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V oor ongeduld 
• 
IS geen reden 

Het jaar 1967 werd op binnenlands-po
litiek gebied gekenmerkt door ·veel ac
tiviteiten en roep om veranderingen. 
Ook in onze partij. Het jaar 1968 zal 
voor onze partij het jaar van de resulta
ten moeten worden. Veel is in 1967 geën
tameerd en zal in ·1968 voortgezet of vol
tooid moeten worden. 

Onze Tweede-Kamerfractie zag zich 
na de verkiezingen in februari. versterkt 
met één zetel en verjongd. Deze verkie
zingsuitslag· voldeed niet aan de hqog
gespannen: verwachtingen. Daarom - en 
omdat de talrijke kiezers die zich van 
dè KVP en de PvdA afwendden, in on
voldOende mate hun weg naar de VVD 
vonden - werd besloten tot studie en 
beraad. 

De commissie kiezer-gekozene bestu-. 
deel-t kiesstelsels, c.ommunicatie <>n 
plibentatie van de partijpolitiek ·alsme
de staatsburgerlijlre vorming. De WEms 
om nog in 1967 een~eerste rapport uit te 
brengen; ging, ondanks intensi~ verga
deren, niet in vervuHi:ng. Dit rapport -
en wellicht meer - ligt dus voor 1968 m 
het verschiet. 

Het overleg tussen de dagelijkse 
besturen van de par1;!j, het LDC, de 
JOVD en de FLSVN - reeds intensiever 
geworden bij:de bespreking van het ont
werp-verkiezingsprogram . -:- werd m 
april g~institutionaliseerd tot het Libe
raal Beraad. Dit houdt zich bezig met 
de bestudering van de partijstructuur in 
ons land en de plaats van het libera
lisme daarin. Het beraad weet zich 
daarbij gesteund door een werkgroep 
van vooraanstaande liberalen binnen en 
bUiten de actleve politiek. Een verheu
gende en vertrouwenwekkende omstan
digheid is voorts dat ook de oud-vi
ce·minister-president, drs. H. A., Kort
hals, bereid is gevonden het beraad van 
zijn ervaring en inzicht te laten. profite
ren. Ook voor dit beraad en de daarop 
volgende discussies binnen - en naar 
de stellige bedoeling is vooral ook bui
ten - de partij, zal 1968 een belangrijk 
jaar zijn. 

Er gist veel. In liberale kring gebeurt 
dat in goede harmonie. Het overleg i.; 
serieus en diepgaand opgezet. Dat kost 
tijd. Toch lijkt 'deze opzet verkieslijker 
dan die van snelle lancering van onvol
doend doordachte .of van weinig reali
teitszin getuigende ideeën. D.e gang van 
zaken in andere· partijen kan ons leren 
dat door zulke ideeën spanningen t:ln 
onverdraagzaamheid worden uitgelakt, 
terwijl ten slotte tweeslachtige en hypo
?ritische compromissen tot stand komen 
m een zo troebele atmosfeer, dat daar-
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mee . de doorzichtigheid der politieke 
verhoudingen allerminst wordt gediend. 

Een politieke partij die haar · plicht 
verstaat, streeft naar politieke blokvor
ming die overeenkomt met de· politieke 
scheidslijnen die ons volk verdeeld hou
den. Daardoor ·.Iran de staatsburger ·
om wie het gaat - kiezen tussen duidé-
lijke alternatieven. · · · · 

Het overleg kost tijd; veel tijd :@1Us .. 
Daarbij speelt als factor mee d.at de 
politieke leiders van. onze partij zwaar 
belast zijn met het "gewone" pàrlimi.én
taire werk. Voor 'het overige kader' 
geldt, om met Stikker te spr.eken, · dat 
het amateurisme de vloek van het libera
Iisme is. bat de partijorganisatie op 
liefhebbers Is aangewezen, werkt zonder 
twijfel vertragend. Maar -'-- en daarover 
kan de VVD zich oprecht verheugen -
niemand vertraagt niet opzet, niemànd 
streeft met het beraad en met de bestu
dering van wijzigingen in het kiesstelsel 
persoonlijke doeleinden na. Er is een 
positieve gezindheid van de ware u,~f
hebber van het liberalisme. 

Een gunstig aspect van -1968 is dat 
vijf liberale bewindslieden mede verant
wool:delijkheid dragen voor het kabinets-. 
beleid. Het kabinet-D.e Jong verdient on· 
ze steun ten volle. 

De partij zelf bruist bij de jaarwisse
ling van activiteiten. De Iedemwerfactie 
werd een groot succes. De partij denkt 
en praat mee over de aan de orde zijn
de vraagstukken. Er is grote belangstel
linO' voor de viering van het twintigjarig 
be;taan, waarbij de partij zich begin 
1968 (20 januari) zal kunnen presente
ren als een krachtige, groeiende en 
eensgezinde organisatie. 

Een enkel woord van kritiek is echter 
noodzakelijk. De meeste afdelingen heb
ben positief en met grote werkkracht 
gereageerd op de lede~werfactie. ::e 
veel afdelingen hebben z1ch echter met 
laten wekken uit hun - soms jaren 
durende - inertie. Dat is zorgwekkend. 
Al was het alleen n:aar omdat de leden 
van die afdelingen te kort wordt gedaan 
door hun besturen en omdat veel leden 
verloren gaan. Plannen voor een betere 
or.,.anisatie en tot bevordering van de 
do~rstroming daar waar het partijappa
raat is vastgelopen, zijn dan ook· hard 

. nodig. . 
Zo staat er veel op stapel bij het 

begin van dit jaar. In 1968 kan met 
vereende krachten veel bereikt worden. 
Voor ongeduld is er geen reden. Voor 
voldaanheid evenmin. Maar er ~~ alle 

aanleiding hoopvol gestemd te ZIJD. 

.--p. R .I . K.K. E. L. S 
• Uit de Tweede Kamer: De Ka
mer begint langzamerrumd ge
:noeg te krijgen van de o:vervloeldi· 
ge str~tn moties, die de fract'ie 
van D'66 meent te moettin produ· 
ceren. Van versC'liillende zijden ls 
daar al het een en ander over 
gezegd. ·Op de laatste dag vóór 
het kerstrecès zei .de commU!Ilist 
Marcus Bakker) die wel eens 
geestig uit de boek kan komen, ten 
slotte: ,.Mijn_heer de voorzitter, ik 
zou u wUien vragen of het presi
dium van de Kamer, in het kader 
van de bevordering van de effi
ciency, niet een 0111derzoek kan 
instellen naar de tijd, die verlo· 
ren is gegaan door bet indienen) 

· bespreken, verandel'en en ilntrek
ken van tnoties van D'66." 

• Uit een hoofdartikel in Het 
Vaderland: "Een lichtpunt mag 
zijn dat Het Vaderhuid al veertig 
jaar deel uitmaakt van het 
N.RC-concern en al die jaren re· 
dactioneel volkomen onafhanke
lijk is gebleven. Zonder dat daar 
van welke zijde ook valse geruch
ten over werden verspreid. Ook 
nu de onverdraagzame rode en 
ra.dicale pers dat wel is gaan 
doen, achten wij, gezien deze 
veertig jaren e1~varing, onze re
dactionele onafhankelijkheid vol
doende gegarandeerd.'' 

e Berieht in Trouw: "De recht· 
banlk . van Alkmaar heeft gisteren 
het Eersre Kamerli<l voor de 
PSP, 0. M. Boetes veroordeeld 
tot f 300 boete, subs. 3Cl dagen 
hechtenis, wegens het In vre
destJijd bevorderen van desertie. 
De heer Boetes had een 20-jarige 
militair, die uit zijn legeronider· 
de~l ln Den Bosch was gedeser
teerd, in zijn woning Ónderge
bracht." 

• De Leidse student Herman 
Amptn1eijer werd dezer dagen in 
hoger beroep veroordeeld tot vier 
weken onvoorwaardelijke gevan
genisstraf wegens :plajesteits
schennis. Hij had destijds een 
pamflet uitgedeeld, waarin konin
gin Juliana als ëen publieke vrouw 
werd afgebeeld. Een van de dag
bladen wist te melden dat deze 
zelfde student eerstdaags voor de 
PSP zitting krijgt in de Leidse 
gemeenteraad. 

• {Jit een verslag iu het Alge· 
meen Handelsblad van het 22ste 
Congres van de Cl'N: "Part5jse· · 
cretaris H=k Hoekstra bad er 
eerder op de dag· aan herilmerd 
dat alle· "scheur.makers" in de 
communistische partij .. op ·de 
"mestvaalt van de arbeidersbe· 
weging" terecht zijn gclwmen, ro
als met name Van Ravesti,jn, Van 
het Reve Sr., Goe'dhart en Ba· 
ruch." 

• Mr. J. J. van Wessem, voor~ 
zitter van de (r.k.) Adelbertv.ere
mgmg, in het verenigingsblad 
Adelhert over de c,hristen-radica
len: .,Het is ook niet eerlijk e~n 
politiek program als christelijk 
aan de man te brengen. Het is 
een vals verkoopargument. 
Gespeculeerd wordt op het treffen 
van de christelijke :'Snaar in het 
hart van de kiezer, wiens geweten 
onder druk wordt gezet en wiens 
keuze wordt beïnvloed door een 
niet-politiek argument. Geur van 
eigen heiligheid moge zowel indi· 
vidueel als collectief als een psy
chodelicatèsse kunnen worden ge
noten, de ervaring blijft n.iettemin 
een hallucinatie, en van een ongP-
looflijke onbescheidenheid." 

• pag. 3: Europa in 1968 en verder 
• pag. 7: Opkomstplicht bii verkiezingen 
• pag. 9: Het probleem van de honger 
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Kopij voor deze rubriek zen
den aan 

Joh. R. Springer 
Alexanderst raat, 16,. Haarlem 

Naar de toekomst 
Met oudejaar kijken wij achterom, 

naar het verleden; bij het begin van het 
nieuwe jaar !rijken wij vooruit. naar de 
toekÓmst. Daarvoor wensen wij allen 
heel veel goeds toe. Wat wij de 
mensheid in de eerste plaats toewensen 
is wat meer vredelievendheid. Daarvoor 
behoeven wij heus niet alleen over de 
grenzen te kijken, al blijft het bij ons 
gewoonlijk bij woordem;trijd. Er zijn 
hevige woordenwisselingen gaande in 
onze politieke wereld; er is veel in be
roering en waar dat alles toe zal leiden 
is nog niet te zien. Iedereen wil zijn 
haan koning laten kraaien en windt zich 
er danig over op. Maar is ópwinding 
vaak niet een teken van innerlijke onze
kerheid? Rustig te midden van de woeli
ge baren·. kan men zijn, als men vaste 
grond onder de voeten voelt. 

Die vaste grond is voor ons. het libe
ralisme, geboren uit eeuwenlange 
christelijke en humanistische gedach
ten. Het is goed ons af en toe op die 
vaste grond te bezinnen, zonder ons af 
te laten leiden door bijzonderheden,
door detailvragen, pralüische toepassin
gen. Die zijn het, die meningsverschil
len, verdeeldheid brengen. Maar ze zijn 
slechts tijdelijk, wisselend naar de tijd 
en naar de personen. Ongelukkigerwijs 
is het menselijk juist vooral naar die 
details, die secundaire zaken, te kijken. 
Wij zullen daarom, willen wij rustig de 
toekomst tegemoet· gaan, sterk de na-

----·-----------'---

Weekblad van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie. 
Adres van de administratie 
(zowel voor abonnementen als 
voor advertenties) : Witte de 
Withstraat 73 te Rotterdam 
(postbus 824 te Rotterdam). 
Tel. 010-11 10 00, abonnemen
ten toestel 219, advertenties 
toestel 224. Postgiro: 245103 
t.n.v. Administratie Vrijheid en 
Democratie te Rotterdam. 

Hoofdredacteur: 
Ph. C. la Chapelle jr. 

Adres van de redactie: 
Nieuwe Herengracht 89 B 
te Amsterdam-C. · 

Radio-uitzending van de VVD: woensdag 10 ianuari, 18.20-18.30 
uur, over de zender Hilversum 11 (298 m). 
Let op de zenderwisseling! 

druk moeten leggen op onze vaste 
grond, die blijvend is. Soest-Soesterberg 

Wij streven daarbij vooruit, v~zelf. 
Geen zinnig mens streeft achtermt en 
stilstand is toch ook acpteruitgang? He
laas is vooruitstl'evendheid tot een goo. 
doener zonder inhoud geworden, 
ofschoon het er immel'S alleen om gaat: 
waarheen? Daarvoor is bezinning nodig 
en' daar zijn wij riu mee bezig, in de 
partij en in onze organisatie. 

Op 12 januari a.s. houdt de· vrouwen
groep Soest-Soesterberg een huiskame:: 
bijeenkomst 's morgens om 10 uur blJ 
mevr. G. G. A. Alting-Ambrosius, Vrede
bagstraat 12, Soestdijk. 

De vragenlijst XX over onze organisa
tie zal dan behandeld worden. 

Moge het tot een ve.rhelderende en 
bevredigende uitkoms~ leiden. 

.Zeist 
J. H.S. 

Dronten 

Eveneens op vrijdag 12 januari a.s., 
maar 's middags om 14.30 uur, zullen 
de VVD-vrouwen in Zeist samenkomen 
ten huize van mevr. Schoehuizen-Fol
kersma, Homeruslaan 16. 

I 

Als er één plaats is, waar men naar 
de toekomst kijkt, dan is het Dronten. 
Daar zullen wij op vrijdag 17 ·mei heen
gaan voor onze jaarlijkse landdag, die 
ons stellig weer heel wa~ ander.s zal 
bieden. Noteert het alvast m uw rueuwe 
agenda. 

Spreken zal dan mej. mr. A. Kappey
ne ,van de Coppello over het werk v~n 
de staf van de Tweede Kamerfractie, 
van welke staf zij deel uitmaakt. 

Winterswijk 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
V.V.D. 

Er zal een bijeenkomst van de vrou
wengroep zijn op 10 jatmali a.s. om 
14.30 uur in hotel d'e Klomp te Winters
wijk, waar mevrouw Schut-Oos~ing: ~e
meenteraadslid in Almelo, een mletdmg 
zal houden. Daarna is er gelegenheid tot 
discussie. 

Koninginnegracht 61 
's-Gravenhage 

Telefoon (070) 604803 
Giro 67880 

SPREEKBEURTEN 

5 jan. 
5 jan. 
6 jan. 
8 jan. 
8 jan. 

9 jan. 
9 jan. 

10 jan. 
11 jan. 
11 jan. 
12 jan. 

12 jan. 

15 jan. 
15 jan. 

15 jan. 
18 jan. 
19 jan. 

19 jan. 
22 jan. 
22 jan. 
22 jan. 

24 jan. 

26 jan. 
26 jan. 

26 jan. 
26 jan. 

27 jan. 
29 jan. 

29 jan. 

1 feb. 
1 feb. 

2 feb. 
2 feb. 

5 feb. 

5 feb. 

Periode van 5 januari tot en met 5 februari 

Assen (JOVD studiegroep Drenthe) .. . 
Wintersw~jk ............................... .. 
Hoogeveen (liberale sociëteit) ........ . 
Doorn ........................................ .. 
Steenbergen (20.00 uur: hotel v. Til-

burg; W.N.-Brabant) ................. . 
JOVD, Stichtse Heuvelrug ............. .. 
Heerlen (m\jnstreek) .................... . 
Helden, Panningen ....................... · 
Lopikerwaard (opricht.ingsverg.) .... .. 
Rotterdam (Vrouwenbelangen) ........ . 
Zuidhorn (19.30 uur: hotel In 't Holt; 

ondercentr. Westerkwartier) 
Dirksland (20.00 uur: De Schakel; 

prop.a.vond VVD + JOVD, Goeree-
Overflakkee) .......................... . 

Francleer ( statencentrale) .............. · 
Oostwoud (20.00 uur: rest. De ver

gulde vos; afd. Berkhout, Midwoud, 
· Oostwoud en Twisk) ................ .. 

Amsterdam (Vrouwenbelangen) ..... . 
Meppel, Steenwijk e.o. (liberale kring) 
Haren (20.00 uur: hotel De Horsi>; 

onderwerp: partijvernieuwing) ...... 
Drachten estatencentrale Heerenveen) 
Ede (statencentrale) .................... . 
Goes ........................................... .. 
Maastricht (onderwerp: , stadsrecon-

structie) .................................. .. 
Winschoten (20.00 uur: hoteil De Vrij-

heid) ...................................... . 
Wassenaar ................................... . 
Sint Maartensdijk ......................... .. 

Oss ........................................... .. 
Hardenberg (19.00 uur: spreekuur; 

20.00 uur: vergadering) .............. . 
Ridderkerk (JOVD + VVD) ........... . 
Musselkartaal (20.00 uur: hotel De 

ijzeren klop; ondercentrrule Wester-
wolde en Veenkoloniën) ............. .. 

Groningen (20.00 uur: rest. Riche; 
liberale sociëteit) ....................... . 

Oostcrbeek .................................. .. 
Doetinchem (20.00 uur: café-rest. Vin-

kenborg; statencentralel ........... . 
Groningen (JOVD Noord-Groningen) 
Dokkum (forum chr. partijvorming, 

georganiseerd door AR-jongeren) ... 
Rozendaal (20.00 uur: hotel Goderie; 

W.N.-Brabant) .......................... . 
Oosterhout ................................... . 

R. Zegering Hadders 
H. Wiegel 

· H. Wiegel 
H. Wiegel 

Mr. H. van Riel· 
'Dr. K. van Dijk 
Ir .. D. S. Tuijnman 
Ir. D. S. Tuijnman 
Mr. F. Portheïne 
Mevr. G. V. v. Someren-Downer 

H. J. L. Vonhoff 

Mr. H. van Riel en 
H. Bosma (voorz. JOVD) 
G. Koudijs 

Mr. H. van Riel 
Mevr. G. V. v. Someren-Downer 
Mevr. G. V. v. Someren-Downer 

Mevr. mr. E. Veder-Smit 
Mr. J. G. Rietkerk 
H. Wiegel 
Mr. J. F. G. Schlingemann 

Drs. L. van Leeuwen 

Dr. K. van Dijk 
Mr. H. van Riel 
H. J. L. Vonhoff en 
mr. J. F. G. Schlingemann 
H. Wiegel 

R. Zegering Hadders 
H: Wiegel 

Mr. A. Geurtsen en 
mr. J. F. G. Schlingemann 

Ir. J. Baas 
H. Wiegel 

H. J. L. Vonhoff 
H. Wiegel 

R. Zegering Hadders 

Mr. W. J. Geertsema 
H. Wiegel 

Deze lijst, waarin in P·rincipe alleen spreekbeurten van Kamerleden - dl«; zij vevullen 
binnen het verb').nd van de partij - worden vermeld, wordt opgesteld door het. Algemeen 
Secretariaat \·an de VVD, Koninginnegracht 61 te Den Haag (telefoon 070- 60t80ll). De 
gegevens, \Vaaroncler bij voorlieur oolc: het aanval'!gsuur en de pla~ts u·aar .de ver
gaderingen gehouden worden, dient men derhalve ~tet naar de reda_<;tte van het" eel<?lad, 
maar naar het Algemeen Secretaa-iaat van de party te zenden. De lyst wordt elke maan
dag om 12.00 uur afgesloten. 
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UIT DE 
PARTIJ 

8 WINSCHOTEN 
De onlangs opgerichte sociëteitscom

missie van de afdeling Winschoten en 
omstreken heèft in november in hotel 
De Twee Karspelen te Bellingwolde een 
avond georganiseerd, waar een uiteen
zetting werd gegeven over het nieuwe 
bosbebouwingsplan Westerwolde. Onge
veer honderd zeer enthousiaste aanw'ezi- . 
gen woonden deze in sociëteitssteer ge
houden avond bij. 

Een .tweede avond zal worden belegd 
op woensdag 24 januari in hotel Vrijheid 
te Winschoten, waar het woord zal wor
den gevoerd door dr. K. _ van Dijk, lid 
van de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal. 

8' TIEL 
De eerstvolgende bijeenkomst van de 

liberale gesprekskring van de tot de 
statencentrale Tiel behorende afdelin
gen zal plaatshebben ·op maandagavond 
18 januari in De Zoelense Brug te Zoe
len. Gastheer is de afdeling Tiel. 

e GELDERMALSEN 
Op maandag 18 december organiseer

de de VVD-afdeling Geldermalsen en 
Omstreken voor alle belangstellenden in 
de Betuwe een propaganda-avond in het 
AMC-gebouw te Geldermalsen. Als spre
ker was uitgenodigd de heer mr. E. H. 
Toxopeus. Hoewel de opkomst kleiner 
was dan werd verwacht, waren toch 
ongeveer honderd belangstellenden aan
wezig, die het boeiende betoog van de. 
heer Toxopeus hebben kunnen beluiste
ren. Tïjdens de pauze werd van de mo-. 
gelijkheid vragen in te dienen een druk 
gebruik gemaakt. Hierop werd door de 
spreker diep ingegaan en elke vra
gensteller . kreeg een gefundeerd ant
woord. 

Het ledental van onze afdeling heeft 
zich het afgelopen jaar bijna verdub
beld en het bestuur hoopt dat n.a.v. 
deze avond nog meerdere aanmeldingen 
als lid zullen volgen. 

8 RIJSWIJK 
Van de afdeling Rijswijk ontvingen 

WIJ het decembernummer van de 
Rijswijkse VVD-kroniek, dat o.m. een 
verslag bevat van een voor de afdeling 
experimentele bijeenkomst, waarbij de 
·vvn-gemeenteraadsfractie al voor de 
behandeling van de gemeentebegroting 
in de gemeenteraad met de ledenverga
dering het in te nemen standpunt 
besprak en waarbij de leden gelegen
heid hadden hun suggesties ten aanzien 
van het gemeentebeleid naar voren. te 
brengen. ~,,, 

Dat deze avond vruchten heeft afg<"
worpen blijkt uit het feit dat in dè be
grotingsbehandeling in de raad vele 
sug-gesties vanuit de ledenvergadering 
door de fractie ter tafel zijn gebracht. 

De VVD-Rijswijk r.oopt in het vervolg 
regelmatig dergelijke avonden te orga
niseren, waardoor de leden optimale in
breng in het gemeente-gebeuren !'rij
gen. 

e D•EN HAAG 
De verheugende ledenwinst van de af

deling Den- Haag, die in een vorig be
richt gemeld kon worden toen het totaal 
aantal afdelingsleden tot boven de 2000 
was gestegen, heeft zich ook daarna 
voortgezet; zelfs de tegen het einde van 
elk jaar altijd voorkomende afzeggingen 
(meestal i.v.m. ouderdom en/of finan
ciële redenen) hebben een per saldo 
vooruitgang niet künnen verhinderen! 
Secretaris en administrateur van de af
deling hebben het dan ook bijna net ;,;o 
druk alsof zij midden in een verkie
zingscampagne zijn! 

Een en ander verhindert echter niet 
dat de geregelde en ongeregelde activi
teiten van de afdeling voortgang vinden. 
Het in december begonnen spreekuur 
was geslaagd; de volgende spreekuren 
hebben plaats op de vrijdagen 12 janua
ri en 9 februari, telkens 's avonds van 
half acht tot negen uur op het secreta
riaat, Prins Hendrikplein 13. 

Het op plaatselijk niveau ingesteld 
"liberaal beraad" tussen het dagelijks 
bestuur van de afdeling en de besturen 
van de afdeling 's-Gravenhage van de 
JOVD en van de werkgroep 's Graven
hage van het LDC spitst zich thans toe 
op de bekende vier punten van het 
landelijk liberaal beraad. Op donderdag 
11 januari is een speciale afdelingsbij
eenkomst hiertoe uitgeschreven. 

Op 20 januari zal het bijna voltallige 
bestuur zich begeven naar de feestelijke 
viering van het 20-jarig bestaan der 
partij in Amsterdam. Op donderdag 1 
februari houdt de afdeling een zoge
naamde rondvraagvergadering; de be
doeling hiervan is allerlei zaken, die op 
een gewone vergadering bij gebrek aan 
tijd niet voldoende. uit de verf komen, 
nu eens rustig te kunnen bespreken. 
Ten slotte is op vrijdag 23 februari de 
jaarvergadering gepland. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

In de watten I 
* * Op het besluit van de Geweste' * Iijke Arbeidsbureaus te Anl.ster
dam en Rotterdam geen bemidüeling 
meer te verlenen aan werkschuwe ele
menten ZIJn van de zijde vau de 
NVV-bestuurdersbonden nogal uiteenlo
pende en zelfs tegengestelde reacties 
gevolgd. 

In Rotterdam wordt de verklaring 
"zeer ongenuanceerd" g·enoemd. Met 
name vindt de bestuurdersbomt h~t een 
gebrek dat in de mededelingen niet is 
aangegeven wie concludeert dat van 
niet-werl,willigheid sprake :is. Voorts 
heeft de Rotterdamse bestum·dersbond 
een nadere aanduiding gemist van wat 
onder onredelijke looneisen, onaange· 
past gedragspatroon en bizarre kledin~ 
moet worden verstaan. De bond zegt 
voorts het van grote betekenis te aéhten 
dat er tussen het Gewestelijk Arbeidsbu
reau en de werl,geve:rs een goede rela
tie bestaat, doch hij acht het van niet 
minder grote betekenis dat m· bij de 
werknemers ve1·trouwen bestaat in de 
WIJZe waarop het Gewestelijke Ar
beidsbureau zijn taken uitvoert. 

Wij vinden dit een nogal merkwaardi
ge reactie di·e niet alleen het beleid van 
de Gewestelijke Arbeidsbureaus in 
diskrediet tracht te brengen, doch er 
voorts toe meewerl>t arbeidsschuwe ele
Inenten aan te moedigen in hun Oll-soci
ale houding, die ten slotte resulteert in 
het vegeteren op de gemeenschap ten 
koste waarvan deze wcr!J:sclmwen in 
hun "Iiever-Iui-dan-moe"-homling vol
harden. Als de . Rotterdamse b.estuur
dersbond dan al had getwUfeld aan het 
beleid van het GewestelUk Arbeidsbu
reau terzake, had hij bete~ gedaan eerst 
eens contact met de d.lrectie daarvan op 
te nemen. Thans brengt hij deze zaak 
op een nogal ontactische wijze in de 
openbaarheid, waarbij hij de indruk 
wekt de werkschuwe ele'menten in 
bescherming te willen nemen, hetgeen 
op de mentaliteit van (hJze lieden be
paald niet bevorderlijk zal werken. 

Dat de NVV-bestuurdersbond wenst 
op te komen voor de belangen van de 
werknemers is zijn goed recht. Het 
behoort tot zijn sociale taak. DoClt het 
in de watten leggen van werkschuwen 
(want dat doet hij met zijn openlijke 
reactie) achten wij een kwalijke zaak 
die met een werkelijk verantwoord soci
aal beleid niets van doen heeft. 

In de watten 11 
* * Verstandiger was ·de reactie * daarentegen van de secretaris 
van de Amsterdamse Bestuurd·ersbond, 
de heer A.· T. Kuperus. Deze verklaarde 
onder meer dat de zaak tevoren met de 
bond in de adviescommissie was 
besproken. In Amsterdam, zo zei hij, 
gaat het om zeshonderd mensen met 
een onaangepast gedrag. Zi.J vergen 
veel tijd en dat gaat ten lmste van de 
serieuze werkzoelrenden die onder de 
tegenwoordige omstandigheden toch al 
meer tijd vragen. Hij heeft er dan ook 
geen bezwaar tegen dat het Gewestelijk 
arbeidsbureau aan werkschuwen niet 
langer bemiddeling wenst te verlenen. 

Wij achten dit een reële en vooral ook 
verantwoorde houding, waaruit blijl't 
dat men ~in Amsterdam ook van vak
bondszijde er ernstig naar streeft, dege
nen, die zich a-sociaal gedragen niet 
langer te begeleiden. Immers, sociale 
maatregelen zijn er om de economisch 
zwakkeren daadwerkelijk te besPher
men. Zij zijn er niet om bewust Jdaplo
pen te bevorderen. 

I:u de watten 111 
* * Tot welke waanzinnige toestan-* den de houding van de arbeÏ!ls· 
schuwen in Amsterdam inm1<1!1els heeft 
geleid, blijkt onder meer dui<lel\jk 
uit een verklaring die de adjunet!lirec
tcur van het Gewestelijk arbeidsbureau 
te Amsterdam, de heer K .. <le Jong, 
heeft afgelegd aan de redactie van De 
Bouwer, het orgaan van de Algemene 
Nederlandse Bontd voor de Bouwnijver
hel<l. 

Zo stond bij het Amsterdamse GAB 
een jongeman ingeschreven, die steeds 
ging solliciteren met een koebel aan een 
ton,\• op de borst. Kwam hij tegenover 
een personeelschef te zitten dan wipte 
hij op en neer en vroeg onder gerinkel 
van de bel of er nog werk voor hem 
was. Het is duidelijk dat hij nooit werd 
aangenomen, hetgeen ook juist zijn 
vooropgezette bedoeling was. 

Een andere "werkzoekende" weigerde 
een betrekking· om{lat op het toilet op 
het kantoor van zijn toekomstige werk· 
gever geen apparaat aanwezig was dat, 
na gebruik van de wc, een aangename 
geur kon verspreiden. 

Ziedaar enige ergerlijke staaltjes uit 
de praktijk, die er wel duidelijk op wij· 
zen, dat het hier gaat om een uitgespro
ken immorele houding, waartegen de 
maatschappij hard en onverbiddelijk zal 
moeten optreden. Staaltjes ook, die er 
toe mogen bijdragen degenen te overtui
gen ~lie van oordeel zijn, dat zij niet 
genoeg zijn geïnformeer<l over een "on· 
aangepast gedragspatroon". 

vrijdag 5 januari 1968 ...; 3 

uropa 1n 
• 1 n v rd r 

EEN LIBERALE BENADERING 

Wellicht was het symbolisch dat de 
Tweede Kamer de aan daglicht armste 
dag van 1967 wijdde aan de voor Euro
pa zwarte Brusselse dag van 19 decem
ber 1967. Deze beschouwing te zetten in 
het licht van ,.een" liberale benadering 
werd mede ingegeven door een gebeur
tenis van mineure betekenis. Op dezelf· 
de dag die gewijd was aan Europa 
stond op de . Ka,meragenda ook een 
voorstel om de jaarbeurs te Utrecht op 
zondag te sluiten. Ware het niet zulk 
een droeve miskenning der tolerantie, 
dan zou dit op het Europese vasteland 
unielr getuigenis van confessionele be
houdendheid (waar waren de 
christen-radicalen?) nog een glimlach 
hebben kunnen verwekken temidden on· 
zer triestheid rond Europa. 

Deze laatste parlementaire dag lever· 
de wel een goed debat op dat uitmond
de in , de, behoudens enige extreme dis
sidenten, eensgezind door Regering en 
Kamer uitgesproken veroordeling van 
h.et jongste Franse veto. Niet minder dan 
het vierde binnen 10 jarèn, zoals daar 
zij"1.: het blokkeren van de besprekin
gen over een vrijhandelszone einde 1958, 
het afbreken der onderhandelingen over 
mogelijk Engelse toetreden tot de 
EEG begin 1963, het ontketenen der cri
sis medio 1965 geëindigd met het 
Luxemburgse "agreement to disagree" 
van januari 1966 en thans opnieuw het 
rode licht tegen het Verenigd Konink
rijk en de andere adspirant-leden der 
E'EG. Al deze hinderpalen voor de ver
groting van het Kleine Europa naar een 
Verenigd Federatief Europa zijn "wa
penfeiten" van het solitaire bewind van 
de man die het aan Angelsaksische gast
vrijheid en wapenbroederschap te dan
ken heeft dat hij zichzelf van gevlucht 
Frans kolonel kon promoveren tot de 
generaal-bevrijder van bezet Frankrijk. 

Mijn benaiderin·g tot wat ons waoht wil 
liberaal zijn en dat betekent opbouwend 
volgen, datgene wat ons voor de geest 
staat, zoekend naar wat ·verbindt en 
mijdend hetgeen scheidt. Tot de 
eensgezinde veroordeling door Kamer 
en Regering van eenzijdige obstructie, 
van een hegemoniaal veto tegen de op
bouw van het kleine continentale Euro
pa naar een groter Europa hebben wij 
als liberalen in de Kamer vruchtbare 
initiatieven kunnen ontwikkeien. Details 
daarvan behoren tot het vertrouwelijk 
parlementair beraad. Voor ·ons is van 
belang dat al deze hegemoniale stopzet-· 
tingen naar onze maatstaven vo,lmaakt 
anti-liberaal zijn. 

Zij zijn dit eerstens omdat zij voort
vloeien uit de opstelling van de caesa
ristische monoloog die zich uit in rege· 
ren door middel van persconferenties, 
met uitsluiting van de dialoog. Voorts 
mogen wij als liberalen indachtig zijn 
dat de Euromarkt goeddeels berust op 
vier vrijheden, als daar zijn vrij ver
keer van personen, goederen, diensten 
en kapitaal. Zonder deze vrijheden te 
mogen monopoliseren tot liberaal alleen
bezit, stemmen zij in wezen overeen 
met het liberale ideaal om een zo groot 
mogelijk aantal personen, goederen en 
diensten over een zo groot mogelijk Eu
ropees en mondiaal oppervlak zich vrij 
te laten bewegen. Ik meen dat dit onze 
in een notendop weergegeven liberale 
grondgedachte is bij het werk der inte
gratie. Het geeft tevens de reden aan 
waarom wij, als Nederlanders en libe· 
ralen bij uitstek, ons altijd in zullen 
moeten zetten voor een Europa dat 
open staat voor een naar de rest van de 
wereld, zowel westwaarts, als ook naar 
wij hopen dat eens verwezenlijkt zal 

· kunnen worden, naar het oosten. 
Naàr aanleiding van de samensmel

ting van de verdagen der EEG, de Ko
len en Staalgemeenschap en Euratom, 
die, na de fusie van huh excecutieven 
per medio 1967, voor enige jaren haar 
beslag zal moeten krijgen, schreef een 
vooraanstaand Belgisch socialist on· 
langs: "Er zal een keuze moeten wor
den gemaakt tussen het zich on
weerstaanbaar verbreidende neo-libera
lisme en een ten onrechte verguisd diri· 
gis me." 

Het kan ons als moderne liberalen 
deugd doen dat er in andere ltringen 
gesproken wordt over een zich "on
weerstaanbaar'' verbreidend neo-libera
lisme ! Socialistisch dirigisme dat door 
mijn opponent wordt omhelsd, als het 
voor economisch Europa aangewezen 
systeem, zou uiteindelijk leiden tot een
zelfde totalitarisme als waaruit het gaul
listische denken in onvoorwaardelijke 
termen van macht voortkomt. Dat is 
het wezen van het anachronistische re
gime hetwelk in Frankrijk heerst bij de 
gratie van een minderheid der kiezers 
.<nog wel door het bewind op voor zich-
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zelf zo gunstig mogelijke WlJZe inge
deeld in districten van waaruit gekozen 
wordt, voorbeeld voor ons om er niet 
naar terug te verlangen!), zolang de op 
de win zittende giscardijnen van 
oud-mini~ter Valéry Giscard d'Estaing 
deze minderheid tot een krappe meer
derheid maken in de Franse nationale 
vergadering. Een parlement overigens 
dat goeddeels gemuilkorfd is. Grieken· 
land is helaas niet het enige Europese 
land waar de democratie beschadigd is! 

Het jongste veto van het Franse 
staatshoofd is een misbruik van macht, 

based on a concept of Europe which is 
~ejected by all Europeans except the 

··faction around the old man in Paris", 
zoals The Economist het dezer dagen 
uitdru)de. 

Giscard d'·Estaing noemt deze concep· 
tie ,desolitaire uitoefening van de 
macht", Jean Jacques Servan Schrei
her zozeer in het middelpunt der alge
me~e belangstelling gekomen door zijn 
boek "de Amerikaanse uitdaging", 
spreekt van de "totalitaire personalisa
tie" van de macht. Het is wat Europa 
betreft niet alleen "L'état, c' est moi", 
maar het veto is het getuigenis van 
L'Europe c'est moi". De vloek van de 

herlevin;:o; van het verouderde 
machtsclc:1ken in de termen van de soe· 
vereine nationale staat is zijn besmette-. 
lijkheid. Waarom wèl in Frankrijk en 
niet. in Duitsland ! Daar zijn niet alleen 
"gaullisten" ~ groot struikelblok voor 
Kiesinger en Brandt om tot een samen
hangende "harde lijn" met de andere 
vier teg·cnover F:rankrijk te blijven, 
voorzov,,;_r-è deze lijn er reeds of nog is 
- maar .djn ook weer belijders van een 
eigen nationalism.e opgestaan. 

Er zijn altijd mensen die geboeid wor
den door machtsfiguren. Het is hier en 
daar gemeengoed· om te zeggen dat de 

. Gaulle denkt eri handelt op lange ter
mijn. Dat is- niet waar. De staatsman 
die denkt en handelt op lange termijn 
is, als hij tot de grootsten behoort, zich 
in de eerste plaats bewust van de bewe
ging va:n zijn tijd. De tragiek van de 
Gaulle, met alle rampspoed van dien, is 
dat zijn concepties stammen uit een tijd 
die vom·bij is en niet passen bij de 
vergrote dimensies waarin wij ons be
wegen. In de tweede plaats zal zoda
nige staatsman consequent en construc
tief willen zijn. Ook daarvan is bij de 
Gaulle geen sprake. Hij vergeet hier en 
daar totaal wat hij deed en dacht in het 
verleden. Wat is er over van zijn opvat· 
ting (in 1946 met grote praal uitgedra
gen) dat een hechte alliantie tussen 
Londen en Parijs een eerste vereiste is 
voor een sterk Europa? Ruim 10 jaren 
later volgt zijn eerste afwijzing van En
geland in het Europese concert en ver
volgens moet er dwars door de EEG 
heen een afzonderlijk vriendschapspact 
komen met Bonn. Waar hi.i zich overi
gens bij de uitoefening van zijn "continen
talf>" politiek, ook niets van aantrekt, 
want bij een tocht naa.r Warschau wor
den er grenslijnen tussen Duitsland en 
Polen uitgestippeld over en zonder 
Bonn. Gelijk in hetzelfde jaar kris kras 
een "Vive Ie Quebec libre" wordt uitge
roepen in Canada (als de Zonnekoning 
we1haast: bij U, over U en zonder U), de 
staat Israël tot agressor wordt aange
merkt (gevolgd door het niet leveren 
van reeds gekochte en betaalde wa
pens), om te besluiten met het jongste 
kerstvuurwerk in Brussel. 

Voegen wij bij dit alles de Europese 
absentie in het Midden Oosten, waar 
levensbelangen van (West)-Europa, bij 
een gesloten Suezkanaal, over en zonder 
ons verhandeld worden, dan is bij aan· 
vang 1968, als wij de balans over Euro
pa 1967 opmaken, deze niet bijzonder 
gunstig. Ik ~enk dan aan een geïnte
greerd groot Europa, in het kader 
waarvan het Kleine van de Zes nog wel 
enkele creditcijfers biedt: voltooiing 
landbomvmarkt, binnenkort wegvallen 
binnentarieven in de EEG en vrij ver
keer werknemers. ·waartegenover als 
debetposten niet onvermeld mogen blij-

ven: herlevend nationaal protectionisme 
in de vervoersector, onopgeloste kolen
crisis, ontbrekend energiebeleid en in de 
externe handelspolitiek -- met name te
genover de oostbloklauden - nog steeds 
"catch as catch can". 

Edoch, wij zouden niet liberaal zijn. 
indien we het nieuwe jaar, ook voor wat 
betreft Europa, niet zouden ing·aan, 
hoewel vervuld met zorgen over de on
gunstige balans van 1967, met vertrou
wen in de weerbaarheid van onze be
ginselen. Waar staan wij en waar zal 
het verder om gaan? In wezen om twee 
din".en: eerstens de aanpassing van· on
ze ~ensheid aan de vergroting van de 
dimensies die wij, al dan niet bewust, 
beleven of die zich aan ons opdringen. In 
de tweede plaats om een synthese die 
bestaat uit een behoud van een aantal 
menselijke persoonlijke waarden en 
verworvenheden uit het verleden met de 
aanvulling en aanvaarding van hetgeen 
de stormachtige, goeddeels teclmische, 
ontwikkeling ons biedt. Die dimensie
vergroting eist van ons dat, indien wij 
·als Europeanen in deze wereld econo
misch en politiek iets willen blijven be
tekenen, wij het samen zullen moeten 
opknappen. Dat eist afschaffing, voor 
eens en altijd, van de soevereine sepa· 
rate nationale machtsstaten en maakt 
federeren onvermijdelijk. 

Tegenover de monistische mach~_i:ü?ee 
komt het hier aan op de verwezenliJking 
·van de dualistische i~ee van het federe
ren. Dualistisch omdat het bij het fede
reren zoals dat in Europa moet gebeu
ren, gelijk het in Amerika - gelukkig 
voor hen - bijna reeds twee eeuwen 
geleden gebeurd is, altijd gaat om ~~n 
tweedeling: datgene wat men zelf bliJft 
doen (de afzonderlijke staat) en datge
ne wat men federeert of wel gezamen
lijk doet (de federatie). Bij dit dua
listisch denken komt ons liberale pa
troon aan de orde, voorzoverre het gaat 
om het delen van machten. Hoe meer 
de macht gedeeld wordt hoe- groter de 
bescherming van het individu tegen 
misbruik ervan. ("Power corrupts, 
absolute power corrupts absolutely!). 
Voorzoverre politiek bestaat, enerzijds 
uit het uitoefenen van macht over ande
ren en het beschermen van het individu 
tegen uitoefening van macht anderzijds, 
is liberale werkzaamheid altoos het 
grootst aan de laatste kant. 

Wij komen zo weer terug bij de 
schaalvergroting en de synthese die on
ze uitgangspunten waren. Alles wat ons 
beweegt en bezig houdt in ons wereld· 
deel dwingt ertoe om, wil dit werelddeel 
een plaats innemen van betekenis, de 
behartiging van onze belangen samen te 
bundelen. Wat eens gezegd werd over 
ons behoud tegenover totalitaire agres
sie: .,hang together or hang separately"' 
geldt in evenwijdige zin. Aldus bestaat 
het "integreren", Europees of mondi
aal, uit het scheppen van grotere fede
rale eenheden, economisch en daarnaast 
of erop volgend politiek. 

Onder de noemer der synthese, de 
mengeling van behoud en aanpassing. 
valt dan tevens onze zorg om de mense-

. lijke identiteit in deze wereldpolitieke 
ontwikkeling. Ook in een Europa waarin 
een neo-liberalisme zich ontwikkelt. 
juist zou ik zeggen in zodanig Europa, 
zal het primaat van de menselijke 
persoonlijkheid voorop moeten staan. 
Wanneer het in de politielt altijd gaat 
om kiezen, dan zal als het gaat. om het 
kiezen van waarden, de waarde van on
ze persoonlijkheid onze voortdurende 
eerste zorg moeten zijn. Zoals de inte
gratie van Europa geen smeltkroes mag 
zijn, waarin elke· kleur en geur van 
verscheidenheid der volkeren onder
gaat, zo mag een geïntegreerd Europa 
ook geen grauw collectivistische 
massasamenleving zijn. Zoals wij altijd 
geoordeeld hebben dat staat en overheid 
er zijn voor de mens en niet omge
keerd, zo zal er ook eens niet één E'..I'.'O· 
pese staat, doch een Europese federatie 
moeten zijn die voldoet aan de schaal
vergroting waarvoor wij staan en die er 
dan is voor die gewone Europese man 
waar het om gaat. Liefst eens in een 
democratisch verband van Edinburgh 
tot Athene en van Noordkaap tot Gibro.l
,tar. Dat wij voorlopig nog niet zover 
zijn, vermag ons er niet van te weer
houden met liberaal optimisme verder 
te werken aan de verwezenlijking van 
het fascinerende ideaal van Europa's 
integratie. Niet om der wille van zich
zelf en zelfzuchtig, maar in wijder ver· 
band met allen, waar ook ter wereld, 
met wie blijkt samengeleefd te kunnen 
worden op de grondslag van de erken· 
ning van de menselijke waardigheid en 
persoonlijke vrijheid. 
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Problemen over de drempel 
AMSTERDAM is over het geheel. gf?nO

mcn nogal rustig van het ene jaar 
in het andere gestapt. De Amsterdam
mers zullen net als andere mensen stel
lig hun vele goede voornemens hebben 
gemaakt en in de eerste dagen van 1968 
zullen zij die wel heel serielis hebben 
genomen. Na enkele weken slijt dat dan 
wel weer en voordat we goed en wel in 
de lente zitten is allès weer bij het 
oude. 

In het afgelopen jaar zijn er wel weer 
enkele problemen opgelost, door de wis
seling van burgemeester is er een andere 
aanpal{ van allerlei zaken gekomen en 
met enige Yoorzichtigheid mag worden 
gezegd dat althans in de afgelopen 
maanden de houding van fel antago
nisme tegen alles wat stadsbestuur en 
gezag is ietwat is vermilderd. Of de 
stad daarmee uit de gezagscrisis is ge
raakt valt nog niet te voorzeggen. Men 
kan het nog slechts hopen. 

Voor het nieuwe jaar is in verband 
met de vraagstukken van ordebewa
ring in elk geval het voorstel van b. en 
w. gekomen om het demonstratieverbod 
af te schaffen, dat wil zeggen in zoverre 
dat normaliter een optocht zal zijn toe
gestaan indien die tevoren wordt ge
meld. Er kan -nog wel een verbod ko
men als de omstandigheden dat vergen, 

maar de grote lijn van het voorstel tot 
wijziging van de Algemene Politie Ver
ordening is toch dat in plaats van "het 
is verboden tenzij er vergunnfng is" de 
opvatting is gekomen "het is geoorloofd 
tenzij het verboden wordt". Dat is een 
belangrijk verschil. 

Dit nieuwe uitgangspunt, dat voor een 
goed deel parallel loopt met de opvat
tingen van de Wiar·di Beckmanstichting, 
wordt niet in alle grote steden van ons 
land juist geacht. Voor Amsterdam is 
het toch waarschijnlijk wel de goede 
opvatting. Vooral doordat de mogelijk
heden van de overheid om in te grijpen 
niet uitsluitend repressief zijn, zoals in 
een voorstel aan de raad de socia
listische fractievoorzitter het ruim een 
jaar geleden wilde, kan men met de 
wijziging van de APV wel vrede hebben. 
Er blijft een mogelijkheid open om te
gen evident kwaadsappig gedrag pre
ventief op te treden. 

Intussen heeft de gemeente toch nog 
wel enkele grote problemen over de 
drempel van het nieuwe jaar moeten 
meetorsen. Het zwaarste weegt wel de 
financiële ontreddering van de stad, die 
voor dit jaar een begrotingsontwerp 
heeft met bijna honderd miljoen gulden 
tekort. In de komende weken zal het 

Meer politiek in de raad 
I N HET TIJDVAK na de oorlog hebben 

wij in de Rotterdamse gemeenteraad 
nog niet zoveel politiek horen bedrijven 
als in het jongste begrotingsdebat. For
meel mag het vroegere systeem van ue 
politieke beschouwingen, ter inleiding 
van het eigenlijke gesprek over de be
groting, dan tot het verleden behoren, 
dood is het stelsel blijkbaar nog 
geenszins. Op zichzelf moet men zich 
over deze ontdekking maar niet al te 
zeer , verwonderen. Er is immers op 
landelijk niveau zoveel beweging in het 
politieke denken en de roep om vernieu
wing van het partijwezen en . bepaalde 
staatkundige opvattingen klinkt zó luid 
op dat het effect daarvan noodzake
lijkerwijs ook in. de ra'adzaal bespeur
baar moest worden. 

En zo geviel het dan dat reeds de 
eerste spreker, de socialistische. fractie
leider Lems, een fiKse duik in de poli
tiek nam door zich uit te· spreken voor 
samenwerking met alle groeperingen in 
de raad dié, zoals hij het noemde, de 
democratie en de vooruitgang willen 
dienen. Dat was een uitnodiging die na
tuurlijk niet onbesproken kon blijven. 
Gezegd moet worden dat die uitnodiging 
niet. overdreven veel weerklank in de 
andere fracties heeft ondervonden. Zij 
heeft wel een discussie over samenwer
kingsmogelijkheden uitgelokt die, merk
waardig genoeg, tot een resUltaat lijkt 

te zullen leiden waaraan de socialisten 
geen deel hebben. 

Dat was dan het gevolg van het feit 
dat de c.h. fractieleider dr. Krop liet 
blijken wel iets te voelen voor nauwere 
contacten van alle confessionele frac
ties. Hierbij valt te bedenken· dat de 
drie protestánts-christelijke fracties. .al 
geruime tijd gezamenlijke fractieverga
deringen pl!!gen te houden. De .heer 
Krop zou daar mitsdien ook de KVP
fractie bij willen betrekken. 

Het wilde ons voorkomen dat de voor
zitter van deze fractie, mr. Struik, daar 
in beginsel wel oren naar had, maar dat 
het hem enige . moeite kostte zich te 
verzoenen met de gedachte dat hij en 
zijn fractiegenoten in dit gemeenschap-. 
pelijke beraad dan aan één tafel zouden 
moeten zitten met een man als de heer 
Van Bis, die het als staatkundig-gere
formeerde nooit kan laten van zijn rij
kelijk starre . levensbeschouwelijke bè
ginselen te getuigen. De a,r. fractielei
der Fibbe, die zich in de Rotterdamse 
raad wel vaker als een wijs bemidde
laar ontpopt, moest eraan te· pás komen 
om de heer Struik ·duidelijk te maken 
dat dàar geen onoverkomelijk struikel
blok hoeft te liggen. · 

Definitief besloten hebben de confes
sionele fracties bij ons weten nog niets. 
Te oordelen naar het wederzijdse ge-

Een ramp blijft mogelijk 
DEN HAAG is in de avond van de 16e 

december jl. voor een grote ramp 
gespaard gebleven. Ten gevolge van 
kortsluiting in een kabel van het elek
trische net van de HTM zijn enkele 
gaten gesmolten in een aanvoerleiding 
van het aardgasnet. Een vonk van .een 
passerende tram heeft het ontsnappende 
gas doen ontbranden. Huizenhoge vlam
men hebben enige uren een groot deel 
van Den Haag in een luguber licht ge
zet. Persoonlijke ongel11kken noch grote 
materiële schade hebben zich echter 
voorgedaan. Men kan onze stad daar
mee gelukwensen. Intussen heeft het 
VVD-raadslid, de heer D. W. Dettmeijer 
er verstandig aan gedaan in de gemeen
teraadsvergadering van enkele dagen 
later b. en w. vragen over het ongeluk 
te stellen. Er kwam een nogal technisch 
antwoord van wethouder Bol, dat op 
li:lchzelf wel voldoende klonk, maar dat 
toch niet helemaal heeft bevredigd. Im
mers niet is de zekerheid gegeven kun
nen worden, dat dergelijke ongelukken 
zich niet weer zullen kunnen voordoen. 
Dat kon ook niet, want een feit is nu 
eenmaal, dat allerlei leidingen van gas, 
elektriciteit, telefoon en water zusterlijk 
naast en boven elkaar in de g~·ond lig
gen. Dat schijnt in een grote stad niet 
anders mogelijk te zijn; er is, volgens 
de deskundigen, .te weinig ruimte om al 
die leidingen op een verantwoorde 
:afstand van elkaar te leggen. 

De "brand" woedde nu toevallig op 

enige tientallen meters afstand van hui
zen, maar dat had ook anders kunnen 
zijn. Nu hebben grote delen van de stad 
het gedurende verscheidene uren zonder 
telefoon en elektriciteit moeten doen. 
Gesteld, dat de brand in een woonwijk 
zou zijn ontstaan, dan zouden de gevol
gen nauwelijks te overzien zijn geweest, 
hoezeer we ook vertrouwen hebbén in 
onze brandweer. Het feit, dat ook de 
elektriciteit is uitgevallen, heeft een 
verkeerschaos doen ontstaan, die overi
gens evenmin tot ongevallen aanleiding 
heeft gegeven. Maar nogmaals, het had 
ook anders kunnen verlopen. Daarom 
lijkt ons een ernstige bezinning op het 
probleem, dat met deze gasbrand aan 
het licht is getreden, wel op haar 
plaats. 

DEZER- dagen hebben de directeur 
rijksbegroting prof. dr. W. Drees jr. 

en wethouder G. W. Hijlkema de degens 
met elkaar gekruist. Zij bestreden el
kaar over de kwestie van de ver
plaatsing van rijksdiensten naar 
plaatsen elders in het land. Uit-

ontwerp in. de gemeenteraad worden be
handeld, dat zal zowat zes weken in 
·beslag nemen. 

Niet minder ernstig is het vraagstuk 
van de 'huisvesting, al is er dan reden 
tot enig optimisme doordat de kwantita
tieve woningnood in enkele jaren ver
dwenen zou kunnen zijn. Er wordt op 
het ogenblik hard gebouwd, in Amster
dam-Noord en 'in Bijlmermeer. Toch is 
wellicht het feit dat in 1967 voor het 
eerst niet alleen bet aantal inwoners 
van Amsterdam, maar ook het aantal 
gezinnen is teruggelopen, mede. van in
vloed geweest op de (relatieve) verbete
ring v·an de woningpositie. 

Overigens is daarmee het kwalitatieve 
woningvraagstuk nog· geenszins opge
lost. Tallozen wonen nog in een verkeerd 
huis, te groot soms, maar bijna altijd te 
klein en vaak te slecht. Pogingen om de 
doorstrorriing te bevorderen worden al 
enkele jaren gedaan, · maar het succes 
daarvan is nog niet opvallend groot. Het 
verschil in huishuur tussen een oud en 
een nieuw huis is te groot om de bereik
bare kwaliteitsverbetering financieel 
aanvaardbaar te maken. Dit probleem 
zal ook in bet nieuwe jaar de gemeente 
nog heel wat hoofdbrekens kosten. 

Het derde grote probleem is dat van 

lonk in het begrotingsdebat zou het ons 
echter niet vèrbazen als in deze hoek 
een zeker samenwerkingsverband aan 
het groeien is dat mettertijd gestalte zal 
15:rijgen. Dat is natuurlijk niet wat de 
socialist Lems in de eerste• plaats voor 
ogen heeft gestaan. Zoals de zaken nu 
liggen kan zijn uitnodiging. alleen •)P 
enige respons van de communisten en 
de pacifistisch-socialisten rekenen. 

Erg gul is deze respons overigens ook 
al niet. De ··ultra-linkse groeperingen 
vinden .de socialisten van onze tijd ci7 
genlijk veel -te veel verburgerlijkt. Om, 
gekeerd zal . een man als de heer Lems 
er bitter. wemig voor voelen tot op zeke
re hoogte gebukt te moeten gaan onder 
het juk van de vuurrode theorieën der 
communisten en paCifistisch-sÓcialisten. 
Wij h-ebben de· stellig•e indruk dat •Je 
uitnOdiging van de heèr Lems niet in fle 
laatste plaats l>estemd was vOO-r de KVP
fractie, waarin hij beslist . niet ten on
rechte · een krachtig christen-radicaal 
element aanwezig mocht vèronderstel
len. Het zou evenwel overdreven zijn te 
beweren dat de beer Struik aanmoedi
gend op zijn avanêes heeft gereageerd. 

In deze gedachtenwisseling over sa
menwerking of althans nauwere .contac
ten heeft de liberale fractievoorzitter, 
mr. staab zich een beetje op de achter
grond gehouden. Dat was wel verklaar-

gangspunt was het vraagstuk van de 
ruimtelijke ordening. Over deze materie 
bleken de twee sprekers het in grote 
lijnen wel eens. Maar terecht heeft :ie 
wethouder er op gewezen, dat in de 
jongste nota over de ruimtelijke orde
ning de bevolkingsprognoses, waarop 
die nota is gebaseerd, zijn achterhaald. 
In plaats van een groei der stedelijke 
bevolking is er van een duidelijke da
ling sprake. En bet groeicijfer in de 
agglomeratie blijft achter bij het lande
lijk gemiddelde. Volgens een verslag in 
Het Vrije . Volk zei de heer Hijlkema 
verder er bang· voor te zijn, dat een te 
sterke uitholling van de Haagse econo
mie, door daar te veel arbeidsplaatsen 
in de ambtelijke sector aan te onttrek
ken, funeste gevolgen zal hebben. Hij 
zei verder er geen bezwaar tegen te 
hebben, dat niet-essentiële diensten uit 
Den Hàag naar elders worden ver
plaatst, wanneer daar wèl-essentiële 
diensten voor in de plaats komen. 

In het debat heeft zich later de heer 
Nuy, voprzitter van de PvdA-fractie m 
de gemeenteraad gemengd Hij wees er 
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hèt verkeer en vervoer in Amsterdam 
en in het bijzonder in de binnenstad. 
Het is zo langzamerhand wel genoeg
zaam bekend dat vooral de VVD-fractie 
van de gemeenteraad zich voor dit 
vraagstuk zeer inspant. Het is dan ooit 
een knelpunt niet alleen voor de bewe
gings- en ontplooiingsmogelijkheden van 
de stad, maar zelfs een basisprobleem 
van de mogelijkheden van Amsterdam 
als economisch centrum. Het wordt 
waa.rlijk tijd dat het in 1962 opgerichte 
Bureau . Stadsspoorweg dit jaar eens 
met concrete plannen op tafel komt. Er 
is nu al vaak genoeg gezegd dat de 
mogelijkheden om de stad te ontlastcri 
onverbrekelijk zijn verbonden met de 
kwaliteit van het openbaar vervoer; als 
dat zo is dan wordt een oplossing van 
het openbare vervoersprobleem zo lang
zamerhand een van de urgentste proble
men van Amsterdam. 

Er zijn natuurlijk nog veel meer ste
delijke problemen in Amsterdam. In de 
loop van dit jaar .zullen zij ook in deze 
kroniek van tijd tot tijd wel ter sprake 
koinen. Maar het ja;:tr is nog zo jong, 
laten we nog enkele dagen enig opti
misme bewaren. · De oliebollen zijn nog 
nauwelijks · verteerd. Zodra de begro
tingsdebatten beginnen zullen we allen 
weer somber zijn. 

baar,·· in aanmerking genomen de 
omstandigheid dat de gedachten over 
vernieuwirigen in het politieke leven en 
het partijwezen zich op làndelijk niveau 
in de VVD Iiog niet hebben uitgekristal-
liseerd. · 

Daa:r komt dan nog bij dat de raad 
naar ·de persoonlijke mening van de 
heer Staab niet bij uitstek het podium :s 
voor het beoefenen van politieke activi
teit. Dat k.an volgens hem beter in 's 
lands vergaderzalen geschieden; In een 
bestuursikhaam als de raad mag naar 
z.ijn vaste avertuiging het enge partijbe
lang niet prevaleren bOven het genieen
tebelang. 

Deze opvatting belette de heer Staab 
intussen niet zich uit te spreken voor 
een· zeitere sà.rnenwerking. Te weten een 
samenwerking die kan strekken tot een 
efficiënter functioneren van het gemeen
teraad$werk. Voor .dit denkbeeld zijn 
ook andere fracties · gevoelig · gCbleken. 
Met het gevolg dat in de eerste gewone 
raadsvergadering na het.· begrotingsde
bat de commissies . voor de financiën en 
voor het havenbedrijf de heer Staab 
hebben verzocht bij tWee daarvoor in 
aanmerking te komen voorsterten als 
enige spreker het woord te voeren. Als 
dit experiment slaagt kan daaruit een 
niet onaanzienlijke tijdwinst voortvloei
en. 

o.a. op, dat het r.iet bij het verplaatsen 
van 200 rijksambtenaren uit Den Haag 
blijft. Ook de girodienst, de KLM 'cln 
nog enige administratieve instellingen 
zullen uit Den Haag verdwijnen. 

De heren zijn het niet met elkaar 
eens geworden. Dat was ook niet te 
verwachten, want van prof. dr. Drees is 
bekend, dat hij altijd een groot 
voorstander is geweest van decentra
lisatie. De kosten daaraan verbonden, 
spelen bij hem blijkbaar geen rol, noch 
het feit, dat met deze decentralisatie 
een wezenlijk bestanddeel van de 
Haagse samenleving wordt ontnomen. 

Hoe dit zij, er is dezer dagen weder" 
om een gesprek geweest tussen . het 
Haagse gemeentebestuur en minister 
Schut (volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening) en diens adviseurs. Dat 
gesprek schijnt niet geheel onbevredi
gend te zijn verlopen. Bijzonderheden 
zijn er niet over meegedeeld en we 
moeten dus maar afwachten, wat het 
uiteindelijk zal oplev·eren. Inmiddels 
heeft de afgetreden wethouder mr. 
Schouten zijn functie van directeur-ge
neraal van de volkshuisvesting aan
vaard. In die functie zal hij zeker in 
ruime mate te maken krijgen met de 
problematiek Vim de Haagse agglome
ratie. Hij kent die door en door en 
daaruit putten we nu de hoop, dat hij 
zijn Haagse bestuurlijke verleden niet 
zal vergeten.. 
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VOLKSGElD DHEID IN TWEEDE KAMER staatssecretaris of hij overleg wilde ple
gen met defensie teneinde de beschik· 
king over milit8rire helikopters en am
bulances te verkrijgen. De staatssecre
taris beloofde dit te zullen doen en zeg
de voor -1968 zowel wettelijke als feite~ 
lijke maatregelen ter verbetering van 
de toestand toe. Niettemin diende de 
heer Imkamp toen een motie in, waarin 

Volgens de nieuwe methode van be
grotingsbehandeling wordt elke begro
ting thans tweemaal mondeling in het 
openbaar behandeld. De bedoeling is 
dat de eerste behandeling, in de openba
re commissievergadering, de meer vak
technische en concrete punten zal om
vatten en dat vervolgens in de plenaire 
Kamerdebatten de grote lijnen en· meer 
politieke punten àan de orde komen. 

Een voordeel van deze werkwijze is 
dat de plenaire behandeling aan belang 
en overzichtelijkheid wint. Een nadeel 
is wellicht dat de commissievergadering 
door haar nogal vaktechnisch karakter 
weinig aandacht krijgt in de pers. Zo 
had de vaste commissie voor volksge
zondheid uitvoerig gesproken over h.i. 
belangrijke zaken als ziekenhuisbouw, 
verpleegprijzen en luchtverontreiniging, 
doch in de kranten werd bijna uitslui
tend gerapporteerd wat de commissiele
den dachten over seksuele voorlichting 
en het gebruik van verdovende midde
len. Dat zijn natuurlijk ook boeiende 
onderwerpen om over te schrijven. 

In de plenaire vergadering kwam het 
accent weer heel anders te liggen. Een 
aanzienlijk deel van hun spreektijd 
besteedden vrijwel alle .,geachte afge
vaardigden'~ aan het pas verschenen 
rapport van de Wiardi Beekmanstich
ting over de grondslagen van een natio· 
nale gezondheidszorg. Hoewel de 
meeste sprekers enige lof toezwaaiden 
aan de samenstellers, onderschreef bij
na niemand de strekking van het rap
port. zowel de nog vrij fragmentarische 
opzet van de voorgestelde nationale ge
zondheidszorg als de collectivistische 
gedachtengang, die aan het geheel ten 
gondslag ligt, ondervonden vrij veel kri-
tiek. · 

De ARP-afgevaardigde mej. Van Leeu
wen nam bovendien stelling tegen de 
studie van de prof. Teldersstichting, 
waarin een eigen risico van de zieken
fondsverzekerden wordt voorgesteld. Zij 
bestreed het uitgangspunt van de studie 
dat mede door toedoen van do zieken
fondspatiënt . een overconsumptie van 
medische diensten plaatsvindt en was 
van mening dat dé betaling door de 
ziekehfondsverzekerde van enkele tien
tallèn guldens per jaar geen aanbeve-
ling verdient. · 

Uw woordvoerdster, ondergetekendè, 
maakte van deze gèlegenheid gebruik 
om de rapporfen van de· Wiardi Beek· 
manstichting en de Teldersstichting te· 
genover elkaar te stellen en enkele op
vallende onderdelen ervan naar voren 
te brengen. Een van de meest· aanvecht
bare punten uit het socialistische rap
port was naar haar mening dat de gehe
le Nederlandse bevolking onder de ver
plichte ziekenfondsverzekering moet 
worden gebracht en dat op den duur de 
geneesmiddelenindustrie moet worden 
genationaliseerd. En wat gaat er gebeu
ren, vroeg zij zich af, als de gezond
heidszorg (zoals de WBS wil) zich de 
verlenging van het leven met de helft 
ten doel gaat stellen? Zal heel Neder
land dan worden overdekt met een net 
van bejaardentehuizen? En hoe moet 
het dan met het beroemde jaar 2000? 

Tegenover het sterke accent dat het 
socialistische rapport legt op de ge
meenschap stelt het liberale rapport de 
eigen verantwoordelijkheid en het parti
culier initiatief. De studie van de Tel
ctersstichting, wil daarmee niet alleen 
een zekere rem leggen op de overbodige 
medische consumptie, maar vooral ook 
de kwaliteit van de medische zorg daar
door verhogen. In het huidige systeem 
van de ziekenfondsverzekering bestaat 
vrijwel geen verband tussen de verstrek
kingen, die de verzekerde ontvangt en de 
bedragen die hij betaalt. Met de invoe
ring van het zgn. eigen risico in zeer 
gematigde vorm wordt een zekere even
redigheid bereikt tussen de diensten 
waarvan men gebruik maakt en het be
drag dat men betaalt - dit betekent 
dus ook een zuiverder verdeling van de 
kosten over de verzekerden. Te weinig 
bekend is voorts dat de Teldersstichting 
de betaling aan een maximum wil bin
den en de laagste inkomens geheel van 
betaling wil vrijstellen. · · · 

Naast deze gedachtenwisseling van 
Vrij principiële aard kwamen ook enke
le meer spectaculaire zaken aan de or
de. 

De uiters~ rechtse partijen, SPG, GPV 
en Boerenpartij, verzetten zich tegen de 
subsidie aan de NVSH en zouden deze 
post liefst geschrapt zien. De heer Tila
nus van de CHU had al in de commis
sievergadering gezegd dat de overheid 
geen cent moest over hebben voor 
teaeh-ins over sex, zonder evenwel aan 
deze uitspraak een voorstel te verbin
den. Minister Rooivink toonde zich be
paald geen bewonderaar van de wijze 
waarop de NVSH de laatste tijd haar 
voorlichting geeft, doch wilde slechts 
d?-n maatregelen nemen, als de verenl
gmg handelt in strijd met de wet ot 
goede zeden. 

Vrij veel publiciteit kreeg mijn vraag 
aan de staatssecreatris, in hoeverre de 

door mevr. 
mr. E. Veder
Smit, 
lid van de 
Tweede 
Kamer 
der Staten
Generaal 

straling van tv-toestellen gevaar ople
vert voor de gezondheid. Blijkens het 
antwoord van dr. Kruisinga is de stra
ling van zwart-wit tv-toestellen te ver
waarlozen, doch moet tegen de straling 

van kleuren-tv worden gewaakt. Deze 
straling kan door een betrekkelijk een
voudige voorziening worden af
geschermd en de overheid controleert 
dit d.m.v. steekproeven. 

Een ongewoon fel debat ontstond over 
de verkeersongevallen. zowel de 
VVD-woordvoerdster als dr. Im.kamp 
van D'66 hadden èn in de commissiever
gadering èn iri de plenaire vergadering 
gewezen op het toenemend aantal ver
keersongevallen en de noodzaak van be
ter ambulancevervoer · langs de , au
tosnelwegen. De VVD-spreekster 
vestigde iiaarbij de aandacht op het ini
tiatief van de Vlaardingse industriële 
kring, die met een snelle financiële ac
tie een aantal ambulances wil aankopen 
en aan het Rode Kruis ter beschikking 
stellen. De heer Imkamp vroeg aan de 
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. hij de bewindslieden uitnodigde maatre· 
gelen te treffen teneinde militair mate· 
rieel en personeel in te schakelen bij 
verkeersongevallen. Een geste, waar
mee hij het effect van zijn goede sug· 
g·estie bedierf, en de kwalificatie .,ama
teuristisch" verwierf. De moeite, die 
D'66 aan ingediende en daarna, inge
troll:ken moties· besteedt, is ·riog niet 
evenredig aan de waardering die ·zij 
ermee oogst. 

Het bovenstaande was een keuze uit de 
behandelde onderwerpen; afzonderlijk 
zullen dit jaar o.a. nog aan de orde 
komen de gencesmiddelenvoorziening, 
de waterverontreiniging en de wet op.de 
medische hulpmiddelen. 

Amsterdammers gaan hun steentje weer bijdragen tot de ver
betering van de verkeerssiuatie. 
U kunt zich telefonisch of ·schriftelijk aanmelden voor de samen
spraken (hearings) in: 

Wijk I Buurt: 
Zuid 
Oost 
West 

Voorzitter: 
F. J. Blijerveld 
G. Bliek 
J. H. Frijlink 

C. Faddegon 

Adres: 
Wijenburg 98 
Linnaeusparkweg 
Langswater 617 

111 

Churchill-laan 51 UI 

Telefoon: 
020-422663 
020- 55941 
020- 52214 

Centrum 
Noord Ir. B. van El dik Van Dijcklaan 16, Naarden 

z. 51722 
020-7233 30 

02159 -· 1 79 31 
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Adres: 
Woonplaats: 

heeft de. volgende vragen of suggesties ten aanzien van de verkeerssituatie in zijn omgeving: 

Inzenden aan: Bureau VVD, H~rengracht 36, A' dam,· tel. 246003 

PLEIDOOI VOOR EEN 
MEER EVENWICHTIG 
SOCIAAL BELEID 

Bij de begrotingsbehandeling van so
ciale zaken hebben wij ons in grote 
lijnen met het beleid van minister Rool· 
vink akkoord kunnen verklaren. 

Ook op dit gebied streeft de regering 
naar een zo verantwoord mogeiijk be
leid. dat is afgestemd op de econo
mische mogelijkheden, zender de 
wensen en behoeften van de sociaal 
zwakkeren te verwaarlozen. 

Drie punten hebben bij de kamer
discussies op 19 december jl. vooral de 
aandacht gehad, nl. de iocnpolitiek, de 
sociale verzekering en de werl,gelegen
heidssituatie. 

Wij hebben het standpunt ingenomen 
dat de vrijere loonpolitiek onze instem
ming heeft. Allereerst omdat het naar 
onze opvatting juist Is, de verant
woor·delijkheid zoveel mogelijk bij het 
bedrijfsleven te leggen. Voorts omdat 
wij met onze .lonen zo langzamerhand 
op Europees niveau gekomen zijn en 
het voor de concurrentiepositie van 
verschillende bedrijfstakken llOOdzake
lijk iS tot meer differentiatie te kunnen 
komen. 

Natuurlijk heeft de vrijere loonpoli· 
tiek ook haar zorglijke kanten, maar nu 
de regering haar bevoegdheid behoudt 
om in te grijpen als de ontwikkeling uit 

. de hand mocht lopen ~n de minimumin
komens door een landelijke regeling 
beschermd blijven, hebben wij gezegd 
het met deze vrijheid wel te durven 
wagen. Van socialistische zijde ·was een 

· motie ingediend om het minimumloon 
reeds per 1 januari aan de stijging van 
de Iwsten van levensonderhoua aan te 

. passen. Deze gedachte was ons .ook 
sympathiek maar had tot bezwaar, dat 

daarmee licht de vrije loonpoJi.tiek zou 
worden beïnvloed. Minister Rooivink 
heeft daarom met de Stichting van de 
arbeid, die deze verhoging per 1 juli 
wilde laten tngaan, overlegd of geen 
vroegere aanpassing mogelijk zou zijn. 
De Stichting bleek daartoe niet ongene
gen, zodat aan je motie van ae heer 
Van Lier weinig behoefte meer was. 
Deze heeft hem voorlopig aangehouden. 

Op het gebied van de sociale verzeke
ring was vooral van socialistische zijde 
aangedrongen op verdere verhogingen 
van allerlei uitkeringen. Van onze zijde 
is daartegenover gesteld, dat wij een 
welva.artsstijging a~hter de ·rug hebben, 
die in de geschiedenis haar weerga niet 
kent. De sociale uitkeringen zijn in de 
laatste 15 jaar niet minder dan 
vertienvoudigd zodat het nu hoog tijd is 
voor een wat meer evenwichtige ontwiK
keling. 

Voor zover er in de toekomst nog 
verdere uitbreidingen nodig zouden zijn 
- en er is op het gebled van b.v. de 
invaliditeits- en pensioenvoorzieningen 
echt nog wel !ets te doen - moet naar 
ons oordeel eerst onderzocht- worden of 
daarvoor ·buiten de wettelijke verzeite
ringen geen oplossingen zijn te vinden. 
Mocht dat niet zo zijn, Jan zal verdere 
uitbreiding via een meerjarig program
ma met prioriteitskeuze vooraf moeten 
worden verwezenlijkt. Daarbij hebben 
wij erop aangedrongen gelijktijdig het 
bestaande. paltket eens door te. ·lichten, 
om te bezien welke voorzieningen zo 
langzamerhand minder nodig zijn. De 
kinderbijslag is daarvan m.i. een voor
beeld. Ook zal er op dit gebied meer 
ver('!envoudiging .moeten kom et:~. 

door mr. J. G. 
Rietkerk, 
lid van de 
Tweede 
Kamer 
der Staten· 
Generaal 

De 'minister heeft inmiddels over deze 
problematiek het arlvtes van de Sociale 
Verzelteringsraad gevraagd, zodat hier 
hopelijk volgend jaar iets aan zal kun
nen worden gedaan. Van onze kant heb
ben wij erop aangedrongen tegelijkertiJd 
de premielast te bezien. Vooral voor 
de . middengroepen is de premiedruk te 
zwaar. Desgevraagd heeft de minister 
ons geantwoord, dat ::>ok hiJ hoopt hier· 
aan in de volgende jaren iets te kunnen 
doen. Enige moties van socialistische 
zijde tot verhoging van invaliditeits~it· 
lteringen en tot invoering van een mini: 
mum-dagloon voor werklozen werden 
door de Kamermeerderheid verworpen, 
omdat juist deze zaken nader in· het 
verdere programma moeten werden be
zien. 

Bij de bespreking van de werkge!<!· 
genhelds~ituatie hebben wij erop aange
drongen· dat de rege1·ing zal bevorderen, 
dat vooral jongere, ongehuwde V,erkl.o
zen meer mobiel worden gemaaltt .. Ook 
hebben wij gesteld ctat naar ons oordeel 
aan werkweigeraars geen ~ociale uitke· 
ringen behoren te worden gEgeven. 

Wij zien de sociale verzekeringen als 
belangrijke waarborgen teger calami
teiten. Die mogen niet dour misbruik of 
door een te slappe houdi:lg van de uit
voeringsorganen in disltrediet worden 
gebracht. 

. Dit waren zo enkele .. grepen" uit wat 
onzerzijds bij de begrotingsbehandeling 
van sociale zaken naar voren is ge
bracht'. Natuurlijk was er meer. Het zou 
het kader van dit artikel evenwel te 
buiten.gaan alles te vermelden. 
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• Open brief (11) 
"Onbekend maakt blijkbaar onbe

mind". Zo zou men op een te milde 
wijze het hautaine begeleidend schrij
ven kunnen karakteriseren van mr. J. 
de· Wilde - lid van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal voor de VVD - bij 
het uit het Handelsblad overgenomen 
artikel van zijn hand, getiteld "Wet 
huurdersbijdrage, ondeugdelijke maat
regel" in uw editie van 22 december. 

'-.. 
Daar. de heer De Wilde alleen een 

scherpe persóónlijke aanval op mij doet 
- daarbij de in journalistieke termen 
zwaarst denkbare insinuatie van oneer
lijke argumentatie en oneerlijk gebruik 
van zijn artikel uitend - zonder één 
zakelijk argument aan te voeren behal
ve de "teneur" van zijn artikel, zal ik 
het ook kort maken. 

De heer De Wilde is vóór een algeme
ne huurverhoging, waar ik mij in mijn 
"Open brief aan de heer Wiegel (II) ", 
geplaatst in uw editie van 15 december 
ook vierkant achter gesteld heb. De 
heer De Wilde ziet dit echter als alter
natief voor het voorgestelde wetsont
werp huurdersbijdrage, waar hij tégen 
is. 

Mijn zakelijk-politieke instelling is dat 
de algemene huurverhoging geen alter
natief is en geen alternatief kan zijn 
voor het voorgestelde wetsontwerp. Ook 
de heer Wiegel deelt kennelijk deze me
ning, zoals uit zijn voorlopige verant
woording in uw blad valt af te leiden. 

Noch de persoon van de heer De Wil
de, noch diens onmiskenbare ver
diensten als VVD-parlementariër in het 
algemeen zijn hierbij in het geding. Op 
één enkel onderdeel - t.w. zijn stand
punt omtrent de wet huurdersbijdrage 
- had ik strikt-politiek-zakelijke bezwa

. ren. En die heb ik nog. Bezwaren juist 
vanuit een - naar beste weten gefor
muleerd - liberaal. uitgang.spunt.. Ik 
heb altijd in de waan geleefd dat dit 
mocht in onze partij. · · · · · · · · · · · 

Drs. :F. :Emi:JHL, Laren NH. 

• Open brief (111) 
In het nummer van 22 december 1967 

schrijft de heer De Wilde naar aanlei
ding van een open brief van de heer 
Brühl, dat· diens brief en methodiek 
hem heeft verontrust en teleurgesteld. 
Hij voegt eraan toe dat het in de VVD 
gebruik is elkaar met eerlijke argumen
te~ te bestrijden en zo mogelijk te over
tUigen. Kennelijk beschuldigt hij de 
heer Brühl ervan dat hij zulks niet doet. 

Over dit laatste ben ik verontrust te
meer daar ik beide heren ken als 'eer
lijke oprechte liberalen. Vanwaar nu 
het verwijt van de heer De Wilde aan 
de heer Briihl? Naar ik meen als gevolg 
van. een misverstand. 

In zijn artikel d.d. 8 december in het 
Algemeen Handelsblad, welk artikel in 
Vrijheid en Democratie van 22 decem
ber jl. is afgedrukt, verklaart de heer 
De Wilde zich tegen· de wet huurdersbij
drage. Na een schets van de huidige 
situatie komt hij tot de conclusie dat 
een algemene huurverhoging een veel 
beter geëigend middel is om de zo ge
wenste doorstroming te bevorderen dan 
de door de regering voorgestelde hef
fing. Hij vervolgt ·daarna dat door de 
tegenwoordige (waarmede hij bedoelt 
de door de regering voorgestelde) maat
regel de woningwetwoningen in feite al
leen worden aangewezen als de woning 
voor diegenen, die beneden de aanslag
grens van de inkomstenbelasting blij
ven. Daarna volgt de passage, die de 
heer Brühl in zijn open brief van 15 
december heeft aangehaald: 

"De consequentie voor de toekomst 
kan in ons op dit stuk helaas zo politie
ke vaderland naar mijn mening geen 
andere zijn dan dat een groot deel van 
het. Nederlandse volk, en niet alleen de 
sociaal zwakkeren, blijvend subsidiëring 
zullen gaan genieten." 

De heer Brühl heeft dit aldus opgevat 
dat de heer De Wilde deze consequentie 
trekt los van het al dan niet tot standko
men van de heffing op bepaalde groe
pen huurders van woningwetwoningen. 
~e heer De Wilde bedoelde dit echter 
met - wanneer ik hem goed interpre
teer vreest hij dat de door de regering 
voorgestelde huurdersbijdrage een be
lemmering zou kunnen worden voor het 
bereiken van de situatie waarin in het 
algemeen ook voor woningwetwoningen 
een economische huur wordt gevraagd 
en alleen subsidies nodig zouden zijn 

voor de echte sociaal zwakken. Deze 
belemmering zou daarin gelegen moe
ten zijn dat algemene huurverhogingen 
en verminderingen van woningwetsubsi
dies minder gemakkelijk bereikbaar 
zouden zijn in een situatie waarin deze 
woningen alleen bewoond worden door 
personen beneden de z.g. welstandsgrens. 

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen 
dat deze bedoeling ·van de heer De Wil
de wei heel erg impliciet gebleven is. 

Door een misverstand - waartoe de 
heer De Wilde m.i. inderdaad wel enige 
aanleiding gaf - heeft de heer Brühl 
aan de heer De Wilde een andere me
ning toegedicht dan deze had. Met wat 
meer inventiviteit en zorg had de heer 
Brühl achter de ware bedoeling van de 
heer De Wilde kunnen komen. 

De heer De Wilde heeft daarna ten 
onrechte de heer Briihl van unfaire 
discussiemethoden beticht. 

Mijn conclusie kan dan ook zijn dat ik 
beide heren als eerlijke oprechte libera
len kan blijven zien. Mag ik een aanbe' 
veling doen aan allen die in zo'n situatie 
terecht kunnen komen: Bel elkaar even 
op, dat kan een heleboel misverstanden 
voorkomen. 

Ook feitelijk zijn de heren het een heel 
· eind eens. Beiden willen een huur die 
afgestemd is op de economische waarde 
van het huis. Voor de sociaal zwakken 
willen beiden individuele subsidies zo 
de huur voor hen te hoog zou zijn. De 
heren verschillen echter van mening 
over de vraag of de door de regering . 
voorgestelde huurdersbijdrage nuttig 
kan zijn om in zo'n situatie te komen. 
De heer De Wilde zegt neen, de heer 
Brühl zegt (mits geamendeerd) ja. 

J. W. VAN DER DUSSEN, Haarlem 

De redactie is van mening dat deze 
bijdrage van de heer Van der Dussen 
een waárdige afsluiting vormt van de 
discussie ·in ons blad tussen en oy~r de 
heren De WiÎde en Brüht . . . . . 

• Niet tevreden 
Vóór de Tweede Kamer-verkiezingen 

in februari van dit jaar beloofden de 
vijf grote politieke partijen vernieuwin
gen aan de kiezers. Niet alleen beloften 
op alle mogelijke materiële terreinen, 
maar vooral wat de partijstructuur be
treft. Ondanks deze beloften om tot 
meer duidelijkheid te komen gaven vele 
kiezers hun stem aan D'66 die de ver
nieuwing gloednieuw ïn haar vaandel 
had geschreven. Ook uit de opmars die 
de Democraten na de verkiezingen nog 
hebben gemaakt, blijkt dat er heel wat 
kiezers zijn die een andere partij-opstel
ling wensen. 

In de KVP, PvdA en ARP is de laatste 
m·aanden getracht tot meer duidelijk
heid te komen. Hierin zijn deze drie 
partijen niet geslaagd. De ARP ging 
"door d'e bocht", maar niemand weet 
welke. De AR-leiding heeft een voorkeur 
voor de socialisten, de aanhang in 
meerderheid niet. 

De PvdA koos op haar congres niet 
voor de ideeën van Vandeling (een pro
gressieve volkspartij), maar prefereer
de een middenweg tassen het socialisme 
van Den Uyl en de verouderde mar
xistische denkbeelden van nieuw-links. 

De KVP gaf op de partijraadsverga
dering de voorkeur aan een kleurloos 
compromis. Zij erkende de noodzaak 
"dat het program van een partij op 
christelijke grondslag en de uitvoering 
daarvan consequent vooruitstrevend die
nen te zijn en in die zin bij voortduring 
kritisch dienen te worden bekeken". Het 
is duidelijk dat iedereen daaruit een 
politiek kan destilleren die hem het 
beste voorkomt. Op dit punt dus géén 
duidelijkheid. Maar de KVP-partijraad 
erkende verder "dat christelijke opvat
tingen omtrent mens en samenleving bij 
het politieke handelen van grote beteke
nis zijn en dat partijvorming op christe
lijke grondslag in ons land een moge
lijkheid biedt te komen tot één daad
krachtige partij". 

De KVP wil dus het liefste met de 
ARP en de CHU tot een christen-demo-. 
cratische unie zien te komen. In deze 
geest wordt ook al in de "Groep van 
Achttien" onderhandeld. De confessione
le partijen proberen dus met een 
christelijk gezicht voor de kiezers te 
treden. Hierdoor zal het vleugelgeklep
per beslist niet afnemen - van een 
scheiding der geesten zal door deze 
constructie niet veel terecht komen. Zo
lang Schmelzer en Bogae,rs, Rooivink em 
Berghuis, en Mellema en Buddingh in 

• • • 

een partij zitten zal de kiezer in ver
·-warring worden gebracht. 

In het veld der politieke vernieuwing 
is de VVD erg stil geweest. Ik dacht te 
stil. Voor onze partij liggen er nu grote 
kansen. Vooral nu blijkt dat er van een 
werkelijke vernieuwing in de andere 
vier grote politieke partijen geen spral;:e 
is - althans niet duidelijk zichtbaar 
voor de kiezer. Deze partijen hebben m 
ieder geval voor iedereen wel zichtbare 
pogingen gedaan. In de VVD heerst 
voor de buitenstaander wat dit betreft 
de rust van het kerkhof. 

Het is mij bekend dat er leidende 
figuren in de partij zijn die zeggen: wij 
hoeven niets te doen, de rust in onze 
partij wordt door onze kiezers op prijs 
gesteld. Ik geloof daar niet in. 

Er is een beraad aan de gang ~n 
liberale kring - en wel tussen de dage
lijkse besturen· van de VVD, LDC, 
JOVD en LSVN. Dit zal ongetwijfeld 
nuttig zijn, maar ik verwacht er niet 
veel van. Er komt ook heel weinig van 
dit beraad naar buiten. Een commu
niqué aan het ANP verstrekt met als 
inhoud "dat er vorderingen worden ge
maakt met het liberale beraad" doet in 
deze tijd van openheid belachelijk aai1. 

De heer Korthals Altes zegt in een in
terview met Elseviers Weekblad (16 de
cember) "dat over het punt van Je 
openbaarmaking nog niets is afgespro
ken. "Hij meent wèl: "Er moet op de 
een of andere manier ruchtbaarheid 
aan gegeven worden." Hij zegt: "Mis
schien is het beter te wachten tot de 
andere vragen ook beantwoord zijn. En 
misschien ook komt er eerst een discus
sienota uit." In bet gunstigste geval zal 
de kiezer dus eind januari wederom ma
gen horen dat het beraad is "gevor
derd''. 

Ik meen dat het beraad al te lang 
duurt zonder vorderingen te maken -
en voorts dat de opzet even verouderd 
is als de pogingen van de drie confessi
onele partijen :Jm tot een CDU · te · ko
men. Naast liberaal beraad ·is er voor 
alles beraad met anderen nodig; Ik 
weet dat er voorzichtig officieuze· con
tacten met andersdenkenden zijn ge
weest. Maar waarom die voorzichtig
heid? Het partijbestuur behoeft zich niet 
te schamen voor een dergelijk initiatief. 
Vooral na het falen van de KVP om de 
kiezers een duidelijk gezicht voor te 
houden, zijn er grote kansen voor. de 
VVD. Naar mijn mening zal de partij 
openlijk het initiatief moeten nemen om 
een discussie te openen met centrum
en rechtse katholieken, protestanten, so
cialisten en Democraten '66. Vooral in 
het katholieke kamp zijn velen rijp voor 
een partij die vanuit bet centrum of iets 
rechts hiervan haar politiek zou bedrij
ven. 

Hierbij zou het een te eenvoudige re
denering zijn om te zeggen: wij 
VVD-ers doen net zo goed - kom' dan 
maar bij ons. Daarvoor ligt voor velen 
de liberale drempel ook te hoog. 

In het door mij voorgestelde beraad 
zou de VVD ook zichzelf ter discussie 
moeten stellen. Dit is wellicht voor een 
partijbestuur een moeilijke zaak - h·;t
geen begrijpelijk is. Wanneer het 
VVD-bestuur een dergelijk gesprek uit 
de weg zou gaan, zal de VVD als partij 
ongetwijfeld wel blijven bestaan. Ma'Otr 
het gevaar is niet denkbeeldig dat D'66 
onze partij dan ver achter zich zal la
ten. Een aantal vernieuwingen die deze 
partij voorstelt had eigenlijk vanuit 
het liberale kamp moeten komen. Wij 
hebben in het jongste verleden op som
mige punten de boot ai gemist. Toch 
zou het onjuist zijn te denken dat we de 
concurrentie met D'66 niet zouden aan-
kunnen. · 

In het centrum van de Nederlandse 
politiek en rechts ervan zijn thans be
langrijke openingen gekomen. Deze 
kunnen door de VVD worden benut. 
President Kennedy begon zijn analyses 
van de situatie steevast met vier woor
den: "Ik ben :niet tevreden". Deze 
woorden zou ook de VVD zich eigen 
moeten maken. Het bestuur is tot nu toe 
te veel geneigd toe te geven aan de 
"establishment". Het wezen van het li
beralisme is onder andere de vernieu
wingsdrang. De menselijke waardigheid 
en de menselijke geest zijn in het libe
ralisme de bron van inventiviteit en 
ideeën. 

Ik hoop oprecht dat het huidige partij
bestuur ideeën heeft om de Nederlandse 
politiek mede uit de impasse te halen. 
Tot nu toe is er bedroevend weinig van 
deze ideeën over het voetlicht gekomen. 
Ik zeg daarom zonder meer: Ik ben niet 
tevreden''. 

DRS. F. A. HOOGENDIJK, Amster
dam 

-VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

In deze rubriek nemen wij brie
ve{! van lezers op, waarin een 
meiüng · naar..voren wordt gebracht 
die naar het ~ordeel-- van_ de 
redactie de aandÁcht van andere 
lezers verdient. Dit houdt uiter
aard niet in dat de redactie het 
altijd met die mening eens zal 
zijn. Zij behoudt zich het recht 
voor ingezonden brieven te bekor
ten. Anonieme brieven worden 
terzijde gelegd. 

• Defensie 
De laatste tijd- is defensie nogal eens 

in het nieuws; welke berichtgeving men 
ook hanteert, inclusief Vrijheid en De
mocratie, praktisch elke benadering is 
gestoeld op emoties en niet op feiten. 

Om het voorbeeld van de heer Ekker 
in Vrij Nederland door te trekken zou
den we kunnen stellen dat een tijdig 
ingrijpen in Oost-Europa het westen 

'heel wat defensieproblematiek bespaard 
zou hebben. 

Nu dit niet het geval is zitten we in 
feite voor precies hetzelfde probleem 
als in 1939, waarvan we kunnen stellen 
dat elke defensieinspanning toen te laat 
kwam en te weinig was. Het te laat en 
te weinig behoeft echter, gezien de ons 
ter beschikking staande middelen, nu 
niet het geval te zijn, doch de laatste 
Nato-ontwikkelingen doen mij vrezen 
dat het westen de dreig·ing uit het 
oosten als iets abstracts ziet. 

Wat is het geval? 

a). het oost blok beschikt over een 
conventionele aanvalsmacht van· ruim 
driemaal de sterkte der westelijke de
fensiemacht, hetgeen ruim voldoende ;s 
om een succesvolle conventionele aan
valsoorlog te voeren; 

b). deze aan valsstrijdmacht kan in 
veertien dagen tot een veelvoud worden 
uitgebreid; 

c). bekend is dat legermanoeuvres in 
het Oostblok volledig geconcentreerd 
worgen op een "Pantzerblitzkrieg" met 
een voorwaartse snelheid van 100 km 
per dag gedurende de eerste drie à vijf 
dagen; 

d). deze opzienbarende strategische 
reuzenzwaai van het oostblok is ver
klaarbaar door het feit dat de Nato 
sinds enige tijd heeft afgezien van een 
absolute nucleaire vergelding en boven
dien afziet van compensatie met con
ventionele middelen; 

e). het huidige conventionele potentieel 
van de Nato zal met 100 pct. moeten 
stijgen wil deze dreiging teniet gedaan 
worden; 

f). het tegendeel is het geval, doch het 
budget van het Warschaupact is geste
gen. 

Conclusie: 
1). de huidige status quo steunt niet 

meer op een "balance of power", maar 
uitslu~tend op de plannen van het 
Warschaupact; 

2). de huidige defensieconstellatie 
biedt geen enkele waarborg voor een 
duurzame vrede, doch zal daarentegen 
plaatselijke enjof beperkte oorlogshan
delingen uitlokken, die mogelijk uitmon
den in een groter conflict; 

3). gezien onze bereidheid om de
fensie meer middelen te verschaffen ni-. 
hiJ is, rest slechts de wederinvoering 
van de absolute ' er geldingsmacht; 

4). deze vergeldingsmacht heeft de 
laatste twintig jaar, althans in Europa, 
bewezen van doorslaggevende betekenis 
te zijn voor de vrede; conventionele 
middelen hebben dat nog nimmër bewe
zen; 

5). herinvoering zou tevens een aan
zienlijke besparing op het militaire bud
get kUllilen betekenen en bepaalde poli
tieke voordelen kunnen brengen in de 
oost-west verhoudingen. 

W. J. Th. TEMPEL, Tiel 

(Vervolg van deze rubriek Mijn opinie 
is ••• op pag. 15.) 

TWEE BEKENDE MERKEN 
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Opkomstplicht bij verkiezingen 
MEERDERHEID COMMISSIE-BERGER VOOR AFSCHAFFING - MR. KORTHAlS AlTES TEGEN 

De op 5 oktober 1966 door de toenma
lige minister van binnenlandse zaken 
prof. Verdam geïnstalleerde Commissie 
van Advies opkomstplicht bij verkiezin
gen, is in ha;<ar dezer dagen gepubli· 
ceerd rapport in grote meerderheid tot 
de conclusie gekomen dat tot afschaf
fing van de opkomstplicht dient te wor· 
den geadviseerd. 

De opdracht aan de commissie luidde 
advies uit te brengen over de vraag of 
het gewenst is : a. de opkomstplicht 
voor de kiezers bij verkiezingen van de 
vertegenwoordigende lichamen te hand
haven; b. bij handhaving van de op
komstplicht de vervolging wegens over
treding daarvan, doelmatiger te rege
len. 

Het zijn vijf van de zeven leden dier 
commissie, die onvoorwaardelijk staan 
achter het bovengenoemde advies en 
wel: de voorzitter, de heer J. J. A. 
Berger, burgemeester van Groningen; 
dr. P. Bakker, directeur van de burger
lijke stand, enz. te Amsterdam; prof. 
mr. L. G. A. Schlichting, hoogleraar aan 
de Katholieke Universiteit te Nijmegen; 
mr. dr. H. van 't Veer, officier van 
justitie te 's-Gravenhage en mr. dr. C. 
J. Verplanke, burgemeester van 's-Gra
vendeel. 

Het zesde lid, dr. I. N. Th. Diepen
horst, de (christ.-hist.) oud-staatssecre
taris van buitenlandse zaken, is bereid 
de opkomstplicht te laten vervallen, 
-doch voorlopig slechts bij wijze van 
proef. 

Alle'en het zevende lid, mr. F. Kort
hals Altes, vermeld als "advocaat en 
procureur te Rotterdam", maar in onze 
kring toch wel meer in het bijzonder 
bekend als algemeen secretaris van de 
VVD, heeft een duidelijke voorkeur uit
gesproken voor de handhaving van de 
opkomstplicht. 

BUITENLAND 
De opkomst- dan wel stemplicht (de 

commissie zegt in haar rapport terecht: 
"In de praktijk fungeert deze opkomst
plicht als een stemplicht") is niet be
paald een vraagstuk dat zich pas in 
deze tijd als zodanig heeft aangediend. 
Het is evenmin een alleen in Nederland 
bestaand stelsel, zoals sommigen wel 
eens menen, al bestaat het inderdaad in 
de meeste landen niet. 

Wat West-Europa betreft: in België 
en Luxemburg kent men eveneens een 
wettelijk opgelegde plicht om aan de 
verkiezingen deel te nemen, met 
strafsanctie bij niet-nakoming. Ook 
komt hij voor in enige Oostenrijkse 
"Länder" en in enige Zwitserse kan
tons. In de Grondwet van Italië lwmt 
wel de algemene bepaling voor dat de 
uitoefening van het kiesrecht een "bur
gerplicht" is, maar op de niet-naleving 
daarvan is geen sanctie gesteld. 

Over dit alles kan men in dit (noch
tans betrekkelijk beknopt gehouden) 
rapport van de commissie lezen, in de 
opstelling en technische afwerking 
waarvan de secretaris dier commissie, 
onze geestverwant mr. dr. W. K. J. J. 

-van Ommen Kloeke, administrateur bij 
het ministerie van binnenlandse zaken 
en o.a. secretaris van de Kiesraad, van 
wie men stellig kan zeggen dat hij in 
ons land wel de beste deskundige op dit 
terrein is, ongetwijfeld een belangrijk 
aandeel zal hebben gehad. 

HISTORIE 
Ik zal hier niet te veel op de histo

rische achtergronden en op de in de 
loop der jaren gevoerde strijd over dit 
onderwerp ingaan, maar enige curiosa 
wil ik onze lezers toch niet onthouden. 

Zo was in onze staatkundige historie 
voor het eerst sprake van een stem
plicht in de befaamde "Staatsregeling 
voor het Bataafse Volk" van 1798. Arti
kel 10 van de Acte van Staatsregeling 
verplichtte de burgers indirect om zich 
te laten inschrijven in het openbaar 
stemregister hunner gemeente door te 
bepalen dat deze inschrijving noodzake
lijk was "om eenigen Post van Bestuur, 
eenig Ambt of Bediening, in de 
Maatschappij te kunnen waarnemen" of 
"om eenig Ambt, Bediening of Pensioen 
te blijven behouden''. Alleen indien men 
ingeschreven was kon men zijn stem in 
de "Grond-Vergaderingen" uitbrengen 
en dit stemrecht werd in artikel 14 om
~ezet in een stemplicht door er de sanc
tie aan te verbinden dat zij die in het 
stemregister zijn ingeschreven en gedu
rende drie achtereenvolgende jaren de 
grondvergaderingen waartoe zij beho-

ren, zonder voldoende redenen, staande 
ter beoordeling van deze grondverga
deringen, niet hebben bijgewoond, voor 
de daarop volgende drie jaren worden 
ontzet van hun stembevoegdheid en van 
alle publieke ambten, bedieningen en 
pensioenen. 

Het duurde bijna een eeuw, voordat 
de stem- dan wel opkomstplicht weder
om ter· sprake kwam. Maar sedert 1892 
is dit onderwerp - zo kan men wel 
zeggen - bij tussenpozen ·en met wisse
lend succes aan de orde geweest. 

Vermeldenswaard is dat bij de behan
deling van de Kieswet-Van Houten in 
1896 deze liberale minister aankondigde, 
aan de aanvaarding van een amende
ment, dat de opkomstplicht wilde invoe
ren (met een strafsanctie van f 3,-), de 
portefeuillekwestie te verbinden. Als ge
volg hiervan distantieerden de liberalen 
in de Kamer, die de gedachte van een 
opkomstpilebt aanvankelijk met sympa
thie hadden begroet, zich daarvan, zo
dat een desbetreffend amendement met 
25 stemmen voor, doch 66 stemmen te
gen werd verworpen. 

SEDERT 1917 
In 1917 is, tege~ijk met de invoering 

van het algemeen kiesrecht, de op
komstplicht opgenomen (met verwer
ping van een contra-amendement Scha
per), waarna praktisch bij iedere 
Kieswetwijziging (zij het vergeefse) po
gingen zijn gedaan om die steeds nogal 
omstreden verplichting eruit te krijgen. 

Soms is het bijna gelukt. Zo in 1923, 
toen over een desbetreffend amende· 
ment van de anti-rev. dr. Beumer de 
stemmen staakten (39-39). De volgende 
dag echter werd zijn amendement met 
39 tegen 42 stemmen verworpen. De 
liberalen (Vrijheidsbond) stemden ver
deeld, de vrijzinnig-democraten stem
den vóór het amendement. Een merk· 
waardige bijzonderheid was nog dat de 
liberale mej. mr. E. van Dorp, die bij 
de eerste stemming vóór het amende
ment tot afschaffing had gestemd, de 
volgende dag, bij de herstemming, ver
klaarde dat zij "na ernstig beraad . 
thans zou stemmen tegen het amende· 
ment". 

De katholieke dr. Deckers spande bij 
• dit vraagstuk in wisselvalligheid echter 
wel de kroon. In 1921 bleek hij 'in de 
Kamer voorstander van de opkomst
plicht, in 1923 tegenstander en bij de 
Kieswetwijziging van 1925 stemde hij 
weer vóór. 

De opkomstplicht heeft zich tot nu toe 
ondanks alle erop gedane aanvallen, 
toch weten te handhaven. Zoals ook uit 
enkele feitelijke mededelingen in het 
rapport van de commissie-Berger valt 
op te maken, zal de verplichte opkomst 
haar langste tijd nu echter wel hebben 
gehad en bij de eerstvolgende Kieswet
wijziging het veld wel moeten ruimen. 

De commissie herinnert er namelijl{ 
aan dat de PvdA, de ARP, D'66, de PSP 
en de SGP de afschaffing van de op
komstplicht nadrukkelijk in hun laatste 
verkiezings- of algemeen program heb
ben opgenomen, terwijl uit de parle-
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mentaire geschiedenis valt af te leiden 
dat de Boerenpartij, de CPN en het 
GPV eveneens vóór afschaffing van de 
opkomstplicht zijn. Het is niet moeilijk 
uit te rekenen dat deze partijen in de 
bestaande Kamer samen reeds over 84 
van_de 150 zetels beschikken. Bovendien 
lijkt het mij geenszins uitgesloten dat 
ook de fracties van de KVP en de VVD, 
wier partijprograms zich hierover niet 
hebben uitgelaten en die ook in het ver
leden op dit punt meermalen verdeeld 
zijn geweest, wanneer het op stemming 
aankomt ook nog een aantal voorstan
ders van de afschaffing zullen blijken te 
tellen.- Alleen de CHU heeft in haar ver
kiezingsmanifest 1967 nadrukkelijk vóór 
de opkomstplicht gepleit. 

RECHTVAARDIG! NGEN 
Als principiële rechtvaardiging wordt 

in het algemeen aangevoerd dat het 
kiesrecht een door het Staatsbelang 
geëiste publieke functie is en dat pu
bliek recht hier tegelijk .een publieke 
plicht is. Zonder het proces van wilsvor
ming, de verkie11ing, kan de Staat niet 
functioneren. De kiezer, als orgaan van 
de Staat, is, zo zegt men dan, derhalve 
verplicht zijn aandeel in dat proces te 
leveren. 

Daarentegen wordt (eveneens wat 
korter samengevat dan in het rapport 
geschiedt) als rechtvaàrdiging voor de 
afschaffing o.a. aangevoerd dat het 
kiesrecht een individueel, oorspronkelijk 
recht van de burger is, waarvan hij al 
dan niet gebruik kan maken. 

Ziet men de overheid en het volk als 
twee zelfstandige grootheden, waarbij 
het volk tegenover de overheid recht 
heeft op vertegenwoordiging, dan kan 
de overheid dit recht niet verlenen, 
doch slechts e r k e n n e n. En dan 
moet het dus aan de kiezer zelf worden 
overgelaten of hij er gebruik van wil 
maken of niet. 

OVERWEGINGEN 
V erschiliende van de in het rapport 

aangegeven standpunten bleken ook in 
de commissie te zijn vertegenwoordigd. 
Daarnaast hebben overwegingen van 
feitelijke aard tot de meningsvorming 
van de commissie-Berger bijgedragen 
en uiteindelijk, bleek, zoals reeds ver
meld, een grote meerderheid van de 
commissie van oordeel te zijn dat tot 
afschaffing van de oplwmstplicht dient 
te worden geadviseerd. 

Aan die "praktische overwegingen" 
lmn, verlwrt, het volgende worden ont
leend: Op grond van een ruim 40-jarige 
ervaring mag thans worden aangeno
men dat de volwassenheid var. de lde
zers zo groot is geworden dat zij het 
belang van verkiezingen inzien, waar
door de opkomstplicht dus een anachro
nisme is geworden. Het is eer. belang 
voor de democratie dat de tdslag van 
de verkiezingen een zuiver beeld geeft 
van de politieke keuze van hen, die 
inderdaad ook e r n s t maken met het 
uitbrengen van hun stem. A'l.!I (wille
l{eurige) stemmen, uitgebracht uit kre
geligheid of onverschilligheid, bestaat 
geen behoefte. Bovendien meent de 
commissie dat het niet meer bestaan 
van de opkomstplicht de verkiezings
strijd zal verlevendigen, omdat de 

partijen zoveel mogelijk van hun kie
zers. naar de stembus moeten zien te 
krijgen (de commissie zegt het natuur- · 
lijk in de meer wetenschappelijke vak· 
taal, maar hier komt het toch op neer). 

Kennelijk is zij wel enigszins be· 
vreesd dat vooral voor de Statenverltie· 
zingen wel eens een geringere be· 
langstelling bij de kiezers zou kunnen 
blijken te bestaan. Zij stelt daarom voor, 
deze op één en dezelfde dag te doen 
houden als die voor de gemeenteraden. 
Zij acht het dan echter, ter verwerking 
van de uitslagen, wel noodzakelijk dat 
stemmachines worden ingevoerd. 

Tenslotte heeft als overweging van de 
(grote meerderheid der) commissie om 
tot afschaffing te adviseren mede gegol~ 
den dat de sanctie op de niet-nakoming 
van de opkomstplicht niet wordt en 
haars inziens ook niet k a n worden toe
gepast. Dit ondermijnt de positie van de 
overheid, die aldus blijk geeft, een 
strafbedreiging niet ten uitvoer te kun
nen leggen. 

OP PROEF 
Het lid der commissie dr. Diepenhorst 

zou er geen . bezwaar tegen hebben de 
opkomstplicht te laten vervallen, indien 
zou komen vast te staan "dat bij het 
vervallen van deze plicht een belangrijk 
deel der kiezers, die politiek geïnteres· 
seerd zijn, hun kiesrecht blijven uitoefe· 
nen". Hij is daar kennelijk niet hele· 
maal gerust op· en zou daarom een 
proef daarmee willen nemen, door de 
bepaling tijdelijk buiten werking te stel· 
len. Zou blijken dat tenminste 70 pct. der 
kiesgerechtigden opkomt, dan zou hij· 
deze geslaagd willen achten. De meer· 
derheid der commissie wijst deze ge· 
dachte echter af, o.a. omdat zij sterk 
twijfelt aan de bestuursrechtelijke aan
vaardbaarheid van de voorgestelde 
proefneming. 

KORTHALS Al TES 
Tenslotte dan het minderheidsstand· 

punt van mr. Korthals Altes. Deze zou, 
in afwijking van het standpunt van de 
meerderheid der commissie, de OJI· 
Jwmstplicht willen handhaven. Zijn 
voorkeur voor die verplichting wordt 
niet in de eerste plaats gedragen door 
een der boven reeds weergegeven recht· 
vaardigingsgronden, doch wel door de 
navolgende praktische argumenten: 
1. De kiezer heeft als deel van de ge
meenschap de plicht organen - de 
volksvertegenwoordiging, de provinciale 
staten en de gemeenteraden - te for· 
meren, waarin de wil van de ge· 
meenschap tot uitdrukking komt. Zon· 
der dat proces van wilsvorming, de ver• 
kiezing, kan de gemeenschap nief op 
democratische wijze worden bestuurd. 
De gemeenschap is bevoegd, ter wille 
van de goede functionering van een de· 
mocratisch bestuur, aan haar leden de 
verplichting op te leggen aan de verkie
zing deel te nemen door op het stembu
reau te verschijnen. De bevoegdheid 
van de gemeenschap gaat niet zover dat 
zij tevens de verplichting zou kunnen 
opleggen aan haar leden om, versche· 
nen zijnde, ook te stemmen, wanneer 
deze leden dat uitdrukkelijk niet zouden 
willen (vergelijkenderwijs verwijst hij 
naar de dienstplicht, "die eveneeens tot 
behoud van de democratie als verplich· 
ting aan de leden der gemeenschap 
wordt opgelegd"). 

2. Hoewel de sanctie op de niet-nale· 
ving van de opkomstplicht volgens 
deslmndigen niet voldoende zou kunnen 
worden toegepast, is dit niet een ge· 
noegzame reden om de opkomstplicht 
zelve -af te schaffen. De praktijk leert 
immers dat een zo groot deel der kie
zers opkomt - zijns inziens door het 
bestaan van de opkomstplicht - dat het 
eventuele feitelijke achterwege blijven 
van de sanctie in de praktijk geen wezen· 
lijk bezwaar vormt. . -

3. Zolang de Kieswet streeft naar een 
zo groot mogelijke mate van evenredige 
vertegenwoordiging, past daarbij een 
stelsel, waardoor ook zoveel mogelijk 
de stem van elke kiezer - geïnteres· 
seerd of niet - meetelt. 

4. Gezien de helaas zeer gebrekldge 
staalmndige vorming van de Neder
landse staatsburger in het onderwijs en 
daarbuiten, moet aan handhaving van 
de opkomstplicht een opvoedende wer
ldng worden toegekend. 

Aldus een aantal saillante punten uit 
het rapport van de commissie-Berger, 
waarop wij nog wel eens zullen terugko· 
men. 

A.W. ABSPOEL 
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oud en krediet 
VAN geachte zijde is ons gevraagd een 

uiteenzetting te geven over de mo
netaire controverse, die thans actueel 
is, tussen - om maar de exponenten te 
noemen - Frankrijk en de Verenigde 
Staten. ' 

Frankrijk d.w.z. de minister van fi
nanciën Debré, gesteund door de oude 

. economist Jacques . Rueff, wil terug 
naar de gouden standaard. De Verenig
de Staten willen wel vasthouden aan 
een vaste goudprijs, maar - evenals de 
meeste andere landen, die lid zijn van 
·hét Intèrrmtionale Monetaire Fonds -
de bewegingen van het goud ·- (d.w.z. 
van de nationale g·oudvoorraden) zo min 
·mogelijk invloed doen uitoefenen op de 
nationale geld- en kredietcirculatie. 
· Aan deze standpunten ligt een totaal 
verschillende filosofie ten grondslag: 
RueH wil terug naar de gouden stan
daard, zoals die vóór de eerste wereld
oorlog bestond, zodat, naar hij in zijn in 
-1963 verschenen boekje U A ge de l'ln
flation schrijft, elk tekort op de beta
lingsbalans (dus afvloeiing van goud) 
een vermindering van de binnenlandse 
koopl,racht veroorzaakt (waardoor bet 
·evenwicht wordt hersteld). 
. Men ziet hier al de controverse met 
de Ameril,aanse (en andere) opvattin
gen, die een dergelijke gedwongen aan
passing willen voorlwmen. 

De statuten van het IMF - volgens de 
overeenkómst van Bretton Woods,- in 
1943/44 tot stand gekomen, sclu·ijven 
ook wel een aanpassing voor in geval 
van een betalingsbalansdeficit, maar op 
een soepele manier. In geval van een 
tijdelijk tekort kan dit Fonds aan het 
betrokken land krediet geven (de zgn. 
trekkingsrechten). In geval van een 
"fundamentele onevenwichtigheid" (zo-· 
als kennelijk dit jaar met .Engeland het 
geval was) kan het toestemmen in een 
devaluatie, dus een afwijking van de 
vastgestelde wisselkoers. 

Dit plan zou dus de ·gouden standaard 
nabootsen - men zou kunnen zeggen 
een conventionele standaard - zonder 
dat men .,hinder" had van plotselinge 
bewegingen van het goud van het ene 
land naar het andere. 

Een van de vaders van de overeen
komst van Bretton Woods, Keynes, ver
zekerde, , dat Engeland een autonome 
economische en sociale politiek zou kun
nen volgen. 

Dit is dan ook gebeurd. Met het ge
volg, dat Engeland in 1949 al voor een 
situatie stond, die een devaluatie van 
3{/,5 pct. ten gevolge had. 

In die jaren was de dollar "schaars"; 
inen zal zich herinneren hoe premies 
gegeven werden wann.eer een exporteur 
çlollars kon verdienen, dollars die op dé 
"zwarte"· markten groot agio deden. 
Maar aan die dollarschaarste kwàm 
door het economisch herstel in West-Eu
ropa in de. jaren '50 een einde en in de 
jaren '60. kreeg Amerika een groot defi· 
cit .op: de betalingsbalans. Dit zal einde 
van dit jaar- opgelopen zijn tot een klei
~e. $ 20 miljard. Amerika heeft om te 
grote goudonttrekkingen te voorkomen, 
~ok al eens een beroep ·op het IMF 
moeten doen. 

Die hardnekkige betalingsbalansde
~cittel'!, waarvoor men als technische 
verk}aring geeft de grote buitenlandse 
~nve~teringen en hulp, de oorlog in Viet
nam e.d. hebben echter een diepere oor
zaak. Amerika is traditioneel het land 
van een goedkoop geld-politiek. Men 
hield: de rente zo laag mogelijk om de 
bedrijvigheid te stimuleren, maar hier-

door werkte m.en een inflatie in de 
hand. 

INFLATIE 
Tegenover een debiteur moet een kre

diteur staan: het waren de landen van 
het Europese Continent, vooral de Zes, 
die een groot betalingsbalansoverschot 
hadd.en en dus voor de keus stonden: 
dollars om te zetten in goud of Amerika 
krediet te geven. Maar door die toe
vloed van goud en/of dollars werden in 
eigen land geldmiddelen - koopkracht 
- geschapen, die op hun beurt in de 
krediteurenlanden weer inflatoire .ten
densen veroorzaakten. Dit is wat men 
noemt "geïmporteerde inflatie", die 
men trachtte te bestrijden door steri
lisatie van de toegevloeide middelen, 
kredietrestrictie, renteverbod e.d. maat
regelen. 

Wij weten nu zo langzamerhand wel, 
dat. deze praktische toepassing van de 
overeenkomst van Bretton Woods 
strookt met de opvatting, die Keynes 
ervan had: zij hindert de nationale poli
tiek niet. Maar· als resultaat hiervan 
kampt de gehele Westerse wereld thans 
met een .,permanente inflatie", een 
gestadige waardevermindering van het 
geld die als ·een besmettelijke ziekte 
van het ene land op het andere wordt 
overgebracht. 

Achter de Franse opvatting·en schuilt 
stellig een politieke manoeuvre: Ameri
ka zoveel ,,mogelijk dwars te zitten. Bij 
Rueff, geen politicus, maar een · eco
noom, die zich in de jaren '30 al naam 
had verworven, is dit zeker niet het 
geval. Hij wenst het goud weer terug 
als een rem op al te grote kredietuit
breidingen en als regulateur van de be
talingsbalans. 

Het zou ons veel te ver voeren hier 
alle aspecten van de reeds sedert de 
eerste . wereldoorlog spelende 
goud-kwestie te bespreken. Sommigen: 
waren bevreesd voor een tekort aan 
goud, anderen niet Zoals gewoonlijk in 
dergelijke gevallen werd een goudcom
missie gevormd (waarin o.a. mr. Trip, 
toen president van de Neder:Landsche 
Bank zitting had), maar deze heeft 
voorzover mij bekend slechts een inte
rim rapport gepubliceerd. 

De economische crisis, die in 1929 in 
trad en een wereldomvattende prijsda
ling ten gevolge had, werd geweten aari 
het goud waaraan men zich niet meer 
wilde binden voor de regulering van 
geld en krediet. In 1931 verliet Enge
land de gouden standaard, in 1933 deva· 
lu-eerde de Verenigde Staten, in 1936 
volgden andere landen, o.a. Nederland. 

De prijsdaling was toch niet g·eheel 
wereldomvattend. In China, waar men 
de zilveren standaard had, bleven de 
prijzen t.o. het zilver vrijwel constant. 
Reden te meer om het goud de schuld 
te geven van de crisis en vooral van de 
toen zo grote werkloosheid. ~Men vergat 
hierbij, dat op het goud, dat in de gem
dustrieerde landen standaard was, een 
groot kredietsysteem was opgebouwd, 
dat door toenemend gebrek aan vertrou
wen, werd afgebroken. In China (en en
kele kleinere zilverlanden als Arabië) 
kende men zo'n ontwikkeld kredietwe
zen niet. 

Gedurende de oorlog zinde men op 
middelen om die invloed van het goud 
zoveel mogelijk uit te schakelen. Key
nes wilde deze zelfs feitelijk helemaal 
uitschakelen en hij heeft grote invloed 
gehad bij de besprekingen van Bretton 
Woods. 

Vurv"'v.ucwinkd. l'wHca~ SO·iZ, l'Qmua m. ~~~,4•. --·- -- -

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

SMIT KINDERDIJK 
Scheepsbouw sinds 1687 

Deze ontwikkeling der opvatting'ln 
'heeft . de na-oorlogse monetaire politiek 
beheerst; zij was ingegeven door de 
wens een volledige werkgelegenheid te 
verzekeren door een "deflatie" te voor
komen. Wel stelde men daarnaast het 
streven naar stabilisatie van het 
prijspeil, maar ieder weet, dat hiervan 
niet veel terecht is gekomen. Elk land 
volgde zijn eigen werkverschaf
fingspolitiek met behulp van monetaire 
e.a. middelen. De een meer dan de an
der, waardoor onevenwichtigheden in de 
betalingsbalansen ontstonden met bo
vengenoemde resultaten. 

Is nu prijsstabilisatie te verenigen 
met de politiek van volledige werkgele
genheid? Theoretisch misschien wel, 
maar in de praktijk heeft men dit nog 
nergens kunnen bereiken. Tijdens de 
jaarvergadering van het IMF in 1957 
heeft een panel over dit onderwerp ge
discussieerd. De toenmalige president
directeur van het Fonds, dr. Peter Ja
cobsson, wees er toen op, dat in de jaren 
'80/90 van de vorige eeuw en in de 
periode vóór 1914 een economisché ex
pansie plaats vond, die niet gepaard 
ging met inflationistiscbe· verschijnse
len. Jacobsson was een voorstander van 
monetaire discipline en hij gaf dit voor
beeld stellig niet alleen om aan te to
nen, dat er ook "groei" kan zijn zonder 
inflatie, maar ook onder de gouden 
standaard. 

Toch is dit nog steeds een groot twist
punt tussen de economen en politici. Bij 
de Amerikaanse presidentsverkiezing 
van 1898 voerde de Democratische kan
didaat Bryan_.een campagne om Ameri
ka niet "aan het gouden kruis te nage
len." Hij deed dit niet uit monetaire 
overwegingen, maar meer ter wille van 
de zilverproducenten in Uta.h en Arizona. 
Op het ogenblik leeft ook, onder invlo~d 
van de economische ellende van de ja
ren '30 nog sterk het besef; dat - men 
zich niet aan een gouden kruis moet 
laten nagelen. Maar dan moet men 
voorshands. de "permanente inflatie" op 
de koop toenemen. 

DISCIPLINE 
Frankrijk, of liever Rueff, kiest vóor 

een straffe monetaire discipline. Enge
land wil daarvan al sedert 1929 niets 
meer weten en de Verenigde Sta
ten, die reeds in de 18e eeuw bekend 
waren voor hun monetaire experimen
ten, hebben zich daar bij gevoegd. Het 
Europese Continent, dat na de eerste 
wereldoorlog zo zwaar geteisterd is 
door een "running inflation" neemt 
over het geheel een tussenpositie in: 
Enerzijds durft men uit vrees voor een 
ineenstorting van het publiek-vertrou
wen in het geld, zoals na de eerste 
wereldoorlog het geval was, niet te. veel 
te riskeren, anderzijds willen de rege
ringen de werkgelegenheid bevorderen, 
zonodig door geldcreatie en door inter
nationale kredietverlening om de in
eenstorting van het betalingsstelsel te 
voorkomen. In , Duitsland, dat in 1923 
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zijn R.M. tot één biljoenste van de 
waarde zag dalen, spreekt dit verschil 
het sterkst: De president van de Bun
desbank, Blessing, verantwoordelijk 
voor de handhaving van de DM staat op 
het conservatieve standpunt, de socia
listische minister van economische _za
ken, prof. Schiller, is de vertegienwoor
:diger van de andere opvatting. 

'Tenslotte willen wij over deze contro
verse slechts een woord van de kort 
geleden afgetreden president van de Ne
derlandsche Bank, dr. Holtrop, aanha
len: Werkgelegenheid, gekocht met 
geldbederf is te duur betaald. 

J. V.A.NGALEN 
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Verschenen is het Jaarboekje 
1967-;1968 van de VVD. De prijs 
bedraagt f s,- per exemplaar. Be" 
stellingen bij voorkeur door over
schrijving van het desbetreffende 
bedrag op giro nr. 67880 ten name 
van de secretaris van de VVD te 
's-Gravenhage, onder vermelding 
"Jaarboekje", 
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Bergstraat 6 • 8 - Amersfoort - Tel. (03490) • 1 70 43 * 
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Verstoring van evenwicht in natuur 
belangrijk(st)e oorzaak van honger 

Als ergens in India jongetjes bij een 
gaarkeuken als razende honden onmid
dellijk naar de stoffige grond duiken 
wanneer bij het uitdelen van voedsel 
gemorst wordt, om op die manier een 
extra klont rijst te bemachtigen - en 
tegelijkertijd· in een Hollands achter
tuintje een doodgoede huismoeder met 
een tevreden gebaar flinke restanten 
kalkoen of wildgebraad in de vuilnisem
mer schuift, dan is er iets hartgrondig 
mis. Dan is er sprake van een 
verstoord evenwicht. En het vraagt dan 
niet eens zo heel veel fantasie om tot de 
conclusie te Immen dat een dergelijke 
tegenstelling in groter verband tot span
ning, tot oorlog, tot totale vernietiging 
zal (kunnen) leiden, vooral indien de 
kloof gestaag breder en dieper wordt. 

Wetenschapsmensen die zich interna
tionaal met vraagstuiken van oorlog en 
vrede bezig houden, noemen het armoe
de-honger probleem een van de voor
naamste gevaren voor de wereldvrede. 
En zij menen dat er reden is tot ernsti
ge bezorgdheid, aangezien allerlei ac
ties om armen te kleden en hongerigen 
te voeden vrijwel tot geen resultaat lei
den. De wereld faalt eenvoudig in haar 
pogen dit kardinale vraagstuk op te los
sen. 

De vraag dringt zich op of het über
haupt kàn worden uitgebannen. Als een 
internationale voedselorganisatie van de 
Verenigde Naties, de FAO, met alle 
haar ter beschikking staande middelen 
en deskundigen al bitter weinig succes 
boekt, hoe moet deze materie dàn wor- . 
den aangevat? 

In Zandvoort aan Zee meent een parti
culier na decennialang speuren, onder· 
zoeken en studeren de oplossing te heb
ben uitgedacht. De gepensioneerde heer 
E. Bartels, geboren an getogen oud,In
dië-ganger (theeplanter- en natuuron
derzoeker) en daardoor volkomen thuis 
in de tropische flora en fauna, is ervan 
overtuigd dat niet de mens, maar de 
natuur zelf het hongervraagstuk kan 
doen verkeren in wat hij noemt Uni· 
verseel Welzijn. Grondgedachte is dat de 
natuur volkomen in staat is haar eigen 
huihouding te bestieren. De mens heeft 
echter de evenwichten in de natuur 
verstoord: het is dus zaak dat hij die 
herstelt. Een kwestie van internationale 
samenwerking; geheel gericht op het 
menswelgevallig in balans brengen van 
de natuur. Dit dient, aldus de heer Bar
tets, systematisch te geschieden en te 
worden gefundeerd op wetenschappelijk 
onderzoek. Hij noemt dit systeem "na· 
tuureconomie" en verklaart dat het 
hem niet bekend is dat ergerts een der
gelijke aanpak van deze materie 
bestaat. 

De heer Bartels, in concreto: de mens 
heeft voldoende aan een vrij geringe 
dagelijl,se hoeveelheid dierlijke eiwit· 
ten. Hierin kan worden voorzien met 
vis. Vele nog onbeviste wateren zitten 
er boordevol mee; het is een klein 
kunstje vis zodanig te conserveren 
(zout) dat ze vele weken voor consump
tie geschikt blijft. Dat betel,ent tot in 
alle uithoeken van de aarde te prengen. 
Mijn suggestie: geef iedere hongerige in 
de ontwikkelingslanden ·v o o r 1 o p i g 
een dagelijks rantsoen goede kwaliteit 

zoute vis eil werk intussen aan de ver
wezenlijking van de natuureconomie. 
De kosten zijn laag en het humanitaire 
rendement is hoog, de sterfte in de hon
gerlanden neemt er door af. 

Een dagrantsoen (30 gram) zou een 
halve dollarcent per persoon kosten, zo. 
dat geen sprake behoeft te zijn van 
giften - hetgeen psychologisch van 
groot belang is - omdat de betrokke
nen deze prijs zelf kunnen betalen. 

De heer Bartels: in de hele wereld 
dient research te worden verricht naar 
"de arbeid van het wilde organisme" en 
haar onderlinge samenhang. Als; om 
een voorbeeld te noemen, ergens de 
rijstproduktie wordt bedreigd doordat 
de dijkjes rondom de sawah's door een 
bepaald soort krabben worden stukge· 
vreten, dan dient men deze krabben
plaag op blologische wijze te bestrijden 
Krabben dienen kikkers tot voedsel. Zij 
kunnen gedijen bij afwezigheid van kik· 
kers. Kikkers op hun beurt worden 
verslonden door reigers. De zaak is dus 
duidelijk: in de omgeving dient tijdelijk 
jacht te worden gemaakt op reigers, 
zodat de kikkerstand kan uitgroeien en 
het lot der krabben als gevolg hiervan 
is bezegeld. 

Een dergelijke samenhang van feiten 
en omstandigheden zou op internatio
naal verstaanbare wijze via een compu
tercentrum kunnen worden vastgelegd. 
Biologen, chemici, kortom de internatio
nale wetenschap beschikt over een onme· 
telijl'e schat aan dergelijke gegevens. 
Op lmarten neergelegd en eenvoudig ge-

codeerd, zouden deze gegevens de mens 
waar ook ter wereld ter beschikking 
moeten komen. Een boer in Peru, die 
zich met een bepaalde ziekte in zijn 
gewassen geen raad weet, zou in het 
gemeenschapshuis een kaart moeten 
kunnen verkrijgen waarop zonneklaar 
de biologische bestrijdingsmetbode ook 
staat aangegeven. Nu zal hij echter po
gen de kwaal eerst te verhelpen met 
chemische bestrijdingsmiddelen. Dat 
kan echter vergiftiging, verwoesting en 
verstoring van het natuurlijk evenwicht 
in houden. 

De heer Bartels ziet nog een derde 
front· in de strijd tegen de honger: het 
vegetatief bodemhersteL Van het bouw
land is ongeveer 20 tot 25 procent afge
boerd (of marginale grond), zo stelt 11ij. 
Mogelij'k een vijfde deel hiervan kan 
in een periode van acht tot vijftien jaar 
geregenereerd worden door beplanting 
met de Albizzia falcata, of Albizzia Hy· 
briden, een vlinderbloemige boomsoort. 
Toevoeging van kunstmest is niet nodig. 
Een evengroot gedeelte kan met een 
"biologischè methode" (gemengde 
groenbemesters, in combinatie met ma
chinale mulch-cultuur;dekstro) in nog 
minder tijd cultuurrijp worden ge
maakt. Met deze twee methoden, aldus 
de heer Bartels, kan het landbouw-are· 
aal mogelijk in 30 tot 50 jaar verdub
beld worden. In Indonesië en Brazilië 
zijn deze methoden met groot succes 
op overigens nog beperkte schaal toe· 
gepast. 

De heer Bartels meent dat de oorzaak 
van het falen van de mens bij zijn 
poging om het voedselprobleem op te 

lossen, vooral ligt in het feit dat de 
mens DE MENS altijd als uitgangspunt 
heeft genomen en niet HET LEVEN, 
terwijl hij daar toch, gezien zijn 
verstand, de verantwoordelijkheid voor 
zou moeten dragen. Als zoon van een na
tuuronderzoeker heeft hij in de weelde
rige Indische natuur van jongs af aan 
voldoende dicht bij dat leven gestaan 
om te kunnen zien dat daar alles en-

- ieder individu een bepaalde functie 
heeft, onderdeel is van een ongelooflijk 
ingewikkeld, maar nimmer haperend 
mechanisme. Hoe daar, om een voor
beeld te geven, de tortelduiven gratis 
en trefzeker het veld wieden door sim
peltjes de minuscule korreltjes afval 
van graanzaden, maar dan ook vrijwel 
uitsluitend afval, van de grond te pik
ken waardoor bepaalde grassen niet 
kunnen woekeren. De mens echter heeft 
ervaren dat een geroosterd duifje de 
tong optimaal streelt: met buks, pij) en 
boog of katapult haalt hij de vogels 
binnen zijn bereik. En weer is daar het 
verstoorde evenwicht, met als gevolg: 
in bloei schietend onkruid, in gunstige 
gevallen bestrijding. dmv biociden met 
de zekerheid ten slotte van hoge kosten 
en wellicht onvoorziene schade aan 
grond of gewas. 

Zeer sprekend is in dit verband .het 
Saiga-antilope project in Rusland. 

Van dit dier leefden in 1932 in dit 
reusachtige land nog slechts een slordi
ge vierhonderd exemplaren toen .de bio
loog prof. A. G. Bannikow van de uni
versiteit van Moskou ontdekte welk een 
waarde zij voor de mens in consumptief 
opzicht hadden. De dieren leverden per 

L. -E. Hofkes & Co. N.V. 
Ververij 

WIERDEN (0) 

N.V. AANNEMERSBEDRIJF v/h J. STAM 
KORTENAERSTRAAT 3 te ZWIJNDRECHT 

TELEFOON (01850) 2 86 63 

• 
WONINGBOUW 

De heer E. Bartels te Zand
yoort aan Zee, die een zeer in· 
teressante visie heeft op het 
honger-probleem in de wereld. 
Enige tijd geleden heeft hij 
da~rvan getuigd in een lezing 
voor de VVD-afdeling in zijn 
woonplaats. De redactie heeft 
daarin aanleiding gevonden 
een harer medewerkers te ver
zoeken hem te interviewen. 
Het verslag van zijn gesprek 
treft men hierbij aan. 

stuk een 36 kg uitstekend vlees en bo
vendien nog een voortreffelijke kwaliteit 
leer op tegen vrijwel geen kosten. Zij 
bleken zich uiterst wel te voelen op 
zoutrijke vlakten waar slechts wat plan
ten groeien die voor sommig ander vee 
dodelijk zijn. Er werd dan ook voor een 
reeks van jaren een schietverbod afge
kondigd. In 1956 zwierven ongeveer 
tweemiljoen van deze antilopen over de
ze Russische vlakten. Het afschot be· 
droeg toen 150.000 stuks. 

Het heeft er de schijn van dat de heer 
Bartels met een werkelijk nieuw sys
teem van maatregelen in de openbaar
heid is getreden. Hijzelf heeft ten 
minste nog nooit van een soortgelijke 
benadering elders vernomen. De kier '
van zijn filosofie ligt in een Japans in
terneringskamp ergens op Java. Gecon· 
fronteerd als ze daar waren met de 
diepste armoede en het nijpendste 
voedseltelmrt - welzeker, ook buiten de 
omheining. van prikkeldraad . én bam
boevlechtwerk ! - begonnen enkele in
tellectuelen toen reeds te zoeken naa : 
wegen die tot oplossing van deze proble
matiek konden leiden; Tot dat groepje 
behoorde de heer Bartels die tot de dag 
van heden zich aan dit vraagstuk heeft 
gewijd. Hij is daarbij tot de conclusie 
gekomen dat een maximale 
stroomsterkte van stof-in-omzetting in 
de biosfeer dient te worden veiliggesteld 
door een optimaal wildbestand, waar
voor een veelvoud van de huidige pro
duktie kan worden bereikt. 

De heer Bartels heeft zijn gedachten 
neergelegd in een tweedelig manuscript 
met talrijke diagrammen en tabellen. 
Van wetenschappelij~'e zijde ontving bij 
steun wanneer hij erom vroeg. Hij heeft 
dan ook goede hoop dat wanneer zijn boek 
eenmaal is uitgegeven - voltooiing zal 
niet veel tijd meer vergen - vooral ook 
van die zijde ernstige belangstelling zal 
uitgaan. Van groter belang acht hij het 
echter dat zijn suggesties binnen het ge· 
zichtveld van de overheden komen. Er 
rest i;rnmers vermoedelijk nog maar wei· 
nig tijd; de contom·en van de catastrofe 
t~kenen zich reeds af. 

WILT U ZORGENVRIJ WONEN? 
Wij hebben hiervoor een oplossing: 
In onze Coöp. Verzorgh1gsflat "Sparrenhof" U.A. aan de Stationsweg te Ede (waarbij 
geen winstoogmerk wordt nagestreefd), hebben wij nog 

enkele 1-, 2- en 3-KAMERFLATS TE KOOP 
welke alle zeer ruim van afmetingen zijn. 

Veel werkzaamheden worden voor u uitgevoerd: o.a. schoonhouden van de flats, 
onderhoud gebouw en tuin, warme maaltijden. 

Hulp en verzorging tijdens ziekte is in voorbereiding; gereed voor bewoning voorjaar 
1968; ruime hypotheekmogelijkheden. 

Gaarne zullen wij u ter plaatse ontvangen na voorafgaand telefonische afspraak, 
zodat u een indruk kunt krijgen van het gebouw en de gunstige ligging. 

Inlichtingen: Makelaarskantoor H. van Laar & Zn., 
Stationsweg 79, 
EDE. 
Telefoon 08380-11000. 
Coöp. Verz.flat "Sparrenb.of" U.A., 
secretariaat: Prins Hendrikkade 1, 
SNEEK. 
Telefoon 05150-2522 • 2425. 
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HOTEL BOUWES 
ZANDVOORT 

Kamers met meest modern comfort. 
Gerenommeerde keuken. 

Gelegenheid voor congressen en partijen tot 
300 personen. 
Cabaret-D-ancing tijdens de week-ends 

geopend. 

APPARTEMENTHOTEL 
BOUWES PALACE 

ZANDVOORT 
Kamers en appartementen met modern comfort. 

Restaurant op 70 m hoogte - panorama -
lounge bar - sauna - overdekt zwembad -

congreszaaL 
Unieke accommodatie voor kaderbijeenkomsten. 

BEIDE HOTELS HET GEHELE JAAR GEOPEND TELEFOON 5041 

falstaff café-restaurant in het "RIJNHOTEL • ROTIERDAM 

harmonie 
café-restaurant in "DE DOELEN" naast de hoofdingang 

Hotel Bar 

Restaurant 

,/9p ~ouden qaieken" 

UITSTEKENDE KEUKEN • POPULAIRE PRIJZEN 

14 zalen voor: recepties, bedrijfsteesten 
congressen 

Aparte film-, toneel-, concertzalen 
1' Ruime parkeergelegenheid 

I·~ Tel. 070 · 555200 · Scheveningseweg 37 • Den Haag 
•-----..· -~----_..J 

Voor Buig- en Zetwerk 
op hydr. pers 1000 ton 

ZETLENGTE 7 m, dikte 32 mm 

C o n s t r u c t i e w e r k p I" a a t s e n 

W. HUIZER N.V. 
TELEFOON 010-332657 - GROENEDIJK 10 

CAPELLE a/d IJSSEL 

"Hotel ~ 
Noordzee-Boulevard N.V." t\1 

Tel. 01184-2245. 

Gelegen op het mooiste punt van Vlissingen. Vanuit de 
kamers en vanaf het terros schitterend uitzicht op de . 
Scheldemond, waar de oceaanstomers het hotel op 
enkele tientallen meters passeren. Str. k. en w. water en 
huisteL op alle kamers. Centr. verw. kamers m. privébad. 
Kamers m. ontb. f 13.50 tot 19.50. Rest. de gehele dag. 
Gerenommeerde keuken. Eigenaar P.J. Smits. 

Hotel ,/t Heerenhof11 Emmen 
TELEFOON 05910-11435 

Het moderne comfortabele Hotel in het dynamische Emmen en gelegen 
aan de Hondsrugroute. Alle kamers met douche - toilet - centrale verwar
ming en rijkstelefoon. Speciaal weekend-arrangement f 57.50 p.p. incl. 
Unieke accommodatie voor congressen, recepties, diners, vergaderingen 
etc. Internationaal restaurant met gastronomische specialiteiten. 

containers : 
koel/ vries
containers : 

"Fiats11 
· en 

"Huifconfainers": 

Onder de beschermde naam "Multlload"· 
container bouwt Paul & Van Weelde 
N.V. genormaliseerde alumln!IUm STA· 
PELCONTAINERS voor het stukgoe
derenvervoer. 
De constructie van Van Weelda's con· 

. talners leent ;z:lch In het bij:z:onder tot 
het bouwen van uitvoeringen als koel/ 
vriescontalners, met naar keuze poly
streen of polyurethaan Isolatie. Binnen
afwerking naar wens In aluminium of 
polyester. Tevens kan elk gewenst koel· 
aggregaat worden geleverd. 

GESLOTEN ALUMINIUM 
CARROSSERIEËN 

CARROSSERIE· EN CONTAINERFABRIEK 

PAUL&VANWEELDEN.V. 
'S·GRAVENWEG 350· NIEUWERKERKNO IJSSEL• TEl.. (01803) 2841 (3 LIJNEN) 
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VAN SLAG 
Helaas, deze week valt er geen bin

nenlands wet>koverzicht te schrijven. 
Niet omdat er niets gebeurd zou zijn, 
maar ons periodiek systeem is te zeer 
van slag. Dat is vooral te wijten aan 
het feit dat ons blad vorige week niet is 
verschenen. Wat moet een kroniekschrij
ver dan? Net doen of die week vóór 
kerstmis er niet is geweest? Dat is na
tuurlijk onmogelijk. Dat kan hij zijn 
geweten - juist in deze donkere dagen 
- niet aandoen. 

Twee weken samenpersen in een 
week' is ook ondoenlijk. En een pagina 
vol van deze onzin zou niet te pruimen 
zijn. Bovendien: de techniek mag dan 
wel steeds verder voo:·tschrijden en 
ogenschijnlijk voor niets staan, als u 
in de dagen vóór en na l'erstmis en de 
jaarwisseling eens op een zetterij was 
gaan kijken (waarom niet?), dan was u 
tot het inzicht gekomen dat het een 
inmens wonder is, dat ondanks de drie.! 
en vierdaagse werkweek die we achter 
de rug hebben ook deze week weer zo
veel periodieken netjes en op tijd van 
de persen Z'ijn gerold. 

CICERO 
Daarom ook heb ik het de techniek 

deze week niet te moeilijk willen ma
ken. De plichtsbetrachtende lezer (zijn 
taak is lezen) weet dat deze rubriek in 
drie wat bredere kolommen pleegt te 
verschijnen. In vaktfl,al heet dat op ze
ventien cicero, terwijl de gewone lw
lommen dertien cicero's beslaan. U zult 
begrijpen dat het ongewone meer tijd 
kost dan het gewone en aangezien er 
van de week gebrek aan tijd is doen we 
·maar heel gewoon. 

Anders zouden er trouwens ernstige 
ongelukl'en kunnen gebeuren. U zult in 
uw krant wel eens aan het begin van 

De openbare gedachtenwisseling tus,, .. 
sen de vaste Kamercommissie en. dé 
minister van volkshuisvesting en ruïm~ 
telijke ordening in augustus jl. werd 
door pers en publiek alg-emeen on
gunstig beoordeeld, ofschoon èn com
missieleden èn de minister blijk gaven 
dit uitg-ebreide gesprek op hoge prijs te 
hebben gesteld. 

Het misnoegen van de pers moet ech
ter een verklaring hebben, en zo op een 
tijdsafstand van drie à vier maanden 
liggen twee verklaringen voor de hand. 

Ten eerste zijn er geen "zaken" ge
daan in dit parlemer.tair debat. Het was 
van een ontstellende vrijblijvendheid, 
vooral van de lmnt van de minister, die 
- in zijn planolog·ische knollentuin ! -
er een semi-academische teaeh-in van 
maakte, soms onverhoeds opgeschrikt 
door opmerkingen van Kamerleden, die 
ook wel iets concreets wilden horen. 
Hierdoor eindigde een parlementair de
bat, dat twee dagen duurde, zonder eni
ge conclusie, zonder enige duidelijl'e 
uitspraak of beslissing. 

Ten tweede noodde de agenda, die 
bijkans geheel was overgenomen van de 
~enda van de Raad van Advies voor de 
Ruimtelijke Ordening, eer tot se
mi:deskundige planologische benadering 
dan tot een regelrechte duik in de poli
tieke consequenties van planologische 
arbeid. 

Die politieke consequenties zijn er ve
le, en zij gaan alle burgers rechtstreeks 
aan omdat die burgers, van hoog tot 
laag, allemaal gebruikers zijn van onze. 
beperkte ruimte. Als ergens dus de bur
ger, de mens, centraal moet staan, dan 
is het in het beleid inzake de ruimte
lijke ordening. En reeds bij de eerste 
openbare gesprekken over de tweede 
nota moesten wij constateren dat in de
ze nota, die meer een studieboek is dan 
een beleidsstuk, het kind helemaal ver
geten is. En binnenkort zal 25 pct. van 

een artikel of zelfs daar middenin zoiets 
als tel. typ. 83/5 hebben zien staan. Dat 
is dan een loze regel, die niets te bete
kenen heeft, maar in deze rubriek zou 
hij de meest vreselijke gevolgen kunnen 
hebben. Ik maak me sterk dat Bussum 
vanavond nog zou melden dat het Week
blad voor Vrijheid en Democratie in 
Unitel-handen is overgegaan en dat de 
vrijheid van meningsuiting van een zeke
re W. aan banden is gelegd. En· niets is 
minder waar, zoals ook uit het volgende 
zal blijken. 

LETTER 
Dat zit zo. Twee weken geleden heb ik 

mij bijzonder geërgerd aan het feit dat 
onderaan deze kroniek de ondertekening 
met W. was weggevallen. Wat moest ik 
daarvan denken?, dacht ik. Dat de be
wuste letter zoek zou zijn geraakt vond 
ik een wat al te gemakkelijke oplossing. 
Een W verdwijnt niet zomaar. De twee
de mogelijkheid was, dat er geen plaats 
voor de ondertekening was geweest. 
Ook dat leek me echter wel erg toeval
lig. Voor een W is op een pagina altijd 
wel een plaatsje te vinden. En aange
zien ik geen enkele reden had of heb 
om enige verdenking jegens de hoofdre
dacteur van dit blad te koesteren, bleef 
er maar één conclusie over: de BVD. 

Kennelijk. heeft dè Binnenlandse Vei
ligheidsdienst geprobeerd uit te vinden 
wie deze W., die wel eens subversief uit 
de hoek wil komen, feitelijk is. Ze zijn 
eerst naar de hoofdredacteur gegaan 
maar vingen daar een verse bot, omdat 
deze man weliswaar verantwoordelijk is 
voor hetgeen hier het hele jaar door 
wordt beweerd maar zelf toch ook niet 
weet wie de schrijver van deze rubriek 
is. Het betreft hier zogenaamde "onder
geschoven kopij", die stiekem in de 
nacht op de zetterij wordt gebracht. Dat 
heeft de BVD inmiddels ook uitgevon-

ZORG 
OM 
ONZE 

den. Daarmee echter niet tevreden heeft 
zij veertien dagen geleden de letter W. 
vanonder de tekst weggenomen om hem 
aan een nader onderzoek te onderwer
pen. De veiligheidsmannetjes kochten 
vervolgens een grote loep en een adres
senboék waarin iedereen staat wiens 
naam met een W begint. Hét aardige is 
echter dat dat met mijn naam niet het 
geval is. Mijn W. is sleetlts een afkor
ting van Week. 

PRIJS 
Zo en nu zullen we toch nog heel even 

terugblikken, al moet dat dit keer be
perkt · blijven. Trouwens alle zich 
respecterende dag- en weekbladen heb
ben al zoveel achteromgekeken, dat we 
moeten oppassen niet alle sloten van 
oude koeien te ontdoen. Ik vraag alleen 
uw aandacht voor een stuk in de laatste 
editie van het jaar 1967 van het dagblad 
De Gooi- en Eemlander. Evenals vorige 
jaren had dit blad aan zijn lezers ge
vraagd "een man van het jaar" te kie
zen. Ter aanmoediging werden vijf prij
zen uitgeloofd voor de meest originele 
motiveringen. Vorige week zaterdag 
werd de uitslag bekend gemaakt. Man 
van het jaar werd de Zuidafrikaanse 
chirurg prof. Barnard die op Louis 
Wasjkanski de eerste harttransplantatie 
verichtte. Op de tweede plaats kwam -::. 
met slechts één stem minder - de 
Israëlische generaal Mosje Dayan. 

Deze uitslag zal u niet zozeer verrast 
hebben. Dat is mogelijk wel het geval met 
de stemmotiveringen van sommige inzen
ders. De eerste prijs ging naar een inwo
ner van Hilversum die het gehele team 
van prof. Barnard voordroeg en daarbij 
schreef: , ,Ik zie de tijd niet ver meer, 
dat de tot sterven gedoemde blanke in 
Zuid-Afrika zich volledig openstelt voor 
het hart van zijn zwarte medeschepsel 
uit het naturellengebied." Waarom tot 

door dr. K. 

'''''}''>"""'""'"'"'::-:~>:':::''''' van Dijk, 
"'"'·'-"'"'"'"'''''':''·'-"'''lid van de 

Tweede 
Kamer 
der Staten
Generaal 

RUIMTELIJKE 
ORDENING 
onze bevolking jonger ZiJn dan 25 jaar! 

In de volgende openbare commissie
vergadering, op 15 november 1967 ge
houden ter voorbereiding van de begro
tingsbehandeling, hebben wij van 
VVD-zijde de inspmak van de bevolking 
bij de vaststelling van bestemmings-, 
streek- en nationale planologie dan ook 
centraal gesteld. De minister is dat in 
beginsel met ons eens: ook hij vindt dat 

men de bevolking tijdig en uitvoerig 
moet inlichten en desgewenst inschake
len, ofschoon hij deze mening verzwakte 
door hantering van de woorden "hoe 
meer inspraak, des te minder 
uitspraak." 

En hier ligt de reden voor onze zorg 
over het beleid op het stuk van de ruim
telijke ordening. De minister is het met 
ons eens, maar zegt in concrete geval-

BöölööM 
SPIJKENISSE 

Gehouwen van gewapend betonnen 
prefabs voor verschillende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 
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sterven gedoemd met zoveel harten in 
de buurt? Een andere prijswinnaar had 
zijn keus laten vallen op Piet Keizer, 
"omdat hij door zijn schorsing het Ne
derlands elftal tegen Rusland liet win
nen. Eindelijk! Moge deze schorsing 
nog jaren duren," aldus een man uit 
Eemnes. Zij keuze werd kennelijk niet 
onder de kersboom gemaakt. 

GRAPJES 
Weer een ander droeg minister Luns 

voor, "waar niemand •Jp kankert, die 
altijd grapjes maakt en toch veel doet." 
Dat "niemand" lijkt me wat overdreven 
en dat "toch" geheel 'JVerbodig. Maar 
nu we het toch over onze minister van 
buitenlandse zaken hebben, het Alge
meen Handelsblad citeerde op de zater
dag voor oudjaar als fraaiste en meest 
overdenkingswaardige opmerking er 
één van deze minister. Er is iets belang
rijks aan de hand en een op nieuws 
beluste journalist belt de minister mid
den in de nacht op en vraagt hem zijn 
commentaar op de gebeurtenissen: 
"Wat doet de regering?" Waarop Luns 
antwoordt: "De reg-ering slaapt" en de 
hoorn weer op de haak legt. Geniaal 
nietwaar? Alleen roept zo'n antwoord di
rect een aantal andere vragen op: In 
wat voor pyjama slaapt de regering, 
draagt de regering een slaapmuts, 
snurkt de regering of praat de regering 
in haar slaap? Aan dat laatste zou een 
journalist veel nieuws te danken kunnen 
hebben. 

WENS 
Nu allemaal weer wakker worden. We 

zijn een nieuw jaar binnengestapt, een 
schrikkeljaar. Dat de schrik u dit jaar 
niet één keer om het hart mag slaan is 
de wens van 

w. w. 

Jen niet zeker te ZiJn of hij er iets aan 
kan doen ! Wie kan er dan wel iets aan 
doen? 

Vandaar dat ik bij de plenaire behan
deling van minist€r Schuts begroting op 
13 december 1967 h'eb gevraagd, of het 
eigenlijk wel zinvol was met de mi
nister van ruimtelijke ordening over 
ruimtelijke ordening te discussiëren. 

Men vraagt zich inderdaad af - en 
dat is beslist geen verwijt aan de mi
nister - hoe aan ons ·verlangen en aan 
dat van vele anderen om de bevolking 
zoveel mogelijk in te schakelen, ·op ef
fectieve wijze tegemoet kan worden ge
komen. 

De uitvoering- van vele plannen is im
mers de taak van provincies en ge
meenten, daarin deskundig bijgestaan 
door stedebouwk1Jlldigen en planolo
gische diensten. Andere plannen - 1k 
denk aan een rijkswegenplan, of aan de 
uitvoering van Zuiderzeewerken of Del
taplan - zijn ter uitvoering opgedragen 
aan rijksdiensten, die ressorteren onder 
andere departementen dan dat van de 
minister, belast met de zorg voor de 
ruimtelijke ordening: verkeer en wa
terstaat, binnenlandse zaken, cultuur, 
recreatie en maatschappelijk werk en 
defensie. 

Een en ander wil zeggen dat de mi
nister voor de ruimtelijke ordening voor 
de welhaast bovenmenselijke krachttoer 
staat om niet alleen coördinerend op te 
treden tussen !~ere· overheden,' maar 
ook coördinatie tot stand te brengen tus
sen de genoemde ministeries en de 
daaronder ressorterende rijksdiensten 
(denk aan rijkswaterstaat e.d.). 

Terwijl er nu in de ambtelijke wereld 
van de deskundigen een duidelijke 
hiërarchie bestaat, de deskundigen ill
kaar vrij gemakkelijk en goed verstaan, 
bestaat in de wereld van bestuur en 
beleid minder duidelijkheid. Wij zijn zo 
bang dat hierdoor de inspraak van de 
bevolking ten offer valt en dat de ruim
telijke ord€ning a~ls gevolg daarvan 
o n z e k e r h e i d za;l brengen in 
plaats van de z e k e r h e i d, die wij 
er mee willen bereiken. 

Met andere woorden, dat het Neder
landse volk rauwelijks zal ervaren w a t 
er met zijn land zal gebeuren, zond-"r 
dat het er in is gekend h o e men de 
gestelde doeleinden wil bereiken. 

Wij vragen ons daarbij af, of, of het 
niet aan de minister va!l. ruimtelijke 
ordening is, om in de wet R.O. een 
bepaling op te nemen dat de inspraak 
van. betrokkenen bij een bepa:üd plan 
dwingend . voorschrijft in een stadium 
waarin betreffend plan nog geen defini
tieve vorm heeft gekregen. 
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Zwakke plekken 

nationale ec no 
Onder het motto "Amsterdam, histo

risch kijkspel of levende metropool'', 
heeft ir. N. Snijders, lid van de raad 
Van bestuur van Pakhoed NV, dezer 
dagen voor de Amsterdamse Industrie 
Verenis,.ing een voordracht gehouden, 
die zel{er een ruimere aandacht ver
dient dan er tot nu toe aan werd 
geschonken. De inleider beperkte zich 
overio-ens niet alleen tot een analyse 
van de economische positie van Amster
dam doch betrok in zijn betoog med_e 
ons land als geheel,' waarbij hi_j tot en~
ge scherpe en bepaald met optl-
mistische conclusies kwam. . 

Vanuit de historie bezien, aldus ~r. 
Snijders, zijn wij een land van koopl~~
den en boeren. Wereldhandel was alh~d 
ons sterl,ste punt. Daar zijn wij groot ll1 
geworden. Als land van melk en boter 
was zuivel ons enige en sterke export
produkt. Als duidelijke lij~ kwam ~lt d_e 
historie naar voren dat dlt de baslsactl
viteiten zijn voor onze gehele econo-
mische ontwikkeling. . 

Onze eerste industriële activiteiten 
waren gericht op het verwerken van 
zuivel en het bouwen van schepen om 
de handel mee te drijven. Amsterdam, 
in de gouden eeuw het kroonjuweel van 
Europa, was een handelsst~d en geen 
industrieën-h:wenstad. Het IS. ook deze 
historié, aldus ir. Snijders, die ons ge-

-· maakt heeft" tot individualisten. Er w~s 
een Verenigde Oostindische Compag_me 
en er waren en zijn boerencoöperattes, 
maar het waren de inviduele leden die 
beslisten en handelden. En zelfs van
daag nog moeten wij eonstateren dat 
Nederlandse maatschappijen meesters 
zijn in internationale handel. Als Ja~ 
panse industrieën willen exp01teren 
naar Zuid-Amerika, is het een Neder
landse maatschappij die hier een be
langrijke rol speelt. 

dat in ons land dat ·altijd bekend is 
geweest om zijn fietsen, het brom
fietsenpark voor cirça 75 pct. bestaat 
uit buitenlandse produkten. 

Er is nu geen terugkeer meer moge
lijk. Het zou trouwens ook dwaas zijn 
om terugkeer te wensen. Maar we moe
ten nu wel beseffen dat we een onder
deel zijn van een· markt met rond 190 
miljoen mensen, waarin bedrijven zijn 

Na 1945 is onze wereld van handei:é.n' ;;:· g·ev~s.tigd van een omvang die wij in 
landbouw wel drastisch veranderd. Wij ons land vrijwel niet ·kennen. Bedrijven 
begonnen aan onze industriële omsc~'a- die: ook altijd gewend zijn geweest om 
keling. Allereerst met alle winden m_ee, .nun:,_ p~;:odukten naar andere landen te 
de wereld schreeuwde om produkten. 

VERANDERING 

Voor alles wat gemaakt w_erd was een 
markt en buitenlandse maatschappijen, 
vol van expansiedrang en beschikkende 
over de noodzakelijke know-how, 
stroomden het land binnen waar zij 
werkkrachten konden krijgen in over
vloed en tegen lage Ionen. 

Iedereen was tevreden en tle regerin
gen spraken trots van _de expansie
ve economische ontwikkeling. 

Toch, zo betoogt ir. Snijders, had wat 
toen gebeurde voor ons allen reeds een 
waarschuwing moeten zijn. Na een aan
tal jaren werd het immers duidelijk dat 
de buitenlandse bedrijven vrijwel geen 
Nederlandse partners hadden gevonden. 

Joint ventures waren uitermate 
schaars en de Nederlandse industrieën 
werden in het algemeen bestuurd met 
een handelsmentaliteit. Zij produceer
den datgene waarvoor op dat inoment 
een goed afzetgebied kon worden gevon
den. Zij ontwikkelden geen nieuwe pro
dukten. Zij troffen geen voorbereidingen 
voor de markt van morgen. Bovendien 
moest het marktgebied dan nog zo dicht 
mogelijk bij huis liggen. 

Bovendien komt bij dit alles nog dat 
die industrieën die wel aan nieuwe pro
dukten begonnen, in eerste aanleg voor 
hun afzet slechts beschikten over een 
kleine thuismarkt van ongeveer 10 mil
joen Nederlanders, terwijl onze buurlan
den beschikten over thuismarkten die 
vele malen groter waren. 

Zo arriveerden wij aan de vooravond 
van de EEG, een gemeenschappelijke 
markt die natuurlijk door Nederland 
werd toegejuicht. Dit was alleszins ver-
klaarbaar, want als strijders voor een 
vrije zee en voor een wereldhandel zon-
der quota sprak dit idee ons volledig 
aan. 

Toch vraagt ir. Snijders zich af, of 
wi~ . ons wel , voldoende hebben gere
aliseerd wat deze gemeenschappelijke 
markt werkelijk zou gaan betekenen 
Voor onze nationale economie. De inlei
der meent in dit verband te moeten 
constateren dat de feiten van vandaag 
e~ op wijzen dat velen de consequenties 
met hebben gezien. 

CONCURRENTIE 
Doch thans worden wij ermee gecon

fronteerd en moeten wij constateren dat 
onze Nederlandse bedrijven zonder hulp 
van beschermde grenzen moeten wedij
veren met andere Europese industrieën 
van veel grotere omvang met meestal· 
een meer efficiënt produktieapparaat, 
met een research welke de veel kleinere 
Nederlandse bedrijven niet kunnen op
brengen. 

FRANK RIJSDIJK 

HOLLAND N.V. 
HENDRIK-I DO-AMBACHT 

Telefoon: 
01858-2045 

. 010- 117615 

SCHEEPSSLOPERIJ 

Handel in: 
oud ijzer 
non-ferro schroot 
gebruikte 

scheepsonderdelen 

Levering uit voon'aad van: 
'nieuw ijzer en staal 
gezaagde schijven 
sjabloon snijwerk 

Verhuur drijvende bokken 

POLITIEK PIEKEREN 

• onze 
• 

exporteren en waarvoor de toevoeging 
van 12 miljoen Nederlandei's aan hun 
marktgebied slechts een fractie is van 
datgene wat zij reeds bedienden. 

ONZE "WELVAART" 
Laten wij eens een paar vergelijkin

gen trekken met onze grote nabuur 
West-Duitsland. 

Men kan dagelijks in de kranten lezen 
dat wij moeten streven naar verbete
ring van het welstandspeil, doch wat er 
niet bijstaat is dat wij het in Nederland 
moeten doen met 36 pct. van onze bevol
king, terwijl dat in Duitsland reeds 
45 pct. is. 

Bij ons namelijk werkt van de bevol
king 36 pct., in West-Duitsland 45 pct. 

Nog een paar andere vergelijkingen. 
Ons land is schaars aan natuurlijke 
grondstoffen en een belangrijk deel van 
ons nationaal inkomen moet uit de ex
port worden verkregen. Dat blijkt ook 
nu nog uit de cijfers. 

Iedei·e ·Nederlandse werknemer pro
duceêrt rond f 5000 per jaar aan export
produkten, in Duitsland bedraagt dit 
f 3000, doch opvallend is weer het ver-

. schil , in exportgebieden die bestreken 
word'"n. · 

Van het totale exportpakket van 
West~Duitsland gaat, bijvoorbeeld rond 
9 pct. naar de Verenigde Staten. Voor 
Nederland is dit nog geen 4 pct. Van de 
Duitse export is 36% pct. bestemd voor 
an<J,ere EEG-landen, voor Nederland be
draagt dit percentage rond 55 pct., nota
bene een gebied waarin wij bij gelijkge
trokken arbeidsvoorwaarden en concur
rentieömstandigheden, de grootste com
petitie hebben te verwachten. 

Ook een nadere bestudering van de 
samenstelling van en de investeringen 
in het industriële pakket geeft aanlei
ding tot zorgen. 

Zo maakt bijvoorbeeld qua omzet de 
voedings- en genotmiddelenindustrie in 
ons land circa 30 pct. van het totale 
pakket uit. In Duitsland is dit slechts 
14 pct. Dit is een gevaarlijke situatie 
om?at juist in deze sector de marges 
klem en de concurrentiemogelijkheden 
groot zijn. Het belangrijke verschil in 
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de sector basisindustrieën tussen Neder
land en West-Duitsland moge worden 
geïllustreerd door te constateren dat de 
investering viJ,n de industriële werkne
mer in Duitsland drie maal zo groot is 
als in Nederiand. 

ZORGEN 
Ir. Snijders noemde het opvallend dat 

rond de jaarwisseling een aantal be
langrijke personen ieder op hun wijze 
een waarschuwend geluid hebben laten 
horen. Des te meer opvallend vindt de 
inleider het dat de meeste van deze 
. waarschuwingen terecht zijn gekomen 
op de financiële pagina's achter in onze 
kranten. En als men dan de voorpagi
na's leest, aldus ir. Snijders, moet men 
zich dan niet ernstig afvragen of ons 
parlement en onze politici hun verant
woordelijkheden wel beseffen, of op dit 
moment al het gekrakeel over verbete
ring van de sociale voorzieningen, ver
hoging van het welstandspei:l, partijver
nieuwing enz. enz. niet eens plaats moet 
maken voor de werkelijk belangrijke 
dingen. 

Wellicht, zo. is zijn conclusie, ligt de 
schuld bij ons zelf en moeten wij eens 
wat aan public relations gaan doen. 

Tot zover ir. Snijders, voorzover het 
zijn opmerkingen ·betreft die de econo
mische positie van ons land raken. Het 
is een cri de coeur, die de zaken wel 
wat zwart-wit afschildert. Dat is trou
wens ook de bedoeling van de heer Snij
ders geweest die met zijn betoog velen 
heeft willen· wakker schudden. Men mag 
aannemen dat hem dit ook wel is ge
lukt, omdat zijn analyse min of meer 
een schokeffect teweeg brengt. 

Dat onze export veel te eenzijdig is 
gericht is een (betreurenswaardig) 
feit, waarin men kennelijk in ons land 
geen verandering weet aan te brengen. 

Het verwijt aan de politici in het alge
meen achten wij niet ge)leel en al steek
houdend. Ons politieke en economische 
leven grijpt teveel in elkaar dàn dat 
men zou kunnen spreken van "werkelijk 
belangrijke dingen", die men zou kun
nen lichten uit een complex van elkaar 
beïnvloedende factoren. Zo is de· roep 
om partijvernieuwing niet los te zien 
van een in de toekomst te voeren econo
mische politiek. 
. Te spreken over "al het gekrakeel 
over verbetering van sociale voorzienin
gen" lijkt ons overigens ook weinig tac
tisch en ook niet reëel. Wie een juiste 
en gefundeerde sociale politiek wenst te 
volgen en daarvan in het openbaar blijk 
wenst te geven zal dit zeker. niet doen 
in de vorm van "gekrakeel", zoals ir_ 
Snijders dat wenst te noemen. 

Een geheel andere zaak is of de: 
vormgeving van die sociale politiek en 
de draagwijdte daarvan in over
eenstemming kunnen worden gebracht 
met hetgeen onze nationale economie. 
kan verdragen. Als ir. Snijders dit be
doelt, kunnen wij het volledig met hem 
eens zijn. 

Dit alles neemt niet weg dat de heer 
Snijders niet ten onrechte heeft willen 
waarschuwen tegen een zekere gezapig
heid die er bij velen bestaat ten aanzien 
van het leven en werken in onze wel~ 
vaartsstaat". Als zodanig zijn "zijn 
waarschuwingen het overdenken ten 
volle waard. Inderdaad vertoont onze 
economie te veel zwakke plekken ·om de 
illusie staande te kunnen houden als 
zouden wij in een soort luilekkerland 
leven. 

G. STEMPHER 

BRANDBEVEILIGING 

Officieel goedgekeurd 
Tàlrijke attesten 

$1MPLUS N.V. DORDRECHT 
VisstraAt 6 - 8 - Tel. 43355 * (01850) 

Ir. Snijders noemt het veelbetel,enehd De OI>lossing van deze rebus is elders in dit blad verscholen 
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I(ASTEEL OUD-WASSENAAR 
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het steeds wissetende 
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Delta Hotel Vlaardlnaen 
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HEEZE (NOORD-BRABANT) 04994-1385 

Gelegen in het hart van de Kempen. Hotel -
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voor het houden van uw vergaderingen, 
conferenties etc. 

Onbeperkte parkeergelegenheid. 
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Kamers met privé-douche en toilet. 

Garage a.an huis. Z_eer goed verzorg'de 

keuken en sfeervol restaurant. 
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,;School for freedom" in Israël 
Hoewel de Liberale Internationalè 

reeds enkele jaren geleden het plan had 
opgevat een "School for Freedom" m 
IsraëJ te organiseren, kwam de realisa· 
tie van dat plan toch wel op een uitzon
derlijk fortuinlijk moment, zow.eJ voor 
de gastheren als voor de deelnemers. 
Van 10 tot 20 december confereerden 25 
jongeren uit Europa en Afrika over het 
voor liberalen belangrijke thema "Pri· 
vate and public initiatives in the pro· 
cess of national development". Begrij· 
pelijk was echter dat onze Israëlische 
gastheren er voornamelijk in ~eïnteres· 
seerd waren ons het land te laten zien 
en ons voor te lichten over de in- maar 
vooral de externe problemen van Israël. 

Schools for Freedom worden al gerui
me tijd georganiseerd door de Liberale 
Internationale, tegenwoordig in same.l· 
werking met de Friedrich Naumann 
Stiftung. De vertaling School voor Vrij
heid zou deze instelling onrecht aan
doen, want niet het passief aanhoren 
van lezingen, maar de onderlinge 
discussie tussen liberalen uit vele Jan· 
den is het belangrijkste doel. Op deze 
manier hoopt men tot een meer gelijk
luidende opvatting over liberale theorie 
en praktijk te komen, jonge politici in 
contact te brengen met andere proble
men en hen te leren hun problemen 
eens van een andere ~ant te bekijken. 
In verband hiermee is het verheugend 
dat de liberale internationale er in is 
geslaagd contacten te leggen in vele 
delen van Afrika. 

Naast de agrarische problematiek viel 
het onderwerp van de school uiteen in 
lezingen en discussie over enerzijds je 
maatschappelijke structuur veranderin
gen in het zich ontwikkelende Afrika en 
anderzijds de formele en praktische 
vormgeving van de democratische ·rege
ringsvorm in Europa en Afrika. 

WEINIG RELEVANT 
Betreffende de maatschappelijke 

structuurveranderingen konden de Eu
ropese deelnèmers weinig anders doen 
dan luisteren naar de uiteenzettingen 
van de Afrikanen, maar vooral naar h'!.ln 
onderlinge discussies over de problemen 
die de economische ontwikkeling met 
zich brengt. Dit heeft mij en vele 
anderen geleerd hoe weinig relevant 
veel van de discussie over ontwikke· 
lingshulp in Europa is; Slechts enkele 
punten kunnen hier genoemd worden. 
Het belangrijkste is wel dat vanuit net 
gezichtspunt van de ontwikkelde landen 
het volmaakt onbelangrijk is of de hnlp 
nu een kwestie van rechtvaardigheid, 
bevorderen van de vrede, of wat dan 
ook is. Het is een zaak van pure nood
zaak. Mét ontwikkelingshulp - en met 
meer hulp dan nu gegeven wordt -
kunnen deze landen hun economische en 
staatkundige zelfstandigheid waarma
ken, zonder hulp gaan ze ten onder. 
Vaak wordt vergeten, vroeger ook door 
de ontwikkelingslanden zelf, dat men er 
niet is met het bouwen van een weg '>f 
een school; meestal moet er nog eens 
zoveel geld bij om de bevolking te trai
nen of te gewennen aan het gebruik van 
de nieuwe voorzieningen, terwiJ1 ook 
bijv. onderhoudsdiensten moeten wor- · 
den ingesteld. Dit zijn zaken die wij in 
Europa voor gegeven kunnen aanne
men, maar die de ontwikkelingsprojec
ten vaak schijnbaar nodeloos inefficiënt 
kostbaar mäken. Stabilisering van 
grondstoffenprijzen in het belang van 
landen met monocultures, hetgeen ook 
door de VVD bepleit wordt, zien velen 
slechts als een tijdelijke oplossingen 
met vele nadelen: gevaar voor overpro
duktie en het wegnemen van de prikkel 
om agrarische diversificatie door te 
voeren. 

Ten aanzien van corruptie, vast
houden aan stamverbanden en het 
uitvoeren van geldverslindende pres
tige-projecten waren de meeste Áfri
kanen ten minste even kritisch als de 
publieke opinie in ·Nederland. Dr. Pheri, 
~n Zambiaan die in de Bondsrepubliek 
sociologie gestudeerd had, deed nog erm 
poging om duidelijk te maken dat dit 
onvermijdelijke zaken zijn die zich na
tuurlijk moeten ontwikkelen, en gaf ~Is 
voorbeeld dat ook Europa en de VS der
gelijke perioden in hun geschiedenis 
hadden doorgemaakt. Hij werd echter 
door de overige Afrikanen hierover 
zwaar aangevallen met als hoofdargu
ment dat corruptie e.d. altijd fout is, 
ook al hebben anderen die fouten eerder 
gemaakt. Interessant in dit verband Is 
dat de kwestie van het ,.Gouden Bed", 
veel gehoord argument in Nederland te
gen het geven van ontwikkelingshulp, 
nu nog enkele Afrikanen met schaamte 
vervult. Overigens is de Ghanese mi
nister, wiens vrouw dit bed op een vei
ling in Londen gekocht had, naar aan
leiding hiervan destijds op staande voet 
ontslagen. 

Volgens de Afrikaanse deelnemers 
hunnen ook veel militaire staatsgrepen 
in Afrika verklaard worden uit de af· 
schuw van de Afrikaanse bevolking over 
het misbruik dat politici soms maken 
van hllll positie. In dit verband zette 

overste Abdul Thurray uit Sierra Leone 
uiteen waarom hij destijds een belang
rijke rol gespeeld heeft in de 
staatsgreep in zijn land (waar de mili· 
tairen nog steeds aan de macht zijn).-
Bij de verkiezingen had de grootste op· 
positiepartij de absolute meerderhe:d 
behaald, doch de oude regering, 
gesteund door de opperbevelhebber van 
het leger, weigerde het parlement bij· 
een te laten komen en weigerde af ~e 
treden. Hoge officieren hebben toen op· 
perbevelhebber en regering afgezet. Om 
enerzijds niet van politieke partijdigheid 
beschuldigd te worden en anderzijds de 
corruptie in te dammen en het gezwol· 
Jen ambtenarenapparaat tot zijn juiste 
proporties terug te brengen (27 ministe· 
ries voor een bevolking van 3.000.000) 
wil het leger pas na twee jaar nieuwe 
verkiezingen uitschrijven en een burger
bestuur instellen. Iets s·oortgelijks is in 
Ghana gebeurd. 

HAVIKEN EN DUIVEN 
Naast het officiële thema was de si· 

tuatie in het Midden Oosten natuurlijk 
belangrijke gespreksstof. Vooral de vele 
gesprekken met leden van beide libe· 
rale partijen in Israël hebben verhelde
rend gewerkt. (De onafhankelijke libera
len zijn erkend door de Liberale Inter
nationale en hebben 5 zetels in het 
parlement van de 120, de andere heeft 
12 zetels en een stembusakkoord met <:Ie 
Herut, een soort conservatieve partij; 
de breuk tussen de partijen is ontstaan 

n.a.v. de samenwerking met de conser-
vatieven.) __ 

Net als alle democratische landen. die 
in een militair conflict betrokken zijn, 
kent Israël zijn "haviken" en ,.duiven"; 
de meeste onafhankelijk liberalen' zijn 
duiven, de andere partij bestaat over
wegend uit haviken. 

Zelfs de houding van de duiven echter 
doet ons geforceerd nationalistisch en 
militaristisch aan, terwijl de houding 
·van de andere groep ten opzichte van 
de Arabieren zelfs in hoge mate onaan
genaam is. Zo spreken zij van volledige 
ontvolking van de pasveroverde gebie· 
den, en het doorgaan met- gebiedsuit
breiding terwijl zij het zi~loos en ~e
vaarlijk vinden de economische ontwik· 
keling in de Arabische landen te bevor
deren. Helaas is deze groep ook veelal 
van mening dat de houding ten opz~chte 
van de nu in Israël levende Arabieren 
en de niet uit Europa afkomstige joden 
net zo moet ziin als die van blanken ten 
opzichte van" negers in . Amerika of 
Zuid-Afrika. Niet alleen hiermee, maar 

- ook met de extreme verzuiling naar po
litieke scheidslijnen (er zijn bedrijven 
waar je alleen kan werken als je bij 
een bepaalde partij hoort, idem dorpen, 
kibboetsiem en kegelverenigingen) zal 
Israël te doen krijgen met grote binnen
landse spaningen. Te hopen is dat- het 
land deze problemen pas te verwerken 
zal krijgen nadat het de problemen met 
de buurlanden op bevredigende wijze 
opgelost heeft. 

A. J. B. HUBERT 

Miin opinie is • • • 

• Sporttoto 
Uw drie-ster-artikeltje ,.Eindelijk" 

(Vrijh. en Dem. van 15 dec.) heeft onge· 
_twijf_eld _ mijn instemming; alleen zie ik 

·de""toekÓmst van de Sporttoto somber in 
wanneer de maatregelen slechts zouden 
bestaan uit het toestaan van hogere in
leggelden en prijzen. 

Ik.· acht deze maatregelen nl. niet eens 
zo belangrijk en ik dacht zelfs onnodig. 
Waarom spelen nl. zo velen in buiten
landse gelukspelen? Omdat het zo ge
makkelijk wordt gemaakt. Wanneer je 
iets wilt verkopen dan is een eerste eis 
dat je het de koper zo aantrekkelijk en 
gemakkelijk mogelijk maakt. 

Zolang het meedoen aan de toto voor 
velen een te gecompliceerde zaak is, nl. 
eerst laten registreren (waarom eigen
lijk?) en dan nog elke week naar een 
sigarenwinkel (ook de niet-roker) of een 
particulier adres geeft veel te veel 
moeite. 

Ik wil graag meedoen, maar dan 
moet het me wel een beetje gemakke
lijk worden gemaakt; eens per maand 
moeten me van die invulformuliertjes 
worden thuis gestuurd en verder moet 
ik de deelname achter mijn schrijfbu
reau en met mijn giroboekje kunnen 
realiseren. 

B. C. J. VOLGERS, Ermelo 

• Zijn wij mondig? 
De aangekondigde samenwerking tus

sen de Nederlandse Dagblad Unie en 
de Telegraaf heeft al heel wat stof 
doen opwaaien. De heer Stempher heeft 
in Vrijheid en Democratie van 8 decem
ber 1967 zijn bezwaren al geuit tegen de 
verdenking bij voorbaat van journa
listen en redacties van de betrokken 
kranten, maar ik wilde hier nog iets 
aan toevoegen. 

De algemene teneur van de vele com
mentaren over deze samenwerking is 

Adverteer 
weekblad 

die van bezorgdheid dat de kranten· van 
de Nederlandse Dagblad Unie zich door 
de Telegraaf in ongunstige zin zullen 
laten beïnvloeden. Heel sterk was dit 
o.a. in het Vara-radioprogramma van 
zaterdagmiddag 9 december van 17.30. 
tot 18 uur. 

Al deze -sombere commentaren doen 
mij verbazen. Slaan wij onze eigen 
zelfstandige meningsvorming zó laag 
aan dat wij moeten vrezen dat de eerste 
de beste (andere) krant ons zal verlok
ken tot ketterij? En als wij dan zei .beïn
vloedbaar zijn, heeft die beïnvloeding 
dan noodzakelijkerwijs een kwali
teitsverlaging tot gevolg? Hebben wij 
dan niet al lang een' hersenspoeling on
dergaan? Wie zichzelf respecteert kan 
zijn eigen krant uitzoeken, .zal de in hun 
commentaren verkondigde meningen 
niet klakkeloos overnemen, en zal blij
vende, belangrijke- veranderingen in 
zijn dagelijks 1ieuwsblad op den duur 
zeker herkennen. 

Ik ben niet geabonneerd op de Tele
graaf. 

J. A. C. KROESEN, 's-Graveland 

• Bejaardenzorg 
Regelmatig kan men in onze kranten 

artikelen aantreffen over ,. bejaarden
zorg." Vo:>ral het woord "vereenza
ming" is in dit opzicht zeer "hip." 

Veel wordt reeds gedaan (ten dele 
van overheidswege, ten dele door parti
culieren instellingen) om bejaarden, zo
dra dit noodzakelijk is, op te vangen. 
Dit betekent dat de bejaarden in een 
tehuis worden opgenomen, waar zij de 
nodige aandacht en verzorging ontvan
;sen. Helaas is het echter zo, - in negen 
van de tien gevallen - dat dit een vrij 
kostbare aangelegenheid is, die voor be· 
jaarden - levend van AOW en/of een 
pensioentje - niet te verwezenlijken 
is. 

Bovendien - als ik goed ben ingelicht 
- is het aantal onderkomens v:>or be-

• 
1n ons 

en maak ook langs die weg 
de VVD sterk 

vrijdag 5 januari 1968 - 15 

n Experiment in 
internationalism" 
1\'len klaagt wel eens in liberale 

kring dat er te weinig doctimenta· 
tie is, dat er te weinig bandboe· 
ken zijn waaruit men kan putten. 
Op bet gebied van de liberale in
ternationale politiek is een lacune 
gevuld uoor de verschijning . van 
"Experiment in Internationa
lism", geschreven door de oprich
ter van de Liberale Internatio
nale, Jolm H. 1\'laccallmn Scott. 
HU bescbriift daarin de geschie· 
denis van twintig jaar Liberale In· 
ternationale sinds bet Liberale 
Manifest van Oxford in 1947. 

ZU, die zich willen verdiepen- in 
deze materie, kunnen dit boek 
verkriigen door een postwissel of · 
postcheque van f 15,- voor het 
boek en verzendkosten te sturen 
aan de secretaris van de Groep 
Ne·derlaml van de Liberale Inter· 
nationale, de heer D. W. Dett
meijer, van 1\lojalenlaan 14, Den 
Haag. 

Wij bevelen het boek gaarne 
aan en hopen dat velen het zich 
zullen aanschaffen. 

jaarden, althans waar men een 
menswaardig bestaan kan leiden, zeer 
gering. 

Hoe vaak lezen wij niet van een be· 
jaarde of invalide, din na meerdere da
gen, door politie of omwonenden dood 
werd gevonden. _ 

Ik heb enkele jaren in Engeland· ge
woond, (in een tweetal kleinere 
plaatsen) waar - reeds jaren geleden 
- spontaan een on-officieel "welfare 
institute for old people" werd opgericht. 
Soms uitgaande van een lid van de "lo· 
cal council", soms door de kerk (die in. 
Engeland veel meer dan hier een socia
le functie heeft), soms door een aantal 
sociaal denkende figuren. 

In een van de plaatsen waar ik woon
de, volgde men het volgende simpele 
systeem. 

Gegeven: Een laan met laat ons zeg
gen 50 huizen. In tien van deze huizen 
woonden bejaarden, of, hoe dan ook, 
mensen, die i.v.m. leeftijd, invaliditeit, 
ziekte of groot gezin, hulp nodig had
den. Hulp, die noch door wijkverple
ging, noch door overheidsinstanties op 
korte termijn te lenigen was. 

De overige 40 bewoners namen dan -
in onderling overleg (en hier zijn geen 
lange vergaderingen nodig, men be
sprak dit telefonisch, in de "loc al", of 
in de trein) - diverse taken van de 
hulpbehoevenden over. 

Voorbeelden? 

De kinderen haalden 's morgens aan 
het station de krant voor deze mensen. 
Buren brachten bejaarden met hun auto 
naar het ziekenhuis voor pehandeling 
e.d. Ging men zijn eigen boodschappen 
doen, dan pikte men in het voorbijgaan 
het boodschappenlijstje van jouw eigen 
, ,protégé'' ·op. 

Tijdens de weekends ging men met 
twee of drie man de tuin van een der 
bejaarden in orde maken. Evenzo repa· 
raties aan deuren, ramen, kranen, etc. 
Kortom al dat soort handelingen dat 
voor pe~·sonen op gevorderde leeftijd of 
met een gebrek moeilijk of in het ge
heel niet uitvoerbaar is. Men was in dit 
opzicht volkomen op elkaar ingespeeld 
en er was van de kant van degene die 
de hulp kreeg geen ,,valse schaamte.'' 
Er werd ook nooit mis:bruik van deze 
hulpverlening gemaakt. 

Nu moet ik toegeven dat de Brit over 
het algemeen gesproken een zeer soci
aal voelend mens is (al wordt hier v;..ak 
het tegendeel beweerd) en misschien is 
het niet zo eenvoudig een identiel>e ac
tie in Nederland te bewerkstelligen. Ik -
meende er echter goed aan te doen 
mijn e1'varingen te vermeiden. 

G. H. HONING, Amsterdam 
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PROGRAMMA VOOR 20 JANUARI 
Het programma voor de feestelijkheden ter gelegen
heid van · het twintigj.arig bestaan van de VVD op 
zaterdag 20 januari in -het RAl-Congrescentrum te 
Amsterdam ziet er als volgt uit:. 

14.00-15.00 uur: 
Concert door het Theater Qrkest onder leiding van 
Charlie Nederpel+. met medewerking van: Connie 
Vink,, Marcel Thielemans en Gerry Rix. 

· 15.00-17.00 uur: 
Feestelijke manifestatie. 
Spre·kers: 
Prof. mr. P. J. Oud, minister van staat; 
Mr. D. U. Stikker, oud-minister van buitenlandse zaken 
en oud-secretaris-ge-neraal van de NAVO; 
Mr. H. van Riel, voorzitter van onze Eerste-Kamer
fractie. 
Mr. E. H. Toxopeus, voorziHer van onze Tweede
Kamerfractie. 
De leiding van deze bijeenkomst berust bij de voor
zitter van onze partij, ir. K. van der Pols. 
Muzikale omlijsting door het Theater Orkest onder 
leiding van Charlie Nederpelt. 
20.30-22.30 uur: 
Feestavond, eveneens in het RAl-Congrescentrum. 
Medewerkenden zijn: 

Seth Gaaikema 
Kwartet Roelof Stalknecht 
Marfine Bijl en Henk van der Molen 
Cor Cools en Rinus van Galen 
Phoa Yang Piong 

22.30-02.00 uur: 

Bal in de lounge van het RAl-Congrescentrum, met 
medewerking van het Sextet Harry de Groot. · 

Vraag per omgaande uw toegangsbewijzen aan bijhet 
Algemeen Secretariaat, met behulp van de hieronder 
afgedrukte coupon. 

Toegangsprijs voor middagbijeenkomst en feestavond 
f 3.- per persoon, alle rechten inbegrepen. 

U kunt uw plaatsenook reserveren door overschrijving 
van het verschuldigde bedrag op giro no. 67880 ten 
name van de secretaris van de VVD te 's-Gravenhage. 
Bestelde· toegangsbewijzen zulfen t.z.t. worden toe
gezonden. 

-----------~-------------
COUPON VOOR AANMELDING 

te zenden aan Algemeen Secretariaat WD, Koninginnegracht 61, 
Den Haag. 

Ondergetekende, naam: ......... ; ...................... . 
adres: ................................... 

te: ........••...............•..•.. 

verzoekt toezending van ...... toegangsbewijzen à f 3.- voor 
VVD-demonstratie op 20 januari 1968. 

(handtekening) 

••••••••••••••••• ! • • • • • I 

-- ~---- ~------------- ~- ~ -.-
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na r de I 
Op 20 januari a.s. komt liberaal Nederland in het RAl-congres

centrum in Amsterdam bijeen. 
Met gerechtvaardigde trots omdat er sinds 1948 het een en ander 

is bereikt. 
Met gerechtvaardigde teleurstelling om dat wat had moeten 

worden bereikt. . 
Maar ~et de_ zekerheid dat er in die twintig jaar alleen sprake 

is geweest van een sinds lange jaren daarvoor ongekende ·toe
nemende liberale invloed doordat de VVD een politiek kon voeren 
die het resultaat was van open gedachtenwisselingen tussen alle 
leden, waar ook hun plaats was in het organisatorische veld. 

Met grote volharding is vaak op eenzame posten de liberale kar 
getrokken en alleen daardoor is een gestage groei van onze aan
hang, van ons ledental mogelijk geworden. 

De discussies over onze partijstructuur mogen hoog oplaaien. 
Terecht. Er mag veel kritiek zijn op de functionering van ons 
staatsbestel. Dat dient onderzocht. · 

Maar welke wijziging daarin ook nodig zou zijn, het betreft 
alleen het kader waarin het politieke leven zich afspeelt. 

Dat politieke leven zelf kan een partij, die voor een samenleving 
staat; die gefundeerd is op vrijheid, verantwoordelijkheid, ver
draagzaamheid en sociale gerechtigheid, niet ontberen. Die doel
bewuste keuze zal ook in de komende jaren een uitgangspunt voor 
een belangrijke politieke groep moeten zijn, omdat deze fundamen
tele begrippen geen vanzelfsprekendheid zijn, die geen verdediging 
behoeven. ' 

Daarom is de 20e januari 1968 met het oog op de toekomst van 
de Nederlandse politiek èen belangrijke dag. 

Politielr is een- zaak van vooruitzien. 
Politiek is een zaak van meedenken en meedoen. 
Politiek is een zaak van betr..okkenheid. 
Dat alles geldt zeer sterk voor de eerstkomende periode, en het 

is daarom dat wij u oproepen naar Amsterdam te. komen. 
Als teken voor geheel Nederland dat het liberalisme krachtig 

en enthousiast klaarstaat om ook in de komende jaren weer mee 
vorm te geven aan onze samenleving. 

Maak onze vergadering van de 20e januari een duidelijke, niet 
mis te verstane demonstratie. 

Zorg dat u volgende week in de RAI niet ontbreekt ! ! ! 

Seth' Gaaikema is één van de
genen die zaterdag 20 januari de 
feestavond van de VVD in de RAl 
te Amsterdam luister zullen bij
zetten. Meer over deze tekstschrij
ver, vertaler, liedjesdichter en· 
cabaratier vindt men op pag. 5. 

In Den Haag hebben de liberale 
leiders van Groot-Brittannië, Zwe
den, Italië, België en Nederland 
het afgelopen weekeinde vergaderd 
over de Europese crisis die is ont
staan door het Franse veto over 
het Brits verzoek toe te mogen 
treden tot de EEG. Op de foto 
v.I.n.r; Thorpe (Engeland), Wedey 
(Zweden), Toxopeus (Nederland), 
Malagodi (Italië) en Moore (Enge
land). Men zie ook pag. 7. 

PRU<KELS-
Prof. mr. F. J. F. l\-1. Duynstee 

in De Telegraaf over minister Wit
teveen: "Het grote succe-s, dat. 
minister Witteveen heeft geoogst 
met zijn realistische begroting, 
heeft een basis gelegd voor een 
betere financiële ontwiklwling 
voor de staatshuishouding. Voor 
de toekomst kan men met ver
trouwen afwachten, welke resul
taten de meerjarige financiële 
plannen zullen hebben en welke 
verlichtingen met name ter zake 
van de belastingen op inkomens 
bereikbaar zouden zijn als na in
voering van de nieuwe omze.tbe
lasting, de voorstellen op fiscaal 
gebied ter tafel zullen komen in 
de periode 1968/69". 

P. A.' Bouwmeester, medewer
ker van het Christelijk-Historisch 
weekblad De Nederlander, over 
het jongste buitengewone congres 
van de CHU: "Het congres -heeft 
gedanst. Niet naar de pijpen van 
de radicalen, nog minder naar die 
van de behoudzuchtigen, maar 
keurig netjes volgens de notenbal
ken die het hoofdbestuur had op
geschreven. Wel werd er in het 
vat van de resolutie nog een 
scheutje progressiviteit bijgego
ten, maar daardoor is de nieuwe 
wijn stellig beter gaan sma;ken". 

Een medewerker van het Alge
meen Handelsblad: "De kerstda-

. gen hebben aangetoond, dat de 
Israëlische beloften, dat de heili· 
ge plaatsen voor Islamieten en 
christenen veiliger en . toeganke
lijker zouden zijn dan ooit voor
dien, geen holle frasen zijn · ge· 
weest. Voor het eerst sedert- 1948 
waren J erluzalem en Betbiehem 
toegankelijk voor christenen uit 
de gehele wereld: niet alleen uit 
Israël en de landen buiten het 
Nabije Oosten, maar tevens voor 
die uit de Arabische landen". 

Inzender in de Nieuwe Rotter
damse Courant: "Wat k'an de ver
kla!1i:ng zijn, dat ·de. VPRO, die 
een aantal jaren geleden op een 
uitgesproken beter Il'iveau kon bo
gen dan de anilere omroepvereni
gingen, sindsdien in nog sneller 
tempo is afgezakt dan deze en nu 
samen met de overige op een 
dieptepunt· staat? Het komt miJ 
voor, dat wij hier te maken heb
hen met een weerspiegeling van 
de tendens in de huidige Neder
landse sarrnenlevi'llg om tot dke 
prijs de begrippen in,1erlijke en 
uiterlijke beschaving uit te ban
nen. ( ... ). Het verheffen van grof
ihE'ld tot norm, leidt onherro"pe
lijik tot geestelijke verarming". 
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Kopij voor deze rubriek zen· 
den aan 

Joh H Springer 
Alexanderstraat 16, Haarlem 

Apeldoorn 
Nog voor het jaar geheel afgelopen 

was ontvingen "Yij ·reeds het jaarverslag 
1967 van de vrouwengroep Apeldoorn. 
Vlugger kan het niet! 

Wij nemen er wat in het kort uit over 
waaruit de veelzijdige belangstelling 
van de Apeldoornse vrouwen blijkt. Na 
alle inleidingen volgde steeds· een geani
meerde discussie. 

Op een openbare bijeenkomst sprak 
de heer P. L. van Steenveldt die, na een 
algemene inleiding over de ontwikkeling 
van de recreatie, nader inging op de 
Recreatiegemeenschap Veluwe, waar
van de· Apeldoornse burgemeester voor
zitter is. Er zijn reeds verschillende 
projecten, waaraan druk wordt ge
werkt. Deze betreffen vakanthl-centra 
en dagrecreatie en ook het scheppen 
van z.g. parldándschappen· in. de . stede-
lijke sfeer. · " 

In samenwerking met ,;Vrodwenbe
langen" en de Vrouwenbm1d .. van de 
PvdA werd een bijeenkomst ·belegd 
waar de zenuwarts dr. Simons.· sprak 
over de nevenwe kingen bij het gebruik 
van geneesmiddelen in verbartd met de 
geestelijke en .lichamelijke gezondheid 
en het verkeer. · · 

Op de derde samenkomst werd over 
het provo-verschijnsel gesproken door 
mevr. Lourens, die zei een zwakje voor 
de provo's te hebben en meende dat het 
hele provo-gebeuren straks vanzelf zal 
oplossen. . 
· Op een bijeenkomst ter inleidi~g van 

het Winterseizoen kwam van. allerlei 
aan de orde. Zo hield mevr. Mallinkrodt 
een pleidooi voor het maandblad van 
het Polemologisch instituut te Gronin
gen, met samenvatting van de Il!i.euwe 
literatuur over oorlog en vrede. 

Op dezelfde vergadering werd ook 
gesproken over bet voorgeno1nen bezoek 
aan de maquettezaal, dat later plaaits
vond en veel voldoening gaf. 

Harli.ngen 
In de maand november 1967 kwam de 

vrouwengroep Harlingen bijeen om te 
luisteren naar de heer G. E. A. Daane 
Bolier, die als enig VVL•raadsltid de 5e 
partij vormt in de gemeenteraad van 
Harlingen. 

Hij vertelde ons over de werkwijze 
van dit bestuurslichaam. Eén-persoons
fracties hebben het niet makkelijk. Spre
ker is echter direct 'door twee partijen 
uitgenodigd om met hen de raadsagenda 
vóór te bespreken, zodat er gedachten
wisseling voor hem is .. Bovendien, ons 
VVD-raadslid zit in deze 15 leden ·tellen
de gemeenteraad, zoals dat heet, ·"op de 
wip", wat zijn positie interessant maakt. 

Nog moet vermeld, dat mev:touw S. 
Zijlstra-Hoogland, Hearewei 14 :te Pie
tersbierum, lid van onze vrouwengroep, 
door een tussentijdse aftreding; raadslid 
is geworden in de gemeente Barradeel, 
waar ook zij de gehele fractie uitmaakt, 
niet "op de wip" gezeten echter. 

Dit verslagje werd ons toegezonden 
door mevr. A. Blanksma-Westra, secre
taresse van de Vrouwengroep Harlin
gen. 
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SMIT KINDERDIJK 
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SPREEKBEURTEN 

12 jan. 

12 jan:. 

15 jan. 

15 jan. 
16 jan. 

18 jan. 
19 jan. 

19 jan. 
22 jan. 
22 jan. 
22 jan. 
24 jan. 
25 jan. 

26 jan. 
26 jan. 
26 jan. 

29 jan. 

29 jan. 
29 jan. 

1 feb. 

Periode 12 januari tot en met 7 februari 

Zuidhorn (19.30 uur, Hotel .in 't Holt; 
Ondercentr. Westerkwartier) 
Dirksland (20.00 uur, "De . Schakel"; 
Prop.avond VVD en JOVD, Goeree-Over
flakkee) 
Oostwoud (20.00 uur, Rest. De Vergulde 
Vos; afd. Berkhout, Midwoud, Oostwoud 
en Twisk) 
Amsterdam (Vrouwenbelangen) 
Heerlen (20.00 uur, HKB-gebouw; Ond.: 
Ord. en de problemen van stad en platte
land) 
Meppel, Steenwijk e.o. (Liberale Kring) · . 
Haren (20.00 uur, Hotel de Horst; O:ild.: 
Partijvernieuwing) 
Drachten ( Statencentrale Heerenveen) 
Ede ( Statencentrale) 
Goes 
Maastricht ( Ond.: Stadsreconstructie) 
Winschoten (20.00 uur, Hotel de Vrijheid) 
Rotterdam (20.00 uur, Hist. Mus.; Pol. 
Café) 
Wassenaar 
Wassenaar (JOVD) 
Hardenberg (19.00 uur, spreekuur; 20.00 
uur vergadering) 
Musselkanaal (20.00 uur, Hotel "De IJze
ren Klop"; Ondercentrale Westerwolde en 
Veenkoloniën) 
Zwijndrecht 
Groningen (20.00 uur, Rest. Riche; Libe
rale Sociëteit) 
Oesterbeek (20.00 uur, Rest. "Harten-
stein'') 

1 feb. Doetinchem (Statencentrale) (20.00 uur, 
Café-Rest. "Vinkenborg") 

2 feb. Groningen (JOVD Noord-Groningen) 
2 feb. Dokkum (forum Chr. Partijvorming, ge

organiseerd door A.R. jongeren) 
2 féb. Loenen a.d. Vecht 
5 feb. Roosendaal (20.00 uur, Hotel Goderie; 

West-Noord Brabant) 
5 feb. Oosterhout (19.30 uur, Rest. Flora; Ond.: 

VVD en de partijvernieuwing) 
7 feb. Rotterdam (forum) 

H. J. L. Vonhoff 

Mr. H. van Riel en H. Bosma 
(voorz. JOVD) 

Mr. H. van Riel 
Mevr. G. V. v. Someren-Downer 

Ir. D .. S. Tuijnman 
Mevr. G. V. v. Someren-Downer 

Mevr. Mr. E. Veder-Smit 
Mr. J. G. Rietkerk 
H. Wiegel 
Mr. J. F. G. Schlingemann 
Drs. L. van Leeuwen 
Dr. K. van Dijk 

Drs. L. vàn Leeuwen 
.Mr~ H. van Riel 
Mr. F. Portheïne 

R. Zegering Hadders 

Mr. A. Geurtsen en Mr. J. F. G. 
Schlingemann 

Mr. J. G. Rietkerk 

Ir. J. Baas 

H. Wiegel 

H. J. L. Vonhoff 
H. Wiegel 

R. Zegering Hadders 
L. M. de Beer 

Mr. W. J. Geertsema 

H. Wiegel 
Mevr. G. V. v. Someren-Downer 

Deze lijst, waarin in p.rlncipé alleen spreekbeurten van Kamerleden - die zij vevullen 
binnen het verband van de partij - worden vermeld, wordt opgesteld door het Algemeen 
Secretariaat ,.·an de VVD, Koninginnegracht 61 te Den Haag (telefoon 070- 604803). De 
gegevens, waaronder bij voorkeur oo:; het aanvangsuur en de plaats waar de ver
gaderingen gehouden worden, dient men derhalve ~iet naar de reda.~tie van het weekblad, 
maar naar het Algemeen Secreta.riaat van de part•J te zenden. De hJst wordt elke maan-

•l!:too nrn l?._M un-r a.f~Af'lloten. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

UIT DE PARTIJ 
• FRANEKER 

De Statencentrale Franeker orga-· 
niseert op maandag 15 januari in De 
Koornbeurs te Franeker de tweede so
ciëteitsavond van het seizoen 1967-'68. 
De heer G. Koudijs, lid van de Tweede 
Kamer. zal spreken over het onderwerp 
.,De vrede en de veiligheid van 
West-Europa." Na de inleiding zal er 
gelegenheid tot discussie en gezellig sa
menzijn zijn. 

e ZIJPE 
De heer P. de Vries te Schagerbrug, 

sedert de oprichting in de jaren veertig 
voorzitter van de VVD-afdeling Zijpe, 
heeft wegens :gevorderde leeftijd het 
voorzitterschap neergelegd. In zijn 
plaats is J:iénoernd·de ·heer C. J. Oskam, 
eveneens te Schàgerbrug. Vice-voorzit
ter werd de heèr D. M. 't Hart te Bur
gerbrug. De 'functie van secretaris-pen
ningmeester, vervuld door de heer A. A. 
W. Smit, werd gesplitst. Secretaris werd 
de heer ·P. Eriks ·te Burgerbrug; pen
ningmeester blijft·de heer Smit. 

• RIDDERKERK 
In een streekvergadering ·van JOVD 

en VVD zullen de heren ir. Tuynman en 
mr. Geurtsen op 16 februari in Ridder
kerk spreken. De. mededeling in. het blad 
van vorige week dat de heer Wiegel op 
27 januari in Ridderkerk het woord zal 
voeren was. onjuist. 

VVD voor radio 
Radio-uitzending van de 

VVD: woens1dag 24: januari 
a.s., van 18.20-18.30 uur, 
over de zender Hilversum ll 
(298 m). 

·.open boek over 
open, haarden 
Denkt. u pvel-' een open haard? 
Vraag BELLFIRES dan om de 
gratis pocket ·over open haarden. 
Daarin staat alles over stoken, 
inbouw, rookkanalen, accessoires, 
en nog veel meer. WU sturen U 
hem direct.· . .. ; ... ~\········~·: 

Coupon : 
Ik wil graag opening van • 
zaken over open haarden. • 
Stuur mU s.v.p. uw gratis 
pocket. 

Naam: ................................................... : 

Adres: .................................................... • 
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Praten I 
* * Zoals elk jaar te doen gebruike· 

Jf . lijk, hebben de voorzitters van de 
dhrerse Kamers van Koophandel in hun 
uieuwjaai·sredevoeringen allerlei 
wensen op tafel gelegd. Dit heeft in 
zekere zin het ongenoegen gewekt bij de 
heer R. Horeman, economisch redac· 
teur van de Volkskrant, die in zijn blad 
van vorige week zaterdag onder de kop 
"Roophandel kan mooi praten" onder 
meer beweert dat deze voorzitters, put· 
tend uit dezelfde bronnen, dezelfde din· 
gen zeggen, zij het in verschillende 
wijdlopende bewoordingen. Hij erkent 
gelukkig graag dat deze Ramers nuttige 
instellingen zijn voor bedrijfsleven en 
overheid, doch hij is van oordeel dat bij 
het uitspreken van nieuwjaarsredevoe· 
ringen meer coördinatie dient te wor· 
den betracht. In dit verband wijst hij op 
het feit . dat de voorzitters van de Bra· 
bantse Kamers onder het motto "Bra
bant wil blijven werken" ditmaal de· 
zelfde eensluidende be-schouwingen heb· 
ben uitgesproken •. :Pas· in ·het tweede 
deel van hun rede gingen .. de voorzitters 
in op specifieke vraagstukken ·van ' .het 
eigen district. Op. deze rnauier won :het 
betoog van de vijf .. Kamers aan kracht 
en bovendien behoefden '61'-: vier redevoe· 
ringen ·minder geschreven: .·te · worden. 
Nu rest. nog, aldus luidt zijn betoog, dat 
de Brabantse rede namens de vijf ka· 
mers wordt uitgesproken door één voor· 
zitter in een gezamenlijke bijeenkomst. 

P•·aten ·11 ,, 
* * Wij kunnen: ~~~r de, idee van de 

Jf heer Ho re man wel iets· voelen en 
met zijn redenering instemmen als :hij 
voorts betoogt dat anders.· Ramers van 
l(ooplJ.andel van het . Brabantse initiatief 
wel iets kunnen leren. ·.Groepjes Kamers 
in Limburg, Overijssel• Noord· en Mid· 
den-Nederland, Zeeland.· en andere ge· 
westen zouden volgens. hem bij elkaar ' 
te rade moeten gaan .over een uniforme 
belichting van gemeenschappelijke pro· 
blemen. In het verleden, zo zegt hij, 
zijn al verschillende kwesties als· postta· 
rieven en vervoerszaken door een aan· 
tal of alle Kamers samen aan de orde 
gesteld. Het onderling contact is er dus, 
het dient alleen te worden verdiept en 
uitgebouwd. Misschien komt het zover, 
zo luidt zijn slotconclusie, dat de 38 
l(amers die ons land. )!;ent, ·hun be!;chou· 
wingen bundelen tot vijf of zes. regio· 
nale betogen. 

Het voorstel van de heer. Horeman 
achte11 wij zeker het overwegen waard, 
doch niet alleen op de door hem aange
voerde gronden. Wat ons bij al deze, op 
zichzelf veelal voortreffelijke en ook 
nuttige redevoeringen opvalt is dat men 
zaken, die ons gehele land betreffen, 
zoals onder 1neer de werkgelegenheid, 
te veel in een regionaal keurslijf perst. 
Wij zullen tot de erkenning moeten ko· 
men dat ons land in de moderne econo· 
mische verhoudingen te klein is gewor· 
den om-diverse problemen die een natio· 
naai karakter dragen te veel binnen 
een bepaald districtsverband te behan· 
delen. Samenwerking tussen de Kamers 
zou alleen al uit dien hoofde aanbeve
ling ·verdienen. Een en ander zou er 
voorts toe kunnen Ietden dat het voor de 
landelijke overheid gemakkelijker wordt 
aan de veelheid van vaak versnipperde 
wensen het oor te lenen. Wellicht kan 
het nieuwe jaar in dit opzicht tot een 
frissere aanpak leiden. 

PI· aten· 111 
* * Wàt ons bij de · redevoeringen * van de voorzitters van de Ka· 
mers van Koophandel onder meer heeft 
getroffen, is hetgeen de heer W. Reh· 
bock, voorzitter van de Ramer van 
noophandel voor Amsterdam, heeft ge· 
zegd met beti·ekking tot de tarievenpoli· 
tiek van het energieverbruik voor de 
industrie. Uit een vergelijkende studie 
van de grootverbruikersprijs in Neder· 
land, België, Duitsland en Frankrijk 
blijkt dat deze in ons land ·gemiddeld 
het hoog·st ligt. Meer verontrustend ·is 
evenwel dat de grootverbruikersta· 
rieven in Amsterdam, Zaandam en 
Haal'lem tot de hoogste van het land 
behoren en bijvoorbeeld veruit gaan bo· 
ven hetgeen aan dezeHde categorie 
wordt berekend in het Waterweggebied. 

Terecht noemde de heer Rehbock de 
bestaande regionale differentiatie in 
elektriciteitstarieven volkomen uit de 
tijd. Alleen al in Noord Holland ziet men 
dat het voor de afnemer een vrij be· 
langrijk verschil kan uitmaken of hij 
zijn elektriciteit betrekt van het PEN, 
het GEB van Amsterdam of van de 
zelfstmulige gemeentelijke distributie
diensten van Zaandam of Haarlein. 
Daarbij komt het ook voor dat bedrij· 
ven die in hetzelfde gebied op enkele 
honderden meters van elkaar gevestigd 
zi_jn, -al naar gelang hun aansluiting, 
tnteenlopende prijzen voor hun elektrici· 
teitsafname betalen. 

Wij vinden dit een hoogst merkwaar· 
dige zaak, waaruit duidelijk blijkt, dat 
wij bijzonder voorzichtig dienen te zijn 
onze economische problemen te veel uit 
d_e regionale gezichtshoek te blijven 
zten. 
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Wijzigingen in 
ENIGE (VOORLOPIGE) VOORSTElLEN VAN DE COMMISSIE-MARIJNEN 

In afwachting van het op te stellen 
advies naar aanleiding van de door de 
minister van binnenlan:lse zaken ook 
aan het bestuur van het (r,·k.) Centrum 
voor Staatkundige Vorming voorgelegde 
vraagpunten met betrekking tot een 
eventuele algehele herziening van de 
grondwet, heeft een door genoemd Cen· 
trum ingestelde commissie een inte· 
rim-rapport uitgebracht over een her· 
ziening van het kiesstelsel binnen het 
kader van de bestaande grondwet. 

De overwegh'ig voor de betrachte 
spoed was, dat "over de vraag . of de 
verkiezingen van 1971 zouden moeten 
plaatsvinden . volgens_ een . gewijzigd 
kiesrechtregime, mèt spöed een 'beslis
sing dient te worden genomen," zoals 
het bestuur van het Centrum in zijn 
"Ten Geleide" opmerkt. 

Gelijk bekend, heeft .de regeril!g aan 
de officiëie Staatscommissie . voor ad· 
vies inzake de grondwet en de kieswet 
eveneens de wens te Jrennen gegêvèn, 
dat voorrang zal worden gegeven aan 
het uitbrengen van een advies over de 
herziening van de kieswet binnen h~t 
kader van de grondwet. 

Voorzitter van eerstbedoelde, uit 
zestien leden bestaande commissie was 
mr. V. G. M. Marijnen, vice-voorzitters 
waren prof. mr. L. G. A. Bchlichting en 
mr. W. E .. Siegmann en verder.hadden 
!1ierin o:a. zitting prof. mr. F. R. ·x. 
Cerutti, dr.' S. W. Couwenberg, prof. mr. 
F. J. F. M. Duynstee, mr. K. van Rij· 
ckevorsel en prof. mr. S. F. L baron van 
Wijnbergen. 

In de. eerste parag,raaf van haar rap
port wijst de commissie op de· gebreken. 
en tekortkomingen, die er ten aaiiZien 
van het functioneren van ons democra· 
tisch bestel bestaan. Wij zullen daar op 
dit ogenblik niet op ingaal!, ten delè 
omdat een aantal van die gebreken ook 
door ons en anderen reeds is vast· 
gesteld, ten dele omdat die later vanzelf 
aan. de orde komen wanneer de 
voorstellen van onze eigen commissie 
omtrent de verhouding kiezer-gekozene 
voor publikatie gereed Z'_ijn . .- '· 

De commissie-Marijhen · li!(elt ·. zich 
trouwens óók voor, op deze \kwesties 
t.z.t. ip haar eindrapport nader in te 
gaan. 

CONCLUSIES 
Bij de beoordeling van de wenselijk· 

heid om over te gaan tot wijziging van 
het kiesstelsel binnen het kader van de 
grondwet, gaat zij uit van de bezwaren, 
die voor de kabinetsformatie en de re· 
geringsstabiliteit voortvloeien uit het 
feit, dat onder het vigerende stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging de par· 
tijen, die bij de lmbinetsformatie tot 
samenwerking komen, in de verkiezin· 
gen gescheiden optrekken. 

De commissie-Marijnen is, na een toe· 
lichting op elk van deze punten, ten 
slotte gekomen tot de volgende con
clusies: 

1. De bestaande mogelijkheid van 
lijstenverbinding van kring tot kring 
worde opgeheven. Met behoud van het 
geldende systeem van E.V. moet de 
stemming plaatsvinden in gesloten 
districten, d.w.z. op zodanige wijze, dat 
de in een district uitgebrachte stemmen 
alleen aan in dat district ingediende 
kandidaten ten goede komen. 

2. Invoering van een stelsel van geslo· 
ten districten zal niet zonder meer kun· 
nen geschieden door omzetting van de 
bestaande rijkskieskringen in gesloten 
districten, maar zal gepaard moeten 
gaan. met een vermindering van het 
aantal districten. De commissie zou 
hierbij een onafhankelijke instantie als 
bijvoorbeeld de Kiesraad over' die 
districten-indeling willen laten advise· 
ren. 

3. De mogelijkhdd worde geopend 
van verbinding ve.n lijsten die in een
zelfde district zijn ingediend, met dien 
verstande, dat zulk een verbinding 
slechts wordt toegestaan indien zij te
vens in alle andere districten wordt ge· 
maakt. 

4. De opkomstplicht van de kiezer 
worde afgeschaft. 

Mr. V. G. :a-I. :a-Iarijnen 

5. Voor invoering . van een kiesdrem· 
pel bestaat niet voldoende grond. 

OPKOMSTPLICHT 
Gaarne kan ik het eens. zijn met de 

p\lllten 4 en 5 van de voorstellen. 

Over de opkomstplicht wordt in onze 
partij, naar veilig kan worden aangeno· 
men, verschillend. gedacht.~ Dat is in 
liberale kring in het verleden altijd zo 
geweest en dat is nog zo. Naar wij 
vorige week uitvoerig vermeldden, heeft 
onze algemeen secretaris, mr. F. Kort· 
hals Altes, als minderheid in de (offi· 
ciële) commissie-Berger, gepleit voor 
h a n d h a v i n g van de opkomst

plicht. 

, In onze editie yan 22 december jl. heb 
ik als mijn strikt persoonlijke mening 
reeds gegeven, dat thans het ogenblik 
gekomen is, de opkomstplicht af te 
schaffen. Ik geef toe, dat wij dan bij de 
verkiezingen hard zullen moeten werken 
om te maken, dat wij 11ls partij geen 
nadeel van die afschaffing zullen onder· 
vinden .. Die extra prikkel tot activiteit 
is op zichzelf echter zeker niet te be· 
treuren. En in ieder geval schijnt het 
wel vast te staan, dat - of we het 
.prettig vinden of niet -'- een grote meer· 
derbeid van de Kamer vóór de afschaf· 
fing van de opkomstplicht zal stemmen. 

Over de verwerping van een 
,kiesdrempel" zal in onze partij daaren
tegen wel weinig verschil van mening 
bestaan. Wij achten dit miödel ondemo
cratisch en in strijd met . het beginsel 
der evenredige vertegenwoordiging. 

De enige aanvaardbare "natuurlijke" 
drempel is, dat tenminste de kiesdeler 
moet worden· behaald om de eerste ·zetel 
toegewezen te krijgen. Zodra men ver
der gaat in zijn eisen en enige malen de 
kiesdeler gaat verlangen, wordt het hel
lende vlak betreden. Niets kan de Ka
mer dan meer beletten, steeds hogere 
eisen te stellen om de kleinere of zelfs 
middelgrote partijen te weren. Van eni· 

ge objectieve rechtsgrond is dan geen 
·sprake meer. 

Bepaald verwerpelijk echter acht ik 
de voorstelle». van de commissie-Marlj· 
nen in de pv,>.nn één tot en met drie. Ik 
kan het met mr. Van Rijckevorsel, die 
hierover een minderheidsnota heeft in· 
gediend, volkomen eens zijn, dat de in· 
voering van het verbod van de bestaan· 
de "horizontale" verbinding van lijsten, 
vervat in de punten 1 en 2, in de prak· 
tijk _:_ zij het langs indirecte weg -
toch de. invoering van ~cm kiesdrempel 
zou .betekenen. 

De invoering van bijvoQrbeeld vier 
"ge$lotèn'l. districten (waar de commis· 
sie ·aap. schijnt te denken) zou in feite 
de ' ~invoering betekenen van een 
kiesÇ!vempeJ·van 4X% pct. of wel 2% 
pct. van het totaal aantal uitgebrachte 
stemmen, dus vier zetels. Terecht 
merkt de heer Van Rijckevorsel op, dat 
dit dan echter in ·strijd is met de door 
de commissie zelf aanvaarde laatste 
conçlusie. 

Mr., .. V:an Rijckevorsel acht de invoe· 
ring.:van gesloten districten trouwens ook 
in sti:ijçl,., met de maatschappelijke ont· 
wikJtel,ing, De invoering van de regiona· 
listil;cl}e., ·gesloten districten is z.i. een 
anachrqnisme. Er zou naar zijn oordeel 
veeleer aanleiding zijn om de kieswet 
geheel te zuiveren van de "nog bestaan· 
de -~regionalistische trekken" door 
afschaff~ng van de 18 kieskringen en het 
gehele. Jánd administratief-reentelijk te 
behai;J.delen als één kieskring, waarin 
ied~jre partij . of politieke groep slechts 
één,kandidatenlijst voor het gehele land 
kan en mag indienen. Dit bevordert de 
keuzemogelijkheid van de kiezer en dus 
de deli1ocratie, doordat de kiezer d-e 
mogelijkheid krijgt om op een kandi· 
daat te stemmen, die bij het bestaande 
stelsel op een lijst in een andere kies
kring kandidaat zou hebben gestaan. 

We zouden het in deze wel met de 
heer-Van' Rijckevorsel eens kunnen zijn, 
maar ik' geloof, dat wat hij zou willen 
een· p:i'aktische onmogelijkheid is. Alle 
lijsten: zouden: dan namelijk groter moe· 
ten worden. Aangezien er een behoor
lijke reserve moet zijn, zouden die. van 
de grote partijen dan zelfs wel 75 tot 
100 namen moeten bevatten en die van 
de middelgrote partijen zeker 5() tot 75. 
Dat zou in allerlei opzichten (men den· 
ke o.a. aan de omvang van de stembil
jetten) vrijwel onoplosba1·e J=roblemen 
oproepen. Zelfs, naar :k meen voor 
eventuele stemmachines. ' . 

Dat is dan ook de enige overweging 
gaweest, dat ondanks de invoering van 
de E.V. het land administratief toch in 
(achttien) kieskringen werd verdeeld. 

Ten slotte dan het voorstel in punt 3, 
inhoudend de mogelijkheid van een ver· 
ticale" lijstenverbinding; dus de v~~bin· 
~i.ng ~an lijsten van verschillende par
tlJen m eenzelfde kieskring, mits dat 
dan ook in de andere kieskringen ge
beurt. 

Dit middeltje om door onderlinge ver
binding van lijsten mog;olijk een paar 
extra restzetels te verwsrven, acht ik 
eveneens verwerpelijk. Als men het dan 
zó met elkaar eens is, dan diene men 
een gezamenlijke lijst in. Dat is een 
"koninklijker" weg dan die van de ver
binding van onderling verschillende 
lijsten, met als enig doei daar mogelijk 
enige winstzetels uit te slepen. 

A. W. ABSPOEL 
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Sombere nieuwjaarswoorden 
DE. VELE woorden die bij of kort na 

de jaarwisseling weer over het land 
en Amsterdam zijn uitgegoten, waren 
dit jaar over de hele lijn nogal somber. 
De nieuwjaarsrede van de burge
meester van Amsterdam, dr. I. Samkal
den, was eigenlijk één lange jammer- . 
klacht over de moeilijkheden van de 
stad en de hoekigheid van de regering 
die daarin een oplossing moet brengen.· 
Het viel eigenlijk wat tegen. De larmoy
ante toon van zijn rede week in niets af 
van de sfeer, waarin de Amsterdamse 
klachten over de financiële verhouding 
worden geuit sinds de PvdA niet in de 
regering zitting heeft. 

Het was~ allemaal wel min of ·meer 
waar wat hij zei, de financiële verhou
dingawet 1960 hééft zeer erm;tige tekort
lwmingen, en Amsterdam in he~. pijzon
der hééft · het zeer moeilijk, m~ar de 
verhoudingen zijn toch wat zoek.altJ bij
na driekwart van zijn lange rede daar
aan is gewijd. Er zijn toch wàarlijk nog 
wel andere vraagstukken die de aan
dacht waard zijn, en er- is in zo'n nieuw
jaarsrede toch waarlijk wel ru!mte om 
via de gemeenteraad te wijzen op de 
noodzaak van bereidheid tot het. aan
vaarden van inconveniënten die een 
stad met grote financiële en a.ndere pro
blemen nu eenmaal zal moeten. aan
vaarden, ook al zal men, terecht; met 

alle kracht blijven streven naar verbe
tering daarvan. De stad en de burgerij 
heb'oen recht op een redelijke ontevré
denheid, maar de redelijkheid daarvan 
moet dan toch wel zichtbaar zijn. Het 
moge dan niet altijd mogelijk zijn de 
tering naar de nering te zetten, maar 
dat mag dan toch ook niet betekenen 
dat elké wens en elk verlangen dan 
maar discussieloos als een eis mag wor
den ingediend. Zoals de regering zorg
vuldig prioriteiten zal moeten afwegen 
van redelijke verlangens in het hele 
land, zo zal Amsterd·am binnen het voor· 
Amsterdam mogelijke budget zijn eigen 
prioriteiten moeten bepalen. Wie weet 
dat hij niet genoeg hout heeft voor twee 
stoelen, make niet twee halve stoelen. 

De sombere toon van de· nieuw
jaarsrede van de voorzitter van· de Ka
mer van Koophandel, de heer W. Reh
bock, had toch een andere inslag. Hij 
sprak van de snelle évolutie van de 
techniek en de daarmee samenhangen
de behoefte aan schaalvergroting; aan 
deze factoren: is .toe te schrijven dat in 
vele gebieden van het economisch leven 
ingrijpende structurele veranderingen 
gaande zijn. Wil Amsterdam daarin 
meegaan zal - alle onzekerheid over de 
toekomst van de Europese ge
meenschap ten spijt - de aanpassing 
van het Noordzeekanaalgebied aan die 

schaalvergroting do_9rgang moeten vin
den. Deze noodzaak wordt nog te weinig 
beseft. 

De heer Rehbock had de indruk dat 
vooral op het niveau van het vesti. 
gingsklimaat de situatie in en om 
Amsterdam te kort schiet. Hij sprak 
over de nu eenmaal wat ondoorzichtige 
samenhang van economische activitei
ten en merkte op· dat - juist omdat die 
samenhang zo moeilijk te overzien is -
men in deze stad maar straffeloos 
meent' te kunnen ageren ·tegen de min
der. aantrekkelijke aspecten die aan de 
aanwezig·heid van bedrijvigheid in en 
bij een groot wooncentrum nu eenmaal 
verbonden zijn. Alleen in Amsterdam 
kunnen de gemoederen zo verhit raken 
als we de laátste jaren hebben meege- · 
maakt rond de vestiging- van een petro
chemische. industrie, . rond de moder
nisering van , het in c. de binnenstad ge
vestigde bankwezen of rond de uitbrei
ding van Schiphol. 

Dat zijn opmerkingen die wij, eventu
eel_ in een iets andere vorm,. van een 
burgemeester wel hadden willen horen. 
Juist ihij, in een stad met enorme finan
ciële problemen, weet zeer wel dat de 
basis van de sanering van de stad is te 
vinden in een krachtige en gezonde eco
nomie, Een stad die de allure van een 
rijke stad wil hebben, zal moeten zor-

Openbaar vervoer 
OP de laatste dag van het plenaire 
. debat over de Rotterdamse gemeen
tebegroting zijn wij getuige geweest van 
een bijzonder interessante discussie 
over de kwaliteit van het openbaar ver
voer. Bij de behandeling van de be
leidsnota over de nutsbedrijven had de 
liberaal Van Leeuwen al aangekondigd 
dat hij het college hierover terdege aan 
de tand wilde voelen in het kader van 
het plenaire debat. Hij heeft aan dat 
voornemen uitvoering gegeven na zich 
voortreffelijk te hebben voorbereid. 
Hieraan moet onmiddellijk worden toe
gevoegd dat ook de woordvoerder van 
het college, wethouder/ J ettinghoff, zich 
uitstekend had geprepareerd. 

Het lijdt geen twijfel dat de heer Van 
Leeuwen .zJich tot tolk van onnoemelijk 
veel Rotterdammers maakte toen hij 
zich beklaagde over de slechté kwaliteit 
van de dienstverlening door het Rotter
damse openbaar-vervoerbedTijf, de 
RET. Terecht kon hij constateren dat 

. de verminderde frequenties en de lange 
wachttijden het_ 'pUbliek met . Onbehagen 
vervullen. De directie van het bedrijf 
houdt, zo was zijn mening, het oog te 
veel op de bedrijfseconomische aspec
ten gericht. De dienstverlening komt 
daardoor in het gedrang. 

Kritisch gestemd was de heel( Van 
Leeuwen voorts ten aanzien vari de ta
riefpolitiek en de samenstelling van .het 
rijdend materieel. Mede door de invoe
ring van de nieuwe weekkaarten is: het 
gemiddelde van de tarieven op een veel 
te laag peil komen te liggen."·'Gezien 

Goed • naeuws 
VOOR Den Háag gold in de laatste 

dagen van het afgelopen jaar zon
der ~ijfel: eind goed, al goed. Als vol
komen verrassing kwam immers a.e 
beslissing van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, dat in 1968 met de. ver
betering van de Scheveningse buitenha
ven zal kunnen worden begonnen. Dat 
Scheveningen hiervoor de vlag heeft uit
gestoken, was te begrijpen; Er is een 
langdurige en harde strijd voor gestre
den. IDigenlijk al van de opening van de 
(eerste) binnenhaven af, in 1904. Want 

al aanstonds bleek de constructie van 
de buitenhaven van dien aard, dat er In 
de binnenhaven een ongewenste deining 
optrad, terwijl het in- en uitvaren onder 
bepaalde weersomstandigheden grote 
gevaren opleverde. 

Nu dan eindelijk de beslissing ·Is ge
vallen, zal de gemeente stellig alles in 
het werk stellen haar eigen havenplannen 
ook to~ uitvoering te brengen. Die 
bestaan, zoals men waarschijnlijk weet, 
in het graven van een derde binnenha
ven, inclusief een jachthaven. Dit met 
het oog op een toenemende behoefte vàn 
de (vracht-)scheepvaart, waarbij zich 
de laatste jaren gevoegd heeft een be· 
hoefte aan passagiersvervoer. Deze be
hoeften ondervonden echter een belem
mering in de onvoldoende accommoda
tie van de Scheveningse haven. Nu ui-

.Wethouder Jettinghoff gaf bij de ver
dediging van zijn beleid te kennen dat 
naar zijn mening het betoog van de 
heer Van Leeuwen op te weinig gege-

evenwel de -huidige kwaliteit van het 
openbaar vervoer meende de liberale 
spreker toch geen tariefverhoging te 
durven aanbevelen. Hoe droevig het 
met die kwaliteit is gesteld, wordt dui
delijk geïllustreerd .door de sterk dalende 
cijfers voor reizigers en opbrengsten. 

-vens gebaseerd was geweest. Het be
drijfseconomische beleid en de dienst
verlening zijn eenvoudig niet te schei
den. Voor dat beleid dient een juiste ta· J3egrijpelijkerwijs kon de heer Van 

Leeuwen met voldoening vaststellen dat 
de komst van de metro aanleiding geéft ~ 
tot hoopvolle verwachtingen. Daarmee 
zijn we er echter niet. Ter vermijding 
van een toekomstige verkeerschaos zal 
het noodzakelijk zijn tegelijkertijd · te 
werken ·aan een verbetering van het 
andere openbare vervoer. Dat zal in het 
belang zijn van een goed functionerende 
binnenstad. De herbergzaamheid van de 
stad en het welzijn van de burgerij zulc 
!en er eveneens mee gebaat zijn. 

De heer Van Leeuwen liet zijn boeien
de beschouwingen uitmonden in een mo
tie die door vertegenwoordigers van alle 
andere fracties was mede-ondertekend. 

· Dat laatste kon gelden als een bewijs te 
over dat het onbehagen over de .kwali
teit van het openbaar vervoer werkelijk 
wijd verbreid is. Overigens kan worden 
opgemerkt dat de motie zich kenmerkte 
door een milde inhoud. Zij verzocht het 
college te willen onderzoeken of 
voorstellen voor een kwaliteitsvêrbete
ring, bijvoorbeeld langs de weg van een 
frequentere dienstregeling, kunnen wor
den gedaan. Het resultaat van ·dit on
derzoek, aldus de motie, ware aan de 
raad voor te leggen, vergezeld van een 
overzicht van de financiële gevolgen. 

terlijk in 1971 de buitenhaven zal zijn 
verbeterd, worden de mogelijkheden, 
die het bedrijfsleven wenst, geopend. 
Hierop vooruitlopende heeft de Nor
folk-lijn al opdracht gegeven voor de 
bouw van twee ferry-schepen. Het is 
allemaal bijzonder verheugend voor 
Scheveningen, ook met het oog op het 
toerisme. Een nieuwe ontwikkeling staat 
voor de deur •. 

Mr. Kolfschoten heeft bij het begin 
van het nieuwe jaar zijn laatste nieuw
jaarsrede gehouden. Een zeer beschou
wende 'rede mogen we wel zeggen,waar
bij hij z'n oude hobby-paard weer eens 
heeft beklommen: de agglomeratiepro
blematiek. Wat deze kwestie betreft, 
speciaal voor mr. Kolfschoten moet het 
.einde van het afgelopen jaar min of 
meer verheugend zijn geweest. Immers 
er is nu het perspectief geopend, dat 
rijk, provincie en gemeente gezamen
lijk de vraagstukken van de gemeel)te
lijke samenwerking en ruimtelijke orde-

riefstelling .één van de uitgangspunten 
te zijn. Welnu, de laatste tariefstelling Is 
met zorg geschied. Als er niettemin 
geen volledige t_evrëdenheid over kan 
bestaan, . is dat het gevolg van onvoor
ziene tegenvallers. Met name wordt van 
de weekkaarten · een veel drukker ge
bruik gemaakt dan was verwacht. 

Het openbaar vervoer moet volgens 
de wethouder worden verlost van de 
storingen die het particuli.er vervoer 
veroorzaakt. Dit betekent dat conse· 
quent moet worden gestreefd naar uit
breiding van de metro en naar eigen 
banen voor de tram. Een verhoging van 
de frequenties moet onvermijdelijk veel 
geld !kosten. Zou 'bijvoorbeeld de fre
quentie in de avondspits worden ver· 
hoogd van vijftien tot tien minuten 
dan zou dat f 2 miljoen extra kosten. 
Toch zou de wachttijd van het publiek 
gemiddeld met niet meer dan 2% mi
nuut worden verminderd. 

Bij een verdergaande verbetering van 
de dienst;yerlening zullen de kosten na
tuurlijk relatief nóg meer stijgen. En 
dan te bedenken, zo liet de wethouder 
daarop- volgen, dat het tekort van het 
bedrijf in het. komende jaar volgens een 

ning gaan bestuderen. Hiermee komt 
een einde aan de zeer ongewenste 
toestand, dat de gemeente, zqals in het 
verleden bij herhaling is gebeurd, voor 
voldongen feiten wordt gE;plaatst. Van 
inspraak van de kant van de gemeente 
is jarenlang geen t;>f nauwelijks sprake 
geweest. Dat is mr. Kolfschoten altijd 
een doorn in het oog geweest. Zonder 
dit met zoveel woorden te zeggen, weet 
hij deze ongewenste toestand aan de 
vorige bewlinds1ieden op het ministerie 
van volkshuisvesting en ruimtelijke or
dening. Zijn waarderende woorden aan 
het adres van de huidige bewindsman, 
:ir. Schut spraken in dezen duidelijke taal. 

De kritiek, die mr. Kolfschoten oefen
de op de tweede nota ruimtelijke orde· 
ning betrof ook nog de ambtsvoorgan
ger van ir. Schut. Het is inderdaad een 
kwalijke zaak, dat daarin te lezen staat, 
dat het gebied van Den Haag nog moet. 
worden heroverwogen. Dat kan dan nu 
eindelijk in het aangekondigde overleg 
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gen dat zij geld verdient. En daarvoor 
zal men zich bepaalde offers moeten 
getroosten. Wie dat niet wil, kan· verhui
zen naar _èen van de mooie historische · 
kleine gemeenten die Nederland nog 
wel telt. Wie echter ertoe wil bijdragen 
dat Amsterdam ook na dit jaar nog 
blijft meetellen, zal de-betekenis van de 
economische functie van de hoofdstad 
moeten beseffen en aanvaarden. Dat wil 
zeggen dat er op niet-essentiële punten, 
wel eens concessies zullen moeten wor
den gedaan. 

Wie de gang va:n . zaken de laatste 
jaren objectief heeft gevolgd,. zal tot de 
overtuiging zijn gekomen, dat in het 
algemeen bij de ·Amsterdamse stadsont
wikkelaars op redelijke wijze is ge
werkt, dat wil zeggen: dat men er gewe
tensvol naar heeft gestreefd die conces
sie slechts daar te doen waar de histo
rische schoonheid van de stad niet we
zenlijk wordt verstoord. Men kan dan 
nog twisten over de raakvlakken, maar 
dan toch pas nadat· men de oorzaak 
van de economische schaalvergroting 
heeft erkend. En dat is nu een 
boodschap die beter dàn wie ook de 
burgemeester in, zijn nieuwjaarsrede 
voor . de gemeenteraad had kunnen uit
dragen. Daarnaast had hij dan best nog 
mogen klagen. over de slechte financiële 
"erhouding. Nu ging zijn rede mank. 

nadere raming op f 55 miljoen moet 
worden gesteld, de kapitaallasten van 
de metro inbegrepen. Aanvankelijk was 
een nadelig saldo van f 44 miljoen ge
raamd. De raad moet dus goed weten 
waar hij aan begint, als hij op frequen
tieverhoging wil 'blijven aandringen. 

Niettemin verklaarde de wethouder 
dat de motie hem niet onwelkom was. 
Zij zal hem namelijk de gelegenheid 
verschaffen ten behoeve van de raad 
een nota op te stellen, waarin de gehele 
problematiek van het openbaar vervoer, 
mede op grond van cijfers, zal worden 
blootgelegd. Na kennisneming. van deze 
nota zal de raad in volle vrijheid kun
nen beslissen wat er moet gebeuren. 

Dàt er wat moet gebeuren, staat voor 
ons als een paal . boven water. Ook al 
gaat dadelijk de metrolijn functioneren 
dan nog blijft het openbaar vervoer in 
zijn totaliteit beslist ondermaats. Dat 
kan het gemeentebestuur de. burgers 
niet aandoen. Er wordt bovendien geen 
oplossing van het stedelijke vet· 
keersprobleem · mee verkregen. Van 
Rotterdams bestuurderen mag een moe
dige visie worden verwacht. Op verbete
ring van de dienstverlening kan niet · 
snel genoeg worden aangestuurd, ook al 
zal dat eventueel verdergaande gelde
lijke offers kosten. 

Het woord "eventueel" gebruiken wij 
met opzet. Want wie zal zeggen of de 
kostenstijgingen door toepassing van ef
ficiënte maatregelen niet in de hand 
kunnen worden gehouden? 

gebeuren. Van grote betekenis achten 
we het in dit verband, wat de (liberale) 
burgemeester van Voorburg, jhr. mr. A. 
Feith in zijn nieuwjaarsrede heeft ge
zegd, n.l. : "Wat wij in ons oude Haagse 
agglomeraat nodig hebben is een nieuw 
leidinggevend orgaan, een orgaan opge
bouwd door alle gemeenten, die het 
aangaat en waar nieuwe en krachtige 
impulsen van uit zouden moeten gaan .. 
Maar_ als dat geen haalbare kaart zal 
blijken te zijn, dan moeten nabuurge
meenten onderling de problemen gaan 
regelen. Dan- zullen wij noodgedwongen 
moeten terugvallen op een wel sterk ver
brokkelde eenheid." 

Aldus Voorburgs' burgemeester, die 
daarmee precies in het straatje van zijn 
Haagse collega. kwam. Het lijkt o.i. van 
belang, dat, als inderdaad de agglome
ratiegemeenten het nu eindelijk eens 
met elkaar kunnen worden, zij tegeno
ver rijk en prov!ncie heel wat sterker 
staan. Dan zal het voor de rijks· en 
provinciale planologen heel wrut moeli
lijker worden de .gemeentelijke inzich
ten, bijv. op het gebied ·van het wegen
net in ·de agglomeratie· te negeren of 
daar zelfs dwars tegenin te gaan, zoals 
in het jongste verleden helaas verschêi
dene malen lis gebeurd en waardoor 
dringend nodige oplossingen in ernstige 
mate zijn vertraagd. 
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BEZINNING 
Zondag 31 december bezonnen alle VVD'ers zi0h 

op .verleden, heden en toekomst. Wie daadwerkelijk 
aan de actie ,,Eén op. één'' had meegedaan mocht 
over het verleden zeer tevreden zijn, wie aan de kant 
was blijven staan had reden tot een ernstig schuld-

- complex. Het "heden" van de oudejaarsavond 
bestond voor velen uit het spelen ·van ons eigen 
zetelspel, gevolgd door het~ afsteken van knallend of 
kleurrijk vuurwerk. 1\{enig klein gezinslid droomde 
die nacht over. de stoel van de minister-president. 
Het vuurwerk dat de lucht inging, was voor een deel 
uit China ge~mporteerd. Voorwaar een daverende 
vorm van ontwikkelingshulp. Als Wè volgend jaar 
htm kernbommen zouden kunnen kopen, zouden we 
ook van dàt gedonder af zijn. En wat de bezinning op 
de toekomst betreft:· .~lke. niet ontaarde VVD' er nam 
zich op si december, v00r, als hij of zij dat al niet 
eerder had ·gedaan, om · op: 20 januari :naar onze 
feestelijke manifestatie in de RAI te .Amsterdam te 
tijgen. Kortom, het was een welbesteed a-vondje. 

PARAPLU 
Maandag 1 januari bleek al direct weer in het 

nieuwe jaar welk een macht het medium televisie 
bezit. Traditiegetrouw doken die dag ·een veertigtal 
leden van een Haarlemse zwemclub bij Zandvoort in 
het koud·e water vàn de- Noordzee. Inderdaad een 
sportieve prestatie. Maar daar bleef het niet bij: het 
kille gebeuren werd tot driemaal toe herhaald, ten 
behoeve van een tv-ploeg die dit ·"spontane" nieuw
jaarsbad adequaat op de film wilde vastleggen .. Je _ 
vraagt je af of een officier van justitie geen kans 
zou, maken .bij een vervolging wegens poging tot 
uitlokking van longontsteking. Hoe dit ook zij, wie in 
zijn krant alleen een foto van het badtafereel heeft 
gezien en daarop tot zijn verbazing één der deelne
mers met een paraplu boven het hoofd ontwaarde, zal 
nu de 'reden daarvan begrijpen: dat was ter wille 
van de herkenning op de televisie. Iedere para-psy
choloog had dat direct door. 

HELMOND 
Dinsdag 2 januari ging fu Helmond het /doek op 

voor de laatste akte van het spel der . in december 
gehouden verkiezingen. Voor de KVP en D'66. is dat 
een drama geworden 'voor de PvdA een klucht en 
voor de groep Gem~entebelangen een blijspel. De 

KVP, die reeds de meerderheid in de gemeenteraad 
had verloren, raakte nu ook de meerderheid in het 
college van b. en w. kwijt. Zij moest met twe.B van 
de vier wethouderszetels genoegen nemen. D'66, dat 
vóór de verkiezingen had voorspeld minstens acht 
zetels te zullen behalen maar er met pijn en moeite 
slechts drie _kreeg, kwam er bij de wethoudersver
kiezingen helemaal niet aan te pas; De PvdA had 
oud~wethouder Hardenberg voorgedragen, diè echter 
door 'de KVP "niet acceptabel" werd· geacht omdat 
hij Zich in november laatdunkend over de samen
werkil1g in het college van b. en w. zou hebben 
uitgelatèn. Daarom koos de raad in eerste instantie 
een andere, PvdA-vertegenwoordiger, die tot verba
zing van iedereen eerst zijn benoeming aanvaardde 
maar later onder druk van de partij-discipline 
weer voor de eèr bedankte. Nadat· vervolgens nog 
èen' ander PvdA-lid was gekozen dat echter direct 
weigerde; \Vilrd ten slotte na ettelijke schorsingen 
van de vergadering en niet minder dan zes stem
mingen .de heer Hardenberg toch gekozen. Alleen 
Gemeentebelangen (VVD, CHU en ARP) kan met 
voldoehing op deze a-vond terugzien. Deze_ groepe
ring, die op 1 december van drie op vier zetels 
kwam, kreeg nu ook een eigen wethouder: de heer 
T: Praasterink, die onze gelukwensen verdient. 

ZELF 
Woensdag g januari stond voor de- rechtbank in 

Leeuwarden een 21-jarige glazenwasser terecht die 
in augustus in een fili~l van Vroom en Dreesmann 
een aanta-l horloges en sieraden had gestolen. '/oor 
het openbreken van de vitrines had de man een 
beitel gebruikt, die hij tevoren bij de afdéling Doe 
het .zelf had weggenomen. Ook dat schijnt niet te 
mogen. 

MUIZEN 
'Donderdag 4 januari verklaarde de directeur van 

de Keuringsdienst van Waren in Maastricht dat vele 
van de melkdrinkers die beweren dat zij in hun 
melkfles een muis of een ander voorwerp hebben 
gevonden, fantasten zijn, die de melkfabrieken pro
beren te chanteren. Tot voor kort betaalden de 
melkfabrikanten grif de schadevergoeding waarom 
werd gevraagd, maar tegenwoordig eisen zij een 
onpartijdig· onderzoek, waarbij zeer vaak blijkt dat 
de fout bij de consument heeft gelegen. In enkele 
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gevallen trold{en de "gedupeerden" zich zelfs ijlings 
terug toen de fabrikanten aankondigden de politie te 
zullen inlichten. "In .. 43 .jaar is er geen .muis in een 
melkfles gevonden. : Sedert enkele jaren zijn dat er 
plotseling tienta)len per weel{,?'. aldus de directe_ur 
van de Keuringsdienst van Waren._ Het blijft een 
gekke zaak. Meri ·zou e_erder verwachten dat die 
muizen in lege: jeneverfle'ssen werden g_evonden. 

VINKEVEEN 
Vrijdag 5 januari kwam de KVP in Vinkeveen 

zegevierend uit 'de _strijd. Bij de wethoudersverkie-· 
zing, die nodig was wegens het ontslag van de heer 
J. J. _ Turkenburg_:(kV:t>}, als gevolg van het plaatse
lijk bouwschandaàl; _werd herkozen ... de heer J. J. 
Turkenburg (kVp f· Hij kreeg de zes stemmen van 
alle KVP-leden plus. __ één protestants-christelijke 
stem. De overige· partijen (samen zes stemmen) 
konden tegen dit geweld niet op, maar besloten 
onder aanvoering van VVD-raadslid mr. A. Spruit 
zich tot de Kroon te· richten omdat zij van mening 
zijn dat "de benoeming van de heer Turkenburg 
indruist tegen de eisen die in het bestuurlijke ver
keer aan een· ' benoemingsbeleid moeten worden 
gesteld." Zei mr. spruit: "De knoeierijen waarbij 
de heer Turkenburg is betrokken liggen' deels in het 
vlak van de misdl-ijven deels in dat .. van de 
ambtsmisdrijven. De koppigheid van de heer Tur
kenburg is terug te voeren op complexen van zelf
overschatting en zelfbevrediging." Ik denk dat als de 
Kroon niet in zal grijpen de- burgerij van Vinkeveen 
dif wel bij de volgende raadsverkiezingen zal doen! 

HERMAFRODIETEN 
Zaterdag 6 januari schreef de Groene Amsterdam· 

mer in een commentaar: "Het besluit om voortaan 
bij diegenen die zich als jongevrouwen voor atletiek· 
wedstrijden aanmelden, na te gaan of zij wel als 
zodanig kunnen gelden en niet veeleer hermafrodie
ten moeten worden genoemd, is een belangrijk prin
cipieel besluit. Men·_ kan er alleen toe zijn gekomen 
doordat blijkbaar hermafroditisme niet zoiets uitzon
derlijks is als gemeenlijk wordt verondersteld. En 
dan ligt een volgende stap voor de hand: er worde 
bij atletiekwedstrijden, naast de ,,d&mes" en 
"heren" een derde groep die der hermafrodieten, 
erkend.'; Wat je allemaal' niet kunt bedenken in je 
vooruitstrevendheid.' W. 

SETH · GAAIKEMA: fenomenale taalfantasie 
Ofschoon nog slechts 27 jaar oud, 

staat Seth Gaaikema al vele jaren in 
het centrum van de belangstelling van 
kleinkunstliefhebbers en van hen die 
da-arover plegen te schrijven .. T..ange tijd 
prees men in hem de ongen~ Jfl v.irtuo
ze en "snelle" tekstschrijv~ vertaler 
en liedjesdichter, die al vóór zijn twin
tigste een vaste leverancier van Wim 
Kan was, c}ie een Toon Hermans op 
ideeën vergastte, die met een grandioze 

vertaling zijn stempel drukte_ .op het 
kassucces My Fair Lady en zo meer en 
zo meer. Gaaikema is de man van "Als 
't effe ka-n". Ook. van Kan's o_ude
jaarstopper "Nee, we noemen geen na
men''. 

Bijna vier jaar geleden echter nam 
hij een grote, en gezien zijn leeftijd 
bepaald gedurfde beslissing, toen hij 
zèlf, als onafhankelijk cabaretier 

De HBU heeft voor haar rekeninghou· I ders tegen een matige vergoeding safe· 

I 
loketten beschikbaar. Hierin kunnen 
stukken, dfe spedate waarde hebben, 

1 
vellig worden opge~orgen. 

f Ook voor U: de HBU 

I HOLLANDSCHE BANK-UNIE 

L. ~RDAM • DEN HAAG • ROTTERDAM -----

wenste te debuteren, zelf zijn teksten 
en liedjes van de schrijftafel tot 
over het voetlicht wilde brengen. En 
weer kwamen de pennen van hen die 
het mènen te weten driftig in beweging. 

Koortsa·chtig zwaaide men de student 
Nederlands uit Groningen na zijn de
buut in de Kleine Zaal van het Concert
gebouw te Amsterdam zijn lof toe. 

Zo schreef Boswinkel op 28 maart 
1964 in het Algemeen Handelsblad al in 
de eerste regel van zijn recensie: "Als 
het debuut van Seth Gaaikema als 
zelfstandig cabaretier een zekerheid 
heeft opgeleverd, dan is het deze: hij 
heeft een zeer groot, zij het nog lang 
niet gevormd talent." En ook: "Daar
om: voorlopig niets dan lof voor de zo 
in het oog springende talenten van deze 
Groningse student. Zijn taalfantasie is 
fenomenaal, en uiterst· vernuftig: zijn 
kracht ligt minder in het wilde asso
ciëren dan wel in het a·an alle kanten 
bekijken van één woord of uitdrukking, 
waar, door subtiele accent-verlegogingen 
allerlei nieuwe, vaak overrompe
lend-gekke ideeënsprongen in ontstaan.'' 

Voorwaar niet gering. 

Gaaikema zal in zijn conferences ·ze
ker wel eens een enkele politieke 
spitsvondigheid laten ontsnappen, maa-r 
een echt politiek-cll!baretier zal hij nooit 
worden omdat hij daarvoor niet vol
doende politieke belangstelling koestert. 
Het gaat hem - het is hierboven al 
genoemd - meer om dat woordje Ne
derlands, dat toch altijd weer een ande
re betekenis, een andere gela-denheid of 
nuance in zich blijkt te bergen. Althans 
wanneer het door deze Groninger wordt 
gewenteld en geproefd. Groninger is hij, 
in hart en nieren. Amsterdammer is hij 
óók, en hij kan zich dat diep voelen nu 
hij op een prachtig punt aan de Brou
wersgracht een pand bewoont, juist 
daar waar twee grachten· elkaar 
krUisen. 

Maar hoe hij Groningen ziet vertelt 
hij in zijn programma "Avondje buiten
lands" als hij heel beminnelijk de ge
dachte oppert dat alles wat niet Gronin
gen heet buitenland is. Maar men moet 
hierbij ·even bedenken dat hij zoon is 
van ds. Gaaikema uit Uithuizen, een 
dorp pal boven Groningen en in het 
~0"1"\ ..... 0..,..; .... t,.f. ........ - 'L.-"- ---- ...:1 

Seth Gaaikema 

Hij gaat na zijn middelbare schooltijd 
naar de Groningse universiteit. Zijn 
taalgevoel was toen reeds, op school, 
fijn geslepen en zijn voorliefde ging 
aanvankelijk uit naar het Frans. Na e.BD 
jaar echter zwaaide hij om en ging 
Nederlands studeren. In het najaar van 
1964 slaagde de student-cabaretier ·voor 
het doctoraalexamen Nederlandse taal 
en letterkunde. 

Dat de liefdè wederkerig was ibleek 
begin' 1966; toen de commissaris van de 
Koningin in de provincie Groningen de 
culturele prijs _ van zijn provincie voor 
1965 uitreikte aan drs. Seth Gaaîkema, 
die zic:h als cabaretier en vertaler bijzon· 
der verdienstelijk had gemaakt. Het 
moet een groot moment voor deze toch 
al "verwende" jongeman zijn geweest. 
De plechtigheid in de Statenzaal van het 
Provincl.ehuis werd door vele autoritei
ten bijgewoond, o.a. door een Wim Kan 
en een Corry Vonk. 

Ongetwijfeld zullen zij die op 20 janua
ri het optreden van Seth Gaaikema in 
de RAl ·te Amsterdam ter gelegenheid 
van het jubileum van de VVD komen 
bijwone~, een aantal kostelijke momen· 



6 - vrijdag 12 januari 1968 . VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Een ROND V AART door de Rotterdamse Havens SP/DO· 

• ~~ een BELEVENIS! 
Wille-insplein 

Spinners en Twiiners van 

WEEF- EN TRICOTGARENS 

Voor Buig- en Zetwerk 
op hydr. pers 1 000 ton 

ZETLENGTE 7 m, dikte 32 mm 

Constructiewerkplaatsen 

W. HUIZER N.V. 
TELEFOON 010-332657 - GROENEDIJK 10 

CAPELLE a/d IJSSEL 

' containers : 
koel/ vries
containers: 

"Flats" en 
"Huifcontainers": 

Onder de beschermde naam .,Multlload"• 
container bouwt Paul & Van . Weelde 
N.V. genormaliseerde aluminium STA• 
PELCONTAINERS voor het atukgo .. 
derenve..Voer. 
Da constructie van Van Weelde•a oon• 
talners leent zich In het bijzonder tot 
het bouwen van uitvoeringen ala koeM 
vrlescontalners. met naar keuze poly• 
streen of polyurethaan Isolatie. Binnen
afwerking naar ·wens In aluminium of 
polyester. Tevens kan elk gewenst koel· 
aggregaat worden geleverd. 

GESLOTEN ALUMINIUM 
CARROSSERIEI:N 

CARROSSERIE· EN CONTAINERFABRIEK 

PAUL&VANWEELDEN .• V. 
'S·GRAVENWEG 350• NIEUWERKERKAID IJSSEL. TEL. (01803) 2841 (3 LIJNEN) 

Rotterdam 

N. V •. Scheepswerven " P I E. I ·H E I N 11 

v/h Fa. W. SCHRAM & ZONEN 

W~rven te Bolnes en Papendrecht 
· .. NIEUWBOUW ËN RERARA'IIES 

--~ ,. ), -' 

Verbouwen van Sleepschepen tot Motorboten 
Inclusief Inbouw en revisie van motoren. 

DWARSHELLINGEN 2x115meter 
geschikt voor het Z\'{aarste materiaal. 

D R 0 0 G D 0 K 115 x 30 meter 
geheel overdekt. 

Telephones: 

Rotterdam: 1S921á'" - Dordrecht: 33811-40466 Ridderkerk: 3644---3409 
voor werf' Bolnes Papendrecht Bolnes 

N.V. OBSERVATOR 
ROTTERDAM VASTELAND 30 TELEFOON 1116 20 

FA.BRIKANTE VAN 
NAUTISCHE INSTRUMENTEN
MANOMETERS, THERMOMETERS 
PYROMETERS, TACHOMETERS 

Agenten voor Zeekaarten en 
Nautische boeken 

REPARATIES OP KORTE TERMIJN 

·'lloo'e·~ -NOP.MAAL· EN DIKWANDIGE 
NAADLOZE STALEN BUIZEN 

GELASTE STALEN BUIZEN, GASPijPÉN 
STALEN P.EGENWATERAFVOERPIJPEN 

GEBRUIKTE ELEKTRISCH GEREINIGDE VLAMPIJPEN 

VEERSEDIJK 187 • HENDRIK IDO AMBACHT 

Telefoon 0 1858 • 3044 {3 liinen) 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

LI·BERALE LEIDERS 
\NILLEN CONFERENTIE 
VAN VIJF MET ENGELAND 

Binnen enlmle weken, aldus een op· 
roep van de liberale leiders van Neder· 
land, België, Italië, Zweden en 
Groot-Brittannië, moet er een conferen· 
tie gehouden worden, waaraan deelne· 
men vijf EEG-landen (niet Frankrijk) 
en Groot-Brittannië. Deze bijeenkomst 
zal afspraken moeten n1àken om een 
nauwe en permanente politieke samen
werking. tussen deze landen te bereiken. 
Het uiteindelijk doel is één Europese 
supranationale organisatie, 

De liberale leiders Toxopeus (Neder
land) Vanaudenhove (België) , Malagodi 
(Italië), Thorpe (Groot-Brittannië) en 
Weden (Zweden) hebben zaterdag en 
zondag vergaderd in Den Haag. De ver
gadering was grotendeels gewijd aan de 
Europese crisis die ontstaan is doordat 
de Franse president de Gaulle zijn veto 
uitgesproken heeft over het Britse ver· 
zoek lid te worden van de EEG. ·· 

De liberale leiders stelden vast, dat 

het Franse vèto het werk en de vooruit· 
gang van. de EEG afremt. Bovendien 
leidt het er toe dat een gelijkwaardige 
Europese vertegenwoordiging in belang· 
rijke wereldomvattende aangelegenhe· 
den tegen gehoude11 wordt. Een belang· 
rijke positie van Europa is absoluut 
noodzakelijk voor het bewaren van vre
de, vrijheid en economische en sociale 
vooruitgang· in de Europese landen zelf, 
en voor een positieve bijdrage voor de 
Atlantische gemeenschap. De betekenis 
van Europa kàn verder van belang zijn 
voor de verstandhouding tussen de 
westelijke en communistische wereld. 

De vijf EEG-landen ·(behalve Frank· 
rijk) en Groot-Brittannië moeten over· 
eenkomsten zoeken voor nauwe samen
werking en integratie, ook op de gebie· 
den van defensie en ontwikkelingshulp, 
en van monetaire, technologische, aca
demische en culturele aangelegenheden. 
Ieder democratisch Europees land dat 

• 

wil deelnemen aan deze samenwerking 
moet hiertoe in de gelegenheid worden 
gesteld, aldus de libèrale leiders. 

De· samenwe-ç.king mag niet nadelig 
zijn voor de EEG. Evenmin moet zij 
gericht zijn tegen Frankrijk, welk land 
volgens de liberale' leiders deel moet 
uitmaken van de Europese Ecoli.o· 
mische Gemeenschap. 

De banden tussen het continent en 
Groot-Brittannië dienen nauwer te wor· 

· den aangehaald. De Engelse aanvrage 
voor het EEG-lidmaatschap kan alleen 
op die manier worden ondersteund en 
gehandhaafd. Men dient verder interne 
voorbereidingen te treffen voor het op
nemen van Engeland in de EEG. 

De liberale leider van Zweden, de 
heer Weden, gaf een aparte verklaring 
uit met het oog op de traditionele neu
traliteit van zijn land. Het begin daarvan 
luiddel : "Het is belangrijk voor u en sti· 
mulerend om van gedachten te wisselen 
met de vertegenwoordigers van andere 
liberale partijen over actuele politieke 
problemen in onze landen en over vraag· 
stukken op het gebied van kwesties van 
de Europese markt. In de Zweedse libe· 
rale partij zijn wij ernstig bezorgd over 
de houding van de Franse regering 
tegenover de Britse aanvraag vóor het 
lidmaatschap van de EEG". 

(Uit een verslag in. de N.R.C. van 
maandag 8 januari jl.). · 

• 

vrijdag 12 januari 19q8 - 7 

CO PIJN 
GROENEI(AN 

* 
REEDS MEER DAN 

TWEE EEUWEN EEN 

BEGRIP VOOR 

boomkwekerij-.. 
produkten 

EN 

tuinàrchitectuur 

* 
1 

TELEFOON 03401-120'1 

Gastheren zn ezgen land 

I 

<À~el~11111n- t/et J..aa 
tel: 0)760-17744 

~u.diá áeleáen 111.bU 7'4leis 11t/et J.."". Uitsteken)e l.&clntl~tdie Yll'l meer~1aáse e~nferenties. 
v,ue~iá f'ttlSÎIJf. V4Jf.4f I 30,- ~er ~ersiln ft' Jaá· 24 lamerl, W44YVan 12 met 'aJ, 

S~tGialiteiten-restaurant. 
telef~tn en raJi1. 

/ejnhotef--.Arnhem 
annex SAVOY=RESTAURANT 
Hotel met sfeer en gesoigneerde keuken 

RIJNTERRAS 
Onderlangs 10 • Arnhem • Tel •. 08300 • 27141 

Hotel 
Restaurant 

Bar 

"C9p '3oude11 q()ieken" 

UITSTEKENDE KEUI<EN . POPULAIRE PRIJZEN 
14 zalen voor: .recepties, bedrijfsfeesten 

congressen 
Aparte film-, toneel-, concer~zalen 

Ruime parkeergelegenheid 
Tel. 070.555200 • Scheveningseweg 37 • Den Haag 

Hotel 

"De Herikerberg" 
Markelo Tel. 05476-223 

Het gehele jaar geopend 
; ; 

Specialiteiten Restaurant 

Ruime parkeergelegenheid 

"Hotel 
Noordzee-Boulevard -

Tel. 0 I 184-2245. 

• N.V." öl 

Gelegen op het mooiste punt van Vlissingen. Vanuit de 
kamers en vanaf het terras schitterend uitzicht op de 
Scheldemond, waar de oceaanstomers het hotel op 
enkele tientallen meters passeren. Str. k. en w. water en 
huisteL op alle kamers. Centr. verw. kamers m. privébad. 
Kamers m. ontb. f 13.50 tot 19 .50. Rest. de gehele dag. 
Gerenommeerde keuken. Eigenaar P.J. Smits. 



PROGRAMMA VOOR 20 JANUARI 
Het programma voor de feestelijkheden ter· gelegen
heid van het twintigjarig bestaan van de VVD op 
zaterdag 20 januari in het RAl-Congrescentrum te 
Amsterdam ziet er als volgt uit: 

14.00-15.00 uur: 
Concert door het Theater Orkest onder leiding van 
Charlie Nederpelt, met medewerking van: Connie . 
Vink, Marcel Thielemans en Gerry Rix. 
15.00-17.00 uur: 
Feestelijke manifestatie. 
Sprekers: 
Prof. mr. P. J. Oud, minister van staat; 
Mr. D. U. Stikker, oud-minister van buitenlandse zaken 
en oud-secretaris-gêneraai van de NAVO; 
Mr. H. van Riel, voorzitter van ·onze· Eerste-Kamer
fractie. 
Mr. E. H. Toxopeus, voorzitter van onze Tweede
Kamerfractie. 
De leiding van deze bijeenkomst berust bij de voor
zitter· van onze partij, ir. K. van der Pols. 
Muzikale omlijsting dóor het Theater Orkest onder 
leiding van Charlie Nederpelt. 
20.30-22.30 uur: 
Feestavond, eveneens in het RAl-Congrescentrum. 
Medewerkenden zijn: · 

Seth Gaaikema 
Kwartet Roelof Stalknecht 
Marfine Bijl en Henk van der Molen 
Cor -cools en Rinus van Galen 
Phoa Yang Piong 

22.30-02.00 uur: 

Bal in de lounge van het RAl-Congrescentrum, met 
medewerking v.an het Sextet Harry de Groot. 

Vraag per omgaande uw toegangsbewijzen aan bij het 
Algemeen Secretariaat, met behulp van de hieronder 
afgedrukte coupon. 

Toegangsprijs voor middagbijeenkomst en feestavond 
f 3.- per persoon, alle rechten inbegrepen. 

U kunt uw plaatsen ook reservere_n door overschrijving 
van het. verschuldigde bedrag op giro no. 67880 ten 
name van de secret'aris van de VVD te 's-Gravenhage. 
Bestelde toegangsbewijzen zullen t.z.t. worden toe-

. gezonden. 

·~~~----------------------
COUPON VOOR AANMELDING 

I 

I 
. I 

te zenden aan Algemeen Secretariaat WD, Koninginnegracht 61, 1 
Den Haag. 

I 
Ondergetekende, naam: ................. ; ............ ; ~ 

I adres: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
te: ................................ 1 

'· 
verzoekt toezending van . . . . . . toegangsbewijzen à f 3.- voor ~ 
VVD-demonstratie op 20 januari 1968. I 

(handtekening) p 
I 
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I 
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Twintig jaar 

Terugblikk~n om daaruit 

lering te trel\J~en 

voor de toel~omst 

Wij hebben allen de behoefte om de 
tijd die ons voor werk en leven is gege
ven in te delen en de balans op te 
maken van wat er door or.s is . ge
presteerd in een periode die wij afgeslo
ten menen te hebben. In de politiek is 
het meest gebruikelijke ogenblik om te
rug te zien, het einde van eer. periode 
van vier jaar omdat dan de verlies- en 
winstrekening door de kiezers wordt ge
presenteerd. Voor dit keer ligt dat bij 

· ons anders. Ditma•al geven wij ons re
kenschap van wat er is gebeurd in de 
twintig jaren van het bestaan van onze 
partij. 

De VVD heeft in die jaren een duide
lijke groei naar omvang en invloed 
doorgemwakt. Van de vijfde tot de der
de partij in het land, en vele malen, 
gelukkig ook nu, regeringspartner. 

Maar hoewel zo'n verwijlen bij het 
verleden zinvol is en bovendien verlei
delijk, is het nodig om tevens vooruit te 
zien en na te denken over de ontwikke
ling die ons te wachten staat. De reke
ning die van het verleden wm·dt opge
maakt moet een van de gegevens zijn 
met behulp waarvan vorm gegeven kan 
worden aan de toekomstige pol~tiek, die 
wij liberalen wensen te bedrijven. De 
inleidingen. op onze feestelijke vergade
ring zullen daarvan de weerslag zijn. 

Ook op deze plaats echter wil ik daar
over een enkele gedachte formuleren. 
IJ;: sluit dan aan bij een uitspraak die 
~ijn voorganger heeft gedaan toen hij 
I~ maart 1954 een algemene vergade
rmg van onze partij opende. Hij 
schetste toen het liberale vrijheidsbe
ginsel als volgt: "Voor hem (de liberaal 
- v. d. P.) is de vrijheid middel en doel 
beide. Hij reist niet slechts naar de vrij
h~id, _hij reist ook met de vrizheid. Hij 
WI~ me~ de kans lopen, dat hiJ de vrij
heid, die hij aan het begin heeft prijsge
geven, aan het einde van de weg zal 
blijken voorgoed te hebben verloren." 

Ook in onze tijd is dat woord van 
veertien jaar geleden van bijzondere be
te~enis. De grote problemen waarmee 
WIJ worstelen en die V'aak ondoorzichtig 

MORGENNAAR 
AMSTERDAM 
Voor het laatst wekken wij ie

der op om morgen, zaterdag 20 
januari, naar het RAl-congrescen
trum in Amsterdam te komen, om 
daar <le viering bij te wonen van 
het twintigjarig bestaan van de 
VVD. Alle bijzonderheden, o.m. 
over het programma en over de 
wijze waarop u nog kaarten kunt 
verkrijgen, treft u . aan op de 
laatste pagina van dit blad. 

door ir. 

K. van der 

Pols, 

voorzitter 

van de VVD 

zijn, de verdergaande technifice1·ing 
van onze samenleving leiden licht naar 
de veronderstelling dat de politieke keu
ze als zodanig minder belangrijk is dan 
de toepassing van objectieve normen en 
dat als "evolg dwarvan de politieke 
beslissing"' niet gebaseerd kan zijn op 
een visie die men heeft op de inrichting 
van onze samenleving maar ligt in het 
technische vlak. De beste keuze uit de 
aangeboden oplossingen, en die gedaan 
zonder dat het oordeel vertroebeld 
wordt door politiek vooroordeel, zou in 
deze visie de inhoud van het politiek 
gebeuren moeten zijn. 

Het klinkt eenvoudig en d•aardoor aan
trekkelijk. Maar het is een versluieren 
van de werkelijke situatie. Elke beslis
sing heeft ingrijpende gevolge~: voor de 
structuur van de samenleving, zoals die 
zich na een beslissing wijzigt en ontwik
kelt. Het is de taak van oe poiiticus om 
zich daarvan rekenschap te geven en 
dat kan alleen als hij van die samenle
ving een beeld voor ogen 11eeft. · 

Voor ons liberalen geldt onverkort dat 
wij daarbij de vrijheid vooropstellen, 
die toch al haar beperkingen heeft in 
het criterium dat de vrijheid van de een 
de vrijheid van de ander met mag scha
den. Wij geloven niet dat n:en door. de 
vrijheid nu sterk in te perken, haar in 
de toekomst plotseling beter kan rea
liseren. Wij willen naar het woord van 
Oud dat risico dan ook niet lopen. Dat 
uitgangspunt is, dacht lk, mede bepa
lend voor de rol die de liberale stro
ming in de komende jaren zal spelen. 
De wachter voor de vrijheid, die niet 
alleen door politieke, maar vooral ook 
door sociale en economische tegen
krachten kan worden bedreigd, Die vrij
heid kan door ons echter alleen gehand
haafd worden als wij daaraan ook we
ten te verbinden de mogelijkheid van 
elke burger, die vrijheid te gemeten, als 
wij met andere woorden een evenwichti
ge, rechtvaardige ontwikkeling van onze 
maatschappij kunnen helpen verwezen
lijken. 

Een terugblik over de laatste twintig 
jaar is goed als wij, de afgelegde weg 
beziende, daaruit de lering kunnen trek
ken hoe de weg in de Jwmende twintig 
jaar moet worden aangelegd. Omdat 
wij de overtuiging hebben dat dat goed 
mogelijk is, is er alle reden ons twintig
jarig bestaan feestelijk te vie1'en. 

Liberaal Beraad beantwoordde 
eerste vraagpunt 

Het Liberaal Beraad, bestaande uit de dagelijkse besturen van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie, het Liberaal Democratisch Centrum, de Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Democratie en de Federatie van Liberale Studenten. 
verenigingen in Nederland, heeft op 3 januari de laatste hand gelegd aan de be
antwoording van vraagpunt 1: "Waardoor functioneert de huidige partijstructuur 
in ons land onvoldoende?" 

Het Liberaal Beraad heeft bij de formulering van dit antwoord dankbaar gebruik 
gemaakt van ·de adviezen van een aantal vooraanstaande liberalen binnen en buiten 
de praktische politiek. Deze adviseurs waren drs. H. A. Korthals, mevrouw 
A. Fortanier-de Wit en de heren D. R. F. van Bremen, N. Gianotten, G. van der 
Meer, mr. H. C. G. L. Polak, dr. P. G. van de Vliet, H. Wiegel en R. Zegering 
Hadders. 

Het Liberaal Beraad besloot vervolgens tot publikatie van dit antwoord over te 
gaan zodra het dagelijks bestuur van de partij daartoe door het hoofdbestuur was 
gemachtigd. Deze machtiging heeft het hoofdbestuur in zijn vergadering van zater
dag 13 januari verleend. De publikatie geschiedt in dit nummer van ons weekblad, 
op pagina 11. 

Het is de bedoeling dat de leden van de partij en van de andere bij het Liberaal 
Beraad betrokken organisaties met deze beantwoording als leidraad hun stand
punt nader bepalen. 

Zoals eerder gepubliceerd luiden de verdere vraagpunten als volgt: 
2. Welke pa~tijstructuur is het meest functioneel? 

3. Welke plaats neemt het liberalisme in een gewijzigde partijstructuur in? 
4. Welke functie kan de VVD vervullen in het proces van hervorming vaiJ de 

partijstructuur? 

De adviseurs van het Beraad zijn inmiddels reeds ver gevorderd met de adviezen 
betreffende de vraagstukken 2 en 3. Zodra deze adviezen zijn uitgebracht, zal het 
Liberaal Beraad overgaan tot de formulering van de antwoorden op de vraag. 
punten 2 en 3. Suggesti·es voor de beantwoording zijn uiteraard nog steeds welkom. 

Deze kunnen worden toegezonden aan het Algemeen Secretariaat van de VVD, 
Koninginnegracht 61, 's-Gravenhage, 

P. R .I . K. K. E. L-. S 
e Dr. N. Cramer in Het Parool: 
"Wat humor betreft schijnt mi
nister Luns in de liberale minister 
van justitie prof. Polak eindelijk 
een evenknie gevonden te hebben." 

• Mr. F. Korthals Artes volgens 
het Handelsblad in een televisie
forum: "De KVP-auto is tijdens 
het weekeind total loss gereden 
en nu proberen ze haar weer op 
te knappen. Dat is heel gevaar
lijk," 

e Inzender in Het Vrije Volle: 

"Als extraatje ter gelegenheid 
van de negende verjaardag van 
de revolutie op Cuba maakte Fi
del Castro bekend, dat voor vrou
wen verplichte militaire dienst 
wordt ingevoerd. Noch hiertegen, 
noch tegen het geven van een mi· 
Iitaire opleiding aan Russische 
schooljongens vanaf hun vijftien· 
de jaar heb ik protesten gehoord 
van de zijde der PSP en der 
CPN, hoewel deze partijen zo vre
delieveml zijn en niets moeten 

hebben van militaue maatregelen 
(van het Westen dan, wel te 
verstaan). De dubbelhartigheid 
van deze partiJen wordt hierdoor 
wel zonneklaar aangetoond." 

• Carel Enkelaar, van de NTS, 
in een interview met De 
Volkskrant: "Er wordt graag 
over mij gepraat. Dat groeit met 
de dag. Hilversum lééft van de 
legenden, zeg maar roddel. Het is 
hier een enorme roddeltoestand." 

• Vit de rubriek Hoog en Laag 
in Het Parool: "Bij Kon. Besluit 
is een vrouw tot heer benoemd 
ofwel mej. mr. A. A. L. Minitenhof 
is raadsheer bij de Hoge Raad 
der Nederlanden geworden. De 
wet heeft taalkundig geen reke
ning gehouden met een vrouw op 
die stoel; dus is de rechtsgeleerde 
dame formeel heer ( ... ). Justitie 
kent nog een vrouwelijke heer: 
mevrouw Fischer is op het Rijlis
asiel De Kruisberg geneesheer
directeur. De wetgever lmn de 
emancipatie niet bijhouden. 
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Kopij voor deze rubriek zen· 
den aan . 

Job. H. SprJJJgel' 
A..lexaBderatraa1 UI, Haarlem 

Bilmen en voor de VVD 
Onze VVD bestaat 20 jaar en dat gaan 

wij vieren, zoals wij verleden jaar het 
20-jarig bestaan van de vrouwenorga
nisatie gevierd hebben. Nogal voorbarig 
klinkt dat laatste; alsof de vrouwen 
bang waren achteraan te komen. Maar 
ze waren echt juist vooraan (niet de 
enige keer. trouwens). In 1947 ... kreeg de 
liberale vrouwenorganisatie haar beslag 
en die bleef zoals die was, toen in 1948 
de Partij van de Vrijheid overging in de 
VVD. 

Wij schreven hierboven: onze VVD; 
het is de VVD, zowel van de mannelijke 
als van de vrouwelijke leden. De laatste 
zijn heel gewone VVD-leden met gelijke 
rechten en plichten, de vrouwenorga
nisatie is 'slechts secundair, slechts een 
hulpmiddel. 

Het is een groot verschil met de voor
oorlogse situatie. Toen was de liberale 
vrouwengroepering een afzonderlijke 
vereniging, die weliswaar vaak de par
tij steunde, maar ook vaak ertegen 
moest strijden. Dat ·moest wel. Het pas
sieve en het actieve vrouwenkiesrecht 
waren ·er nog niet zo lang en niet alle 
heren der schepping konden zich zo 
gauw aanpassen aan het verlies van 
hun bevoorrechte positie. 

Maar na de oorlog was dit verleden 
tijd geworden, zó oordeelden de vier 
oprichtsters van de tegenwoordige vrou
wenorganisatie. De vrouwen hebben ge
heel gelijke rechten en gestreden hoeft 
er niet meer. 

Zijn haar verwachtingen uitgekomen? 
Bij deze feestelijke gelegenheid willen 
wij alleen discreet achter onze hand 
fluisteren, dat in de praktijk er toch nog 
wel eens wat hapert, dat toch nog wel 
eens zo'n· heer der schepping niet hele
maal terecht voorrang verkrijgt. Maar 
misschien is inmiddels ook hij die enke
le jaren geleden op een vergadering 
verklaarde: "dat de keus tussen een 
bekwame man ·en een dame toch niet · 
moeilijk was" tot ander inzicht· geko
men. · 

Gelijkgerechtigd dus. Waarom dan 
toch een vrouwenorganisatie·. De rede
nen kunnen tweeledig samengevat wor
den: speciale voorlichting en vorming 
en daarnaast vertegenwoordiging naar 
buiten. 

Beide zijn in het belang van de VVD. 
Want hoe beter de leden onderlegd zijn, 
des te sterker staat de partij; hoe beter 
niet-leden voorgelicht worden, des te 
meer kansen heeft de partij. En wat de 
vertegenwoordiging naar buiten betreft : 
de vrouwenorganisatie kan ergens op
treden en het liberale licht làten schij
nen, waar dit voor de partij zelf niet 
mogelijk is. 

Aan de top heeft men dit steeds goed 
ingezien en de vrouwenorganisatie veel 
danlrbaar aanvaarde steun gegeven. 

' Mocht van enkele afdelingen de opinie 
nog te wensen overlaten, begrip en 
waardering zijn overal merkbaar groei
ende. Misschien waren de verhoudingen 
en de bedoelingen aanvankelijk velen 
niet duidelijk. 

In 1947 begon een experiment, met 
instemming ·van het toenmalige hoofd
bestuur, dat echter ook maar moest il:
wachten, wat uit dat experiment zou 
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groeien. Geleidelijk vond de organisatie 
echter haar . vorm, haar taak, haar 
plaats; ·Ook de positie binnen de VVD 
werd duidelijker, en nader vastgelegd. 
Reeds bij het begin. )VaB de verkiezing 
van de centrale vertegenwoordigsters 
geregeld;· in de loop der· 20 jaren binnen 
de VVD werd dat niet alleen opgenomen 
in het huisboudelijk. reglement van de 
partij, maar kwamen daarin ook bepa
lingen over de aanwijzing door de vrou
wenorganisatie van hoofdbestuursleden 
en leden van de partijraad. · Zelfs de 
soms bescheiden plaatselijke vrouwen
groepen, die organisatorisch geheel 
zelfstandig zijn, worden nu in het par
tij-reglement genoemd met een artikel 
over een financiële regeling met hun 
afdeling. 

stelt het bestuur van de organisatie· 
Vrouwen in de VVD nu een onderzoek 
in naar de mening van de VVD-vrouwen 
over hJ>ar organisatie in· de· vorm van 
een vragenlijst (nr. XX). Er wordt ge· 
hoopt op een groot aantal antwoorden, 
daar anders geen zuiver beeld wordt 
vérkregen. · · · 

Hoe het met de VVD en met de vrou
wenorganisatie ve:t:der zal gaan is nóg . 
onzeker. Maar wat de laatste betrèft 
durven . WlJ wel gerust zeggen dat 
richtsnoer zal blijven: binnen en voor · 
de partij. 

Contactdag 
De vrouwenorg<l-Ilisatie is op alle ni· 

veaus geheel verweven met de partij. De 
integratie daarin blijkt ook uit de wijze 
van bestuursverkiezing, zoals die vast
gelegd is in de orgaiüsatie-statuten. In
tegratie is er eveneens op het laagste 
niveau, nl. bij de individuele leden. Er 
blijkt ·nl. dat de vrouwelijke leden 
steeds meer meedoen met de partij-acti
viteiten, een verheugend resultaat. 

Voor Almelo, Deventer, Enschede en 
Hengelo enz. enz., wordt op vrijdag 26 
januari a.s. een contactdag gehouden 
van 10.30 tot 16.00 uur in het Cultureel 
Centrum in Almelo. Kosten f 7,50. Aan
melden vóór 23 januari bij mevr. Vol
mer-Oltmans, Kanaalweg 1, Almelo, met 
eventueel verzoek per auto van station 
gehaald te worden. 

Spreekster: mevr. Stikker-Rienks uit 
Emmeloord en mej. mr. Kappeyne van 
de Coppello uit Leiden. Na 20 jaar VVD is er nu het Liberaal 

Beraad. Na meer dan 20 jaar werken .J. H.S. 

SPREEKBEURTEN 
Periode,van 19 januari tot en met 9 februari 1968 

19 jan. 

19 jan. 

22 jan. 

22 jan. 
22 jan. 

24 jan. 

25 jan. 

26 jan. 

26 jan. 
26 jan. 

29 jan. 

29 jan. 
29 jan. 

1 feb. 

1 feb. 

2 feb. 
2 feb. 

Haren (20.00 uur, hotel de Horst; on-
derwerp: partijvernieuwing) ........ . 

])rachten (statencentrale Heeren-
veen) ..............................•........ 

Ede (20.00 uur, gebouw Reehorst ;in 
Ede-Zuid; statencentrale; onder
werp: VVD en partijvernieuwing •.• 

Goes ..•...............•...•..........•..•..... 
Maastricht (20.00 nur, hotel Domini· 

cain, Vrijthof; onderwerp: stadsre-
constructie) ........................•...•• 

Winschoten (20.00 uur, hotel de Vrij-
heid) ....................................•....• 

Rotterdam (20.00 uur, bist. mus; pol. 
café) •...................................•.. 

Wassenaar (20.15 uur, ])uinren· kan-
tine) ..................•.••...•...•......••...• 

Wassenaar (.JOVD) ...•.......•...•...•...• 
Hardenberg (19.00 uur, spreekuur; 

20.00 uur vergadering) .............. . 
Musselkanaal (20.00 uur, hotel De 

IJzeren Klop; ondercentrale Wester
wolde en Veenkoloniën) 

Zwijndrecht .........•.................•...•• 
Groningen (20.00 . uur1 rest. Riche; 

liberale soCiëteit) ....................... . 
Oostcrbeek (20.00 uur, rest. Harten-

stein) •...• , ................................ . 
·Doetinchem· (20.00 uur, café-rest. 

Vinkenborg; statencentrale) ........ . 
Groningen (JOVD Noord-Groningen) 
Dokkum (forum chr. partijvorming, 

· georganiseerd door ÀR~jongeren ... 
2 feb. Loenen a.d. Vecht ............ · ..............• 
2 feb. Steenwijk (20.00 uur, café Stroeven te 

5 feb. 

5 feb. 

5 feb. 

7 feb. 
8 feb. 
8 feb. 

9 feb. 
9 feb. 

9 feb. 

9 feb. 
9 feb. 
9 feb. 
9 feb. 

WÜlemsoord) ............................. . 
Rozendaal (20.00 uur, hotel Goderie; 
West~Noord Brabant; besloten ver-
gadering) ................................ . 

Oosterhout · (19.30 uur, rest. Flora; 
onderwerp: VVD en de partijver-
nieuwing) •...............................• 

])eventer (20 ·uur, rest. v. d. Schöuw-
'burg) ...................................... . 

Rotterdam (forum) ...................•.•.• 
Rotterdam .(Vrouwen in de VVD) •.• 
Sint Maartensdijk ....................... . 

Em1neloord .........................•.•...•..... 
Haarlem (20.00 uur, studieliring Z.

Kennemerland; onderwerp: De Eu
ropese integratie) ........................• 

Oostvoorne (20.00 uur, Buitenlust; on-
dercentr. Voorne-Putten, VVD + 
JOVD) .........•........•.........•.........• 

Hendrik Ido Ambacht •........•.•••..•••.• 
Edam (20.00 uur, Damhotel) ••...•.•.••• 
Aalten .........................................• 
Staphorst (19.00-20.00 uur spreekuur 

in 't Vergulde Ros te Halfweg; 20.00 
uur vergadering). • ...................... . 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

UIT DE 
PARTIJ 

• DEN HAAG 
Een studiegroep "Partijvernieuwing" 

en een Jongerengespreksgroep van de 
Haagse afdeling, rusmede de plaatselijke 
werkgroep van het LDC, hebben rappor
ten. uitgebracht ten behoeve van het 
landelijk Liberaal Beraad. Hun bevin
dingen werden besproken in een afde
lingsbijeenkomst op 11 januari. 

Tijdens deze goedbezochte en gean:l· 
meerde bijeenkomst bleek dat er -
meer dan men zou verwachten - over
eenstemming bestaat ten aanzien van 
de vraag wat onze partij zou kurtnen 
doen; 

Wij moeten ons niet laten leiden door 
de wens als progressief te worden ge
zien, noch door de vrees als reactionair 
te worden betiteld. Een duidelijke stel
lingneming in liberàle zin is noodzalie
lijk. Ons "produkt" moeten we op een 
"kiezersmarkt" verkopen en voor elke 
markt geldt nu eenmaàl d.at het aange
boden goed èn van hoge kwaliteit dient 
te zijn èn dat aan het brengen daarvan 
grote aandacht moet worden gegeven. 
Een duidelijke uitwerking en concreti
sering van onze . beginselen, een slag
vaardige ste11ingneming t.a.v. zich voor
doende feiten en gebeurtenissen en een 
goede "public' relation" zijn daarom eer
ste vereisten. Dit kan worden bevorderd 
door het meer houden van - uiteraard 
degelijk voorbereide - openbare studie
congressen en het instellen van een spe· 
ciale "verkooporganisatie", naast de 
reeds aanwezige politieke en organisa-

.,toriscbe lijnen in onze partijstructuur. 
Voor dit àlles zal veel van ons worden 

verlangd en het ·kan niet worden ver
wezenlijkt zonder de inzet van alle be· 
schilibare· krachten. Wanneer dit zou 
.geschieden, zal het thans veelal defen
sief aandoende karàkter van het beleid 
worden omgebogen in een offensief be
leid, dat vooruitloopt op te verwachten 
ontwikkelingen in onze wel zeer dyna-
mische maatschappij; · 

Secretariaat 
Tijdens · zijn Kerstvakantie is de ad

ministrateur van de afdeling 's-Graven
hage, de beer Bosman, ziek geworden; 
door de doktoren is hem twee maanden 
volstrekte rust voorgeschreven. Wie de 
heer Bosman kent, weet wat het voor 
hem betekent het werk in de steek te 
moeten laten. Van harte hopen wij, dat 
hij straks weer geheel de oude zàl zijn! 

Intussen was een <lirecte tijdelijke ver
vanging niet zo eenvoudig, in het bijzon
der niet de bezett~g van het bureau, 
zodat degene, die in de afgelopen tijd 
telefonisch contact zocht, daarin niet kon 
slagen. Ook minder urgente correspOn
dentie moest noodgedwongen blijven lig
gen. Het ongerief zal echter nu weer 
spoedig tot het verleden behoren, want 
het bestuur is zo gelukkig geweest me
vrouw A .. S t e v e I i n k bereid te vin
den het werk van de heer Bosman tij
delijli waar te nemen. Zij kan dit echt-er 
slechts gedurende een gedeelte van de 
dag doen en wel van 's morgens 9 tot 
's middags 2 uur. Tot nader bericht is 
het bureau dus 's middags na 2 uur nog 
gesloten. 
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BELLEVUE, GEBOORTEHUIS VAN VVD 
TOEN twintig jaar geleden in het ge

bouw Bellevue de VVD werd opge
richt, was dat gebouwencomplex al 
meer dan honderd jaar oud. Maar ter
wijl het elan van de VVD in deze twee 
decennia ·onverminderd is gebleven, is 
de sfeer van Bellevuè verdwenen. Het 
gebouw bestaat nog wel, inaar het is 
eigenlijk alleen nog een omhulsel voor 
zakelijke activiteiten van de Neder
landse Televisie Stichting; ook dat 
slechts tijdelijk w:mt in de toekomst zal 
het vet·dwijnen om plaats te maken 
voor een groot station van een onder
grondse rai!verbind'ng . dO'Or- de· stad. 
Aan het Bellevue uit de tijd van de 
oprichting van de VVD en de roemruch· 
te eeUw daarvoor kan men nag· slechts. 
nostalgisch terugdenken. 

Dichtbij de Leidsche Poort.a achter de 
molen· "De Liefde" en· riaast · de rij
plaats van de Manège' we1•d in 1846 aan 
de Buitensing·elgracht het gebouw van 
de socleteiten Concordia en Bellevue ge
zet. Concordia was het statigst, daar 
beoefenden de Reeren de kunst van het 

.converseren onder het genot van toe-
back; BeUevue, d:ü zijn nàam met 
recht droeg aan het fraaie water, was 
wak gemêleerder, daar werden bijtijden 
zow~J.ar dames en zelfs kinderen toege
laten. · Het was toen vooral de tuin die 
de Amsterdammers voor de geest kwam 
als Zij hèt woord Bellevtie ho'orden. 

In 1859 werd de g-rond, waarvoor tot 
dan toe f 161,45 per jaar huur aan de 
stad was betaaid, voor f 750(1,- gekocht. 
A.l vrij spoedig bleek dat dit terrein Vl!.n 
_50 roeden en 52 vierkante ellen· niet 
groQt genoeg was om de voorgenomen 
vergroting van het gebouw te verwezen
lijken: in 1866 kon de vereen:iging 
Standvastigheid, die eigenaresse was 
v;m tuin en opstallen, een stuk grond 
bijkopen. Kort daarna werd de grote 
zaal met de halfronde koepel gebouwd 
die tot kort voor de tweede wereldoor
log aan de Leidsekade stond. 

S•inds<tien is er veel gebeurd. Enkele 
malen is Bellevue in eigendom overge
gaan aàn de stad of particulieren, het 
complex is in 1876 omgezet in een 
café-restaurant met een aantal verga
derzalen en onder wisselende namen 
(Concordia, Maison Stroucken, ·café Hol
landais) door verschillende eigenaren 
geëxploiteerd. In 1901 gaf de toenmalige 
eig·enaar, H. Martens, het gebouw de 
naam Feestgebouw Bellevue, daarmee 
terugkerend naar de eerste naam van 
een der sociëteiten. Sinds 1919 is de NV 
Maatschappij tot exploitatie van het Ho
tel Café Hollandais eigenaressè geweest 
totd::J.t begin 1964 de gemeente het hele 
complex weer kocht; nadat was geble
ken dat de zalenexploitatie niet meer 
lonend was en op de duur het ·verdwij
·nen in verband met verkeersvoorzienin
gen te verwachten was. Een jaar later 
werd de exploitatie gestopt, een gedeel
te bleef bestemd voor het cabaret Lure
lei, een ander deel bleef voor de Ca
lypso-bioscoop die er een Cinerama in 
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Bellevue, honderd jaar geleden 

bouwde, de rest werd verhuurd aan de 
NTS. De huren aan alle drie. gebruikers 
lopen voor tien ja!lr. Wat daarna zal 
gebeuren moet worden afgewacht. 

De glorierijke jaren van Bellevue lig
gen vooral tussen de twee wereldoorlo
gen. Voordien was het al wel een 
bruisend gebouw, waar Jacob van Len
nep in de beginjaren een van de grote 
gangmakers was, maar vooral in de 
latere tijd was Bellevue een spieg·el van 
de bruisende activiteit van het Amster
damse gemeenschapsleven. Talloze bij
eenkomsten en vergaderingen zijn hier 
gehouden. Feestvierders en ernstige 
kooplieden vonden in de verscheidene 
zalen vaak gelijktijdig onderdak, felle 
politici en vriendelijke kaartgezelschap
pen of duivernelkers ontmoetten elkaar 
in Bellevue. Louis Bouwmeester, Pisnis
se en Willem Mengelberg hebben hier 
triomfen gevierd. Bokswedstrijden en 
bijeenkomsten van hengelaars of 
huisvrouwen zijn in Bellevue gehouden. 
Dr. Max Euwe ve':'overde in Bellevue 
(in 1935} het wereldkampioenschap 
schaken in dezelfde zaàl waar hij twee 
jaar later zijn titel weer moest afstaan. 
Bellevue was het centrum van protest
bijeenkomsten, nergens in stad of land 
was het politieke leven feller dan in 
Bellevue. Domela Nieuwenhuis vond hier 
zijn voornaamste klankbord. In de jaren 
dertig kon het meer dan eens gebeuren 
dat in de ene zaal vurige communis
ten bijeenwaren terwijl in een andere 
Mussert zijn NSB~trawanten aanvuurde. 
In één plaats boven de Moerdijk was de 
carnavalsvierring een met het zuiden 
vergelijkbare gebeurtenis: in Bellevue, 

waar 73 maal een groot carnavalsfeest 
heeft plaatsgevonden. · 

Traag, maar met een ijzeren zeker
heid is na de tweede wereldoorlog de 
betekenis van Bellevue teruggelopen. 

·Voor het amateurtoneel, zangverenigin
gen, congressen en feesten was het ge
bouw nog wel in trek, yele politieke 
verg·aderingen zijn er ook in de jaren 
veertig nog wel gehouden, maar Belle
vue was niet meer het grote centrum. 

·Er waren nog oplevingen, maar over de 
hele lijn liep de zalenexploitatie terug. 
Toen in 1963 de gemeente het hele com
plex inclusief zeven woonhuizen aan de 
Marnixstraat en de Leidsekade voor 
tweedriekwart miljoen gulden van de 
NV Hollandais kocht, stond het eigen
lijk àl vast dat de exploitatie van de 
zalen en caarmee de sfeer en betekenis 
van Bellevue ten dode gedoemd waren. 
Intussen is dat gebeurd. Het omhulsel 
van het gebouw staat er nog maar voor 
het grote publiek zijn de deuren geslo
ten. Zeer vele Amsterdammers zullen 
nog wel eens met weemoed denken aan 
het Bellevue dat zij kenden en dat niet 
meer is. Een groot deel van de me
ningsvorming van Amsterdam en van 
Nederland is in Bellevue tot stand gelw
men. Waar nu de elektronische lnachi
nes staan, hebben honderden levende 
mensen hun overtuigingen uitgedragen. 
En bij het mijmeren over de betekenis 
van Bellevue mag men zeker ook den
ken aan 20 januari 1948 toen hier de 
VVD tot stand kwam die s,indsdien haar 

. grote invloed op het politieke denken 
van Nederland heeft gehad en nog 
heeft. 

VVD-contact -congres-weekend 
Tijdens het weekend van 24 op 25 

februari a.s. wordt in het conferentie
oord Woudschoten te Woudenberg Zeist 
een contactcongres georg·aniseerd voor 
die VVD-leden, die niet ouder zijn dan 
35 à 40 jaar. 

Het motto voor dit congres zal zijn: 
,.Wat bindt jongeren aan de VVD -nu 
en in de toekomst?" Het doel is om 
door middel van vrije groepsdiscussies 
en zelfwerkzaamheid in groepjes van 
tien personen ·te komen tot een me
ningsuiting hierover. · 

Het initiatief tot dit congres werd ge
nomen om te voorzien in de behoefte 
van contact tussen VVD-leeftijdgenoten 
die zich op eigentijdse wijze willen uiten 
met betrekking tot een visie op de toe
komst. 

Dit congTes zal niet het karakter krij
gen van een protestmeeting. Het is ook 
beslist niet de bedoeling· dat het in wij
der verband leidt tot enigerlei institutio; 
nalisering. Er bestaan in principe ge
noeg mogelijkheden voor jongere 
VVD'ers zich te ontplooien binnen het 
partijverband. 

Adverteer 
weekblad 

Het initiatief werd ontwikkeld op 28 
oktober 1967 door de herert R. L. van Es 
(Den Haag), J. A. H. Post (H>J.arlem) 
en W. M. Koormms (Amsterdam), tij
dens een VVD-kader-cursus te Arnhem. 

Deze g-roep van initiatiefnemers is. uit
gebreid tot een groep van 11, waaruit 
een organisatie-comité gevormd is, dat 
bestaat uit de drie eer~er genoemde 
heren, met daarbij ir. M. Makln'eel 
(Amsterdam) en R. M. Sd1oots (Den 
Haag). · 

De discussieleider voor .het congi:es is 
de heer H. H. Jacobse, voorzitter 
VVD-fractie gemeenteraad-A'dain, te
vens oud-voorzitter en lid van ver
dienste van de JOVD. 

De kosten voor deelneming bedr~J.gen 
f 18,75 (exclusief lakengebruik à f 3.-). 
Voor opg·ave tot deelneming gelieve 
men zich te wenden tot het secretariaat 
van de VVD, afct Amsterdam: Heren
gracht 36, telefoon 020 ~ 2460(}3. Bij op-
gave per brief gelieve· men te vermel
den t.a.v. de heer W. M. Koomans. 

• 
1n ons 

en maak ook langs die weg 
de VVD sterk 
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Actie 
• 

ver jaars-

geschenk· 
Wij leven in een tijd waarin · 

veel gesproken wordt over veran
deringen in onze politieke partij· 
en. Er wordt dagelli,iks via radio 
en tv en in een deel van de pers 
kritiek geoefend op ons politiek 
bestel en al!e mogelijke tech· 
nische en andere correcties wor
den voorgesteld Qm onze . denHi
crati.e aan te passen aan de eisën 
van de moderne tijd. 

Waar men weinig over spreekt 
- onze vice-voorzittet· de heer 
Roeien, burgemeester van ZwoUe, 
heeft dit · kort geleden nog eens 
duidelijk gezegd - is dat zo velen 
bereid zijn kritiek te oefenen doch 
dat zo weinigen bereid zijn hun 
tijd en hun werkkracht te geven 
en mede te werken aan de verde
re ontwikkeling van onze demo
cratie. 

U bent, door lid te worden van 
de VVD, bereid geweest om hier
toe mede te werken en u heeft als 
uw partij de VVD gekozen, omdat 
u gemeend heeft dat deze partij 
het beste het !ibei"aie beginsel 
vertegenwoordigt. Ik zal hier niet 
uitweiden over dit beginsel. Er 
zijn anderen die dit dezer dagen 
beter zullen doen en hiervoor 
meer aangewezen zijn dan ik. Ik 
wil alleen zeggen , dat deze be
ginselen ons li.ef zijn en da,t wij in 
volle vrijheid hiervoor gekozen 
hebben. 

Onze partij beleeft nu een be
langrijke verjaai"dag. Meer dan 
ooit moeten ·wij in staat zijn in 
deze tijd onze beginselen te ver
breiden en de vele duizenden die 
Zich onbehaaglijk voelen in . hun 
oude partijen aan ons te verbin· 
den. Hiervoor is geld nodig. U 
zult in dit blad een kaart aantref
fen waarop u de Postcheque- e~ 
Girodienst kunt machtigen ons . 
maandelijks een grotere of kleine
re bijdrage van uw postrekening · 
over te boeken. 

Wij lewmen nu al vaststellen 
hoe de tegenwoordige regering_ 
met liberale ministers en staats
secretarissen bezig is gell.eidelijk 
de positie in ons land op allerlei 
gebied te verbeteren en de moei
lijkheden waarin •wij door de re
gering Cals-Vondeling geraakt 
zijn te overwinnen. · · 

Door de inliggende kaart in te 
vullen kan u uw steentje bijdra
gen om deze regering . in haar 
goede werk te steunen. Onre. 
voormannen in de vertegenwoor
digende lichamen zulten u niet te
leurstelten. 

Geeft de jarige VVD een zo· 
g·root mogelijk geschenk! 

SIDNEY J. VAN DEN RERGH; 
Penningmeester. ' , 
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Twintig jaar VVD-fractie 
ER ligt een grote a.fstand niet alleen 

in de tijd, maar vooral in sfeer tus
sen de begintijd van het raadswerk van 
de VVD-fractie te Amsterdam en nl.I
Want vooral in die beginperiode was de 
weerstand van het rode en roze Amster
dam tegen dat liberale gedoe zeer 
g1·oot. Het duidelijkste was dat wellicht 
weerspiegeld in de opvattingen van de 
socialistische wethouder Francken in die 
dagen, die meende dat het dualisme 
van volksvertegenwoordiging en kabinet 
ooi\ moest beAtaan in de verhouding ge
meenteraad en het college van b. en w. 
Het heeft lang geduurd voordat de op
vatting, die in 1966 vooral door mr. J. 
de Wilde duidelijk is geformuleerd, alge
mene instemming vond; die opvatting is 
dat in de gemeente elk raadslid zijn 
stad moet dienen en niet zijn eigen poli
tieke groep. Tot dat tiidstip hc>eft de 
liberale fractie geen zitting gehad in het 
dagelijks bestuur van de stad. In 1966 is 
de eerste nà-oorlogse liberale wethouder 
gekozen. Tot dat tijdstip was de 
VVD-fractie te Amsterdam min of meer 
in een oppositiezetel gedrongen, van 
waaruit het constructief werken volgens 
de door mr. De Wilde later geuite op
vatting niet gemakkelijk is gemaakt. 
Dat dit toch in niet onbelangrijke mate 
lukte mag met een zekere trots worden 
vermeld. 

De samenstelling van de VVD-fractie 
is, met de daarin voorkomende fluctua
ties. eigenlijk zeer constant geweest, 
met een licht<" neig·ing tot eToPi. Bij de 
eerste verkiezingen na de oorlog in 1949 

kreeg de VVD vier zetels in plaats van 
de twee die de Partij voor de Vrijheid in 
1946 waren toegewezen. Vier jaar later 
- in 1953 - werden dat er vijf, en na 
de vijf jaren die de raad toen zitting 
heeft gehad, kreeg de VVD in 1953 ne
gen· vertegenwoordigers. De omstan
digheden die in dat jaar vele zwevende 
kiezers hadden aangevoerd, waren in 
1962 verdwenen, de VVD-fractie werd 
toen weer vijf, evenals in 1966, zij het 
dat in dat jaar de zesde zetel dicht 
werd benaderd. 

In al die jaren van 1946 tot 1966 was 
de heer R. Th. J. le Cavelier voorzitter 
van de fractie. Hij was eigenlijk een 
nieuwkomer in de politiek: de vroegere 
voorzitter van de liberale staatspartij, 
de heer K. Jansma, had hem voor
gesteld in plaats van -zichzelf toen hem 
gevraagd werd de voorzittersstoel van 
de liberale fractie in te nemen.· De keus 

· van de heer Le Cavelier is niet be
treurd. Diens geweldige ijver voor de 
verbetering van de infrastructuur van 
Amsterdam als economisch centrum, 
zijn grote kennis van de economische 
problemen van de stad en vooral van de 
haven en zijn felle strijd tegen het ,,ma
joreren" van gemeentebegrotingen 
dwongen b. en w. vaak rekening met 
hem te houden. 

Het is niet de bedoeling in deze terug
blik allerlei kleine en. grotere wapenfei
ten van de fractie tot in bijzonderheden 
te belichten, evenmin als het de bedoe
ling is over de lierale raadsleden een 
soort individueel oordeel te geven. Men-

Weinig politiek, veel daden 
I N DEZE DAGEN, waarin met feeste

lijke gevoelens het twintigjarig b~

staan van de VVD wordt herdacht, is 
het niet moeilijk aan het peinzen te ge
raken over wat achter ons ligt op het 
terrein van de plaatselijke politiek. 
Onwillekeurig· dringt zich daarbij het 
eerst de gedachte naar voren dat in al
gemene politieke zin onze tijd niet eens 
zo ver:>chril{kelijk veel verschilt van die 
van twee decennia geleden. De roep om 
partijvernieuwmg die nu zo luid op'
klinkt, kon twintig jaar geleden ook al 
worden beluisterd. Onze partij is er het 
bew~js van. 

Samen met Stikker heeft Oud aan 
· haar wieg gestaan. Over Stikker willen 

wij het in deze rubriek met haar zeer 
·plaatselijk karakter niet hebben. Over 
Oud daarentegen zoveel te meer. In de· 
eerste plaats omdat hij, afkomstig uit 
de vrijzinnig-democratische gelederen, 
via de socialistisch georiënteerde Partij 
van de Arbeid zijn weg had gevonden 
naar het moderne liberalisme van de 
nieuwe Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie. Hij kon dus gelden als een 
'Sprekend voorbeeld van een vooraan
staand politicus die blijk gaf de toen
malige roep om partijvernieuwing te 
verstaan. 

Maar bovendien ...... Oud was toender
tijd burgemeester van Rotterdam. Ach

. teraf moet men zich er hogelijk over 
· verwonderen dat hij desondanks de tijd 
en de gelegenheid heeft weten te vinden 
zich met zulk een intensiteit met de 
stichting van een nieuwe partij bezig te 

·.houden. \Vant voorwaar, er was voor 
hem nog wel wat anders te doen ook. 
Hij was burgemeester geworden kort 
voor de oorlog, als opvolger van zijn 

liberale voorganger mr. P. Droogleever 
Fortuyn. Na de oorlogsjaren om begrij
pelijke redenen grotendeels als ambte
loos burger in zijn woning aan de Hof
laan te hebben doorgebracht, keerde hij 
na de bevrijding op zijn post terug. 

Hij vond een ontredderde stad, met 
een ontredderde haven en een ontredderd 
bestuur. Een van zijn eerste maatrege
len was: het geven van een opdracht 
aan stadsbouwmeester Van Traa tot 
het ontwerpen van een plan voor de 
herbouw van de stad. Voorts wist hij 
zich al spoedig te omringen met een 
aantal vooraanstaande, meestal politiek 
hoog gekwalificeerde burgers die, te
zamen een raad van advies vormende, de 
taken van de vroegere wethouders kon
den overnemen. Het stemde het liberale 
bevolkingsdeel van Rotterdàm tot grote 
voldoening dat onder deze prominenten 
twee m.annen van onverdacht liberalen 
huize konden worden aangetroffen: mr. 
Jacq Dutilh en L. de Groot. 

Bijgestaan door deze raad van advies, 
niet veel later bovendien door een tijde
lijke gemeenteraad heeft Oud in deze 
eerste moeilijke na-oorlogse tijd onver
moeibaar en vol inventiviteit leiding 
gegeven aan het op gang brengen van 
de wederopbouw. Er is reden om te ver
onderstellen dat het niet in de laatste· 
plaats zijn denkbeeld is geweest daarbij 
aanvankelijk de nadruk meer op het 
herstel van de haven dan op het herstel 
van de gebombardeerde binnenstad te 
laten vallen. Het was hoe dan ook een 
gezond denkbeeld. Want met het herstel 
van de haven was het bestaan van de 
stad en haar bevolking gemoeid. 

Vijf jaar na de oorlog heeft Rotter
dam het havenherstel gevierd met de 

. ·-Groeiende invloed 
, 1948/1968. . Twee jaartallen. Het eerste 
· ja.artal heeft betrel\ldng op de oprich
t.1ng van de VVD, het tweede op de 
viering van het twintigjarig bestaan van 
onze. partij. 

Twee andere getallen - 4 en 8 -
maken de groei- van de liberale invloed 
in het Haagse gemeentelijke leven dui
delijlc Over die sterk toegenomen in-· 
vloed kunnen we tevreden zijn, maar 
niet voldaan. Want bij de verkiezingen 
in 1959 schonk een aanzienlijk groter 
deel van de Haagse burgerij zijn ver
trouwen aan de VVD. De fractie groei
de toen van 7 naar 11 leden!· Enkele 
jaren later kwam een terugslag: 7 le
den. In 1966, ondanks grote concurrentie 
van extremistische zijde, toch liberale 
groei: 8 leden. Zouden in deze dagen 
verldezingen voor de gemeenteraad 
worden gehouden, dan zou het geenszins 
onwaarschijnlijk zijn, dat het liberale 
team opnieuw uitbreiding zou onder
gaan; wanneer we althans rekening 

houden n1et de "afbraak", die een aanc 
tal andere partijen .in de landspolitiek 
vertonen. Laten we evenwel bij deze 
terugblik op twintig jaar liberale ge
meentepolitiek- ons niet aan voorspellin
gen wagen. 

In 1948 had de VVD geen vertegen
woordiger in het. college van b. en w. 
Pas het volgend jaar kwam daarin ver
andering; drs. C. A. A. van Luttervelt 
werd wethouder. In 1952 werd hij opge
volgd door de heer D. W. Dettmeijer, 
die deze functie tot 1962 - met een 
onderbreldng wegens ziekte - heeft be
kleed. Toen in 1959 ·de liberalen een 
kwart van het aantal raadszetels bezet
ten, lag het voor de hand, dat een uit
breiding van de liberale invloed in het 
college van b. en w. daarvan het gevolg 
moest zijn. Zo kwam ook mr. A. J. 
Dankeiman in het dagelijks bestuur der 
gemeente. . , .. 

De JJeriode van twee VVD-ers in het 
college heeft helaas slechts enkele jaren 

sen als mr. H. Boekel, mevrouw G. 
Wijsmuller-Meijer, W. J. de Bruine, drs. 
R. H. Neuberg, mejuffrouw dr. P. W. 
Bomli en vele anderen hebben in de tijd 
dat zij de stad in de raad dienden zich
zelf geheel aan hun werk gegeven. Zij 
hebben misstanden gesignaleerd, zij 
hebben gepleit voor voorzieningen en 
regelingen op alle mogelijke gebiedep.; 
grote zaken als beginselbesluiten op het 
gebied van economie, kunst en stedelijk 
beleid hebben evenzeer hun aandacht 
gehad als kleinere belangen zoals een 
concrete naamgeving, het voorkomen 
van "klein onrecht" of het treffen van 
deelvoorzieningen. De redding van het 
meisjeslyceum bijvoorbeeld is in hoofd
zaak aan deze fractie en met name aan 
de helaas te vroeg ontvallen drs. Neu
berg te danken. 

Er waren overigens nog in de afgelo
pen jaren enkele oneffenheden die vooral 
hun oorzaa.k vonden in het feit dat de 
stuk voor stuk individualistische 
raadsleden met enige moeite tot team
work kwamen. Dat verschijnsel, tege
lijkertijd voordeel en nadeel, is vooral 
geopenbaard in de periode waarin drs. 
J. P. A. Gruijters zijn explosieve 
raadscarrière beleefde. Zijn grote 
scherpzinnigheid en zijn zeker niet min
der grote emotionaliteit hebben geleid tot 
enkele belangrijke zaken (men denke· 
aan het verkeersonderzoek waartoe hij 
bijdroeg) die grote mogelijkheden voor 
zijn politieke carrière openden. Het is te 
betreuren dat dezelfde onstuimigheid 

tentoonstelling Ahoy. Het stadsbestuur 
was toen al lang weer normaal. Voor 
het dagelijks bestuur had Oud weer zes 
wethouders naast zich gekregen, onder 
wie de liberaal J. U. Schilthuis. Het li
berale element in de raad mocht er ook 
zijn, met als leidende figuur de heer 
Dutilh, man van groot politiek gezag 
en mede daardoor bij uitstek geschikt 
om als nestor een bindende factor te 
zijn, ook voor de andere fracties. 

Het zou overdreven zijn te beweren 
dat mr. Dutilh een bewonderaar van het 
compromis was. Maar hij was wel een 
man die scherpe politieke tegenstellin
gen in de raad niet in het belang van 
de stad achtte en die er daarom bij 
voortduring op bedacht was het ont

, staan van deze tegenstellingen zoveel 
als in zijn vermogen lag te verhinderen. 
Soms denken wij wel eens dat wat dat 
betreft zijn geest in de raad voortleeft. 
Want nog altijd treden politieke tegen
stellingen in dit lichaam niet aan het 
licht. 

Daarmee is dan tevens gezegd dat 
aan het uitdragen van partijbeginselen 
in de Rotterdamse raad maar weinig 
wordt gedaan. In zekere zin kan dat 
worden · betreurd. Er· staat echter een 
zeer positieve waarde tegenover. De ·be
sluitvaardigheid· van de raad is er bij
zonder mee gediend. Bij een andere si
tuatie zou Rotterdam in het na-oorlogse 
tijdvak stellig niet zoveel hebben ge
.pre~teerd .. 

En laten we eerlijk zijn: er is heel 
\vat gedaan. Op het gebied van de ha
venontwikkeling vooral, maar ook op 
dat: van de stadsuitbreiding. Een project 
als de metro, om nog maar eens iets te 

gedüurd. In· Ï962 keerde alleen mr. Dan
keiman als wethouder terug en dat is. 
'hij tot op de dag van heden. Om ten aan
zien van de liberale wethouders gedu
rende de afgelopen twintig jaar volledig 
te zijn, de heer A. M. Pino heeft nog 
enige tijd voor mr. Dankeiman het wet
houderschap waargenomen, en de heer 
F. D. Bastet voor de heer Dettmeijer. 

In diezelfde periode heeft de liberale 
fractie vier voorzitters gekend: D. W. 
Dettmeijer, mr. G. L. Mens Fiers Sme
ding, K. J. Nieukerke en sinds betrekke
lijk kort mej. mr. J. J. Th. ten Broecke 
Hoekstra, in de Haagse gemeenteraad 
de eerste vrouw in deze functie. 

Te zeggen, dat het steeds rustig is 
toegegaan in het Haagse gemeentelijke 
leven, zou niet in overeenstemming zijn 
met de feiten. Men mag zelfs gerust 
stellen, dat de politieke golven soms 
,flil1k .:Ie gemeentelijke vest\) beulçlen. Zo 
we.rd het. bestuurlijÏ{ áanzien tot twee-' 
maal toe grote schade toegebracht door 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

die hem op de weg naar de top plaatste 
hem ook ertoe· heeft gebracht die weg 
af te snijden. 

Een ander punt dat in dit door 
plaatsgebrek te beknopte overzichtje 
moet worden genoemd is het aanvanke
lijk niet al te stevige contact tussen 
afdelingsbestuur en fractie. De coördi
natie, la-ten we het ronduit zeggen, was 
niet altijd best. Later is dat verbeterd 
en verscheidene activiteiten, zoals de 
verkeershearings of de openbare ver
antwoording (de idee die later door de 
socialistische fractie als "wens-in" is 
overgenomen) zijn het resultaat ge
weest van goede samenwerking tussen 
afdeling en fractie. 

Dit gecoördineerd ha-ndelen heeft 
gunstig gewerkt. Een hechter teamver
band in de fractie viel samen met het 
optreden (jammer voor Amsterdam 
slechts voor een jaar) van mr. De Wil
de als fractievoorzitter. In dat jaar heeft 
hij niet alleen de ombuiging van de 
sfeer aanzienlijk bevorderd, maar te
vens het - verjongde - tea.m in de 
gemeenteraad hoog opgestoten. De heer 
H. H. Jacobse werd een goede frac
tie-voorzitter, in produktieve harmonie 
met mevrouw L. Vonhoff-Luijendijk en 
de heren G. W. Keja en A. Pais. De 
liberale wethouder G. K. J. lVL Hamm, 
de enige van de groep met een redelijk 
lange raadservaring. heeft in de bijna 
anderhalf jaar die hij thans in het dage
lijks bestuur zit duidelijk gemaakt dat 
de doctrine-Francken onjuist was. 

noemen, liegt er evenmin om. Het is 
verheugend te weten dat de liberale 
fractie, nu eens in sterkere dan weer 
zwakkere formatie, in de bevordering 
van de vooruitgang een krachtig aan
deel heeft genomen, na het aftreden van 
Oud ook onder de burgemeesters Van 
Walsum eii Thomassen. 

Wethouder Schilthuis heeft ervoor ge
zorgd dat zeventien jaar lang de liberale 
stem in het college heeft geklonken. Die 
taak heeft wethouder Polak van hem 
overgenomen. Het zou voor het college 
onmiskenbaar een, verarming zijn als het 
die liberale stem eens zou moeten mis
sen. En de fractie? Die heeft door de 
jaren heen braaf haar partijtje in het 
bestuursconcert meegeblazen, na het 
overlijden van mr. Dutilh onder leiding 
van minder tot de verbeelding spreken
de, maar toch ook bekwame dirigenten 
als ir. Blom en mr. Staab. 

De fractie heeft doorgaans dan ook 
een gelukkige samenstelling gehad. He
laas laat de plaatsruimte niet toe alle 
na-oorlogse liberale raadsleden bij name 
te noemen. Een uitzondering moge wor
den gemaakt voor de zeer actieve en in 
brede kring zeer populaire midden
standsspecialist Van der Linden. Voorts 
moet een eresaluut worden gebracht 
aan het vrouwelijk element in de fractie: 
aan mevrouw Schouwenaar-Franssen, 
mevrouw Van der PolscBroeze - de 
echtgenote -van onze partijvoorzitter -
n1evrouw Kuiper-Struyk en mevrouw 
Endert-Baylé. Toegewijde werksters in 
het belang van de publieke zaak en voor
treffelijke specialisten op het terrein van 
het onderwijs, de volkshuisvesting ·en de 
bouwnijverheid. 

het opzienbarende aftreden van twee 
burgemeesters, de heren Visser en 
Schokking en dat na de onvergetelijke 
mr, De Mm!Chy. De opvolger van mr. 
Schokking bracht de politieke gemoede
ren, die al zo bewogen waren, wederom 
in beroering; Den Haag kreeg een ka
tholleke burgemeester, de eerste in de 
lange rij van stedelijke bestuurders. Nu 
mr. Kolfschoten in augustus aan het 
einde van zijn ambtsperiode is, kan van 
hem getuigd worden, dat de rege
ringskeuze indertijd een bijzonder goede 
is geweest. 

Keren we terug tot de VVD-fractie en 
haar werkzaamheden, die uiteraard 
nauw betrokken zijn geweest bij het ge
meentelijk beleid en waarvan zonder 
twijfel kan . worden verklaard, dat de 
liberale invloed daarop veelal van grote 
betekenis is geweest. 

Brengen we slechts enkele· kwesties in 
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Enige grepen uit twintig jaren VVD 
"Een sterke, progressief gezinde par

tij, die allen omvat, voor wie de 
geestelijke vrijheid primair is, de socia
le gerechtigheid plicht en die het econo
mische leven niet willen zien verstar
ren in het keurslijf van een socia
listische dogmatiek, die in staats-absolu
tisme moet eindigen." 

Dat was het einddoel voor een poltiek 
gesprek, door mr. D. U. Stikker, de 
toenmalige voorzitter van de Parij van 
de Vrijheid, in zijn elders in ons blad 
gereproduceerde artikel in het Alge
meen Handelsblad van 12 september 
1947 voorgesteld. 

Dat artikel was zijn antwoord op de 
in het Handelsblad van 30 augustus 
daaraan voorafgaande gepubliceerde 
befaamde brief van mr. P. J. 0 u d aan 
de redactie van genoemd dagblad, 
wwarin de heer Oud uiting gaf aan de 
stijgende ongerustheid van hemzelf en 
een aantal andere ·vroegere VrlJZlll

nig-democraten over de richting, waarin 
de politiek van de nog jonge Partij van 
de Arbeid zich bewoog. 

Voor de heer Oud zelf was deze gang 
van zaken in feite geen verr,assing. De 
Partij van de Arbeid was aangeduid als 
een "brede volkspartij". Een aantrek
kelijke gedachte in een tijd, welke na 

'vijf jaar bezetting ook op politiek ter
rein om vernieuwing vroeg. Zij oefende 
dan ook een dergelijke zuigkmcht uit op 
de grote meerderheid der vrijzinnig-de
mocratische voormannen èn hun aan
hangers, dat zelfs het grote gezag, dat 
mr. Oud toch in deze kring had, ni()t bij 
machte was om het volledige opgaan 

·van de oude Vrijzinnig Democratische 
Bond in de nieuwe Partij van de Arbeid 
tegen te houden. 

Met klem had de heer Oud bepleit, 
voorlopig slechts te besluiten - tot een 
federatieve samenwerldng op parlemen
tair niveau. Dan zou eerst kunnen wor
den afgewacht, hoe de situatie zich zou 
ontwikkelen. 

Mr. Ouds twijfel of cïe Partij van de 
Arbeid zich werkelijk wel tot een soort 
middenpartij zou ontwikkelen, waarin 
ook niet-socialisten zich zouden kunnen 
thuisvoelen, is al spoedig volkomen te
recht gebleken. Het beginselprogram 
van 1947, bij de vaststelling waarvan de 
oude SDAP weer een duidelijk over
wicht had. gekregen, kon daarvan getui
gen. 

Liberaal-vrijzinnige eenheid 
De altijd vnJznmig gebleven politicus 

Oud, die in de jaren 1935 tot 1940 met 
zoveel genoegen de geleidelijke toenade
ring tussen liberalen en vrijzinnig-de
mocraten had ervaren, zag met scherpe 
blik de kans om thans met een zich 
organisatorisch en programmatisch ver
nieuwde en vernieuwende na-oorlogse 11-
berale partij tot een eenheid van alle 
politiek vrijzinnig denkenden in Neder
land te komen. 

Zo kwam, in besprekingen tussen de 
"groep-Oud" en mr. Stikkers Partij van 
de Vrijheid, de "Volkspartij voor Vrij

. heid en Democratie" tot stand, als een 
verenigingspunt voor allen, die over
tuigd zijn dat "vrijheid, verantwoorde
lijkheid en sociale gerechtigheid de fun
damenten behoren te zijn van een op 
christelijke grondslag berustende sa
menleving". Een politieke partij die, in 
goed liberale geest, wilde streven naar 
een juiste verhouding tussen vrijheid en 
gebondenheid en die weigerde, de parti
culiere ondernemingsvorm en . het parti
culiere eigendomsrecht als eer euvel te 
beschouwen. 

Op 24 januari 1948 was het zover. 
Toen . mr. D. U. Stikker op die zater
dagmiddag in Bellevue te Amsterdam 
de oprichtingsvergaderi,1g van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
opende, kon hij mededeling doen dat in 
de huishoudelijke ochtendvergadering 
van de Partij van de Vrijheid met de 
stemmen van 189 afgevaardigden tegen 
2 het resultaat van het overleg tussen 
beide groepen en de algemene richtlij
nen van het ontworpen beginselprogram 
waren goedgekeurd. 

Daarmee was, aangezien van de zijde 
der groep-Oud reeds eerder een gelijk 
besluit was genomen, de samensmeltmg 
van beide staatkundige groeperingen tot 
de nieuwe Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie een feit geworden. · 

Zijn openingsrede eindigde mr. Stik
ker met Huizinga's bekende woorden: 
"Het zal aan de straks aanbrekende tijd 
zijn om de vormen V'an vrijheid te vin
den, die een zo buitensporig rijk be
werktUigde wereld als de onze voor de 
toekomst nog blijft veroorloven." 

'Mr. P. J. Oud hield vervolgens een. 
magistrale rede, waarin hij - zoals na
ellen nog menigmaal op jaarvergaderin
gen en congressen zou geschieden -
getuigenis aflegde zowel van zijn grote 
kennis der politieke historie als van zijn 
volkomen beheersing V'an de talrijke ac
tuele problemen, waarvoor men in die 
cbgen stond. , "'"""'"'d'i(" 

De VVD was opgericht, welke, met 
mr. P. J. Oud als lijstaanvoerder, bij de 
enkele maanden later gevolgde verkie
zingen voor de Tweede Kamer het 
zestal zetels, dat de Partij van de Vrij
heid in 1946 had geh,aald, op acht wist 
te brengen. Dat was het begin van de 
bijna ononderbroken opgaande lijn, wel
ke men van 1946/48 kan trekken naar 
de 17 zetels (in de Kamer van honderd
vijftig) van thans. 

Rimpelloos is het leven van de partij 
in die twintig jaar ondertussen zeker 
niet verlopen. Verre van dat. 

Daar was in de eerste plaats de Indo
nesische kwestie, die bij alle zorgen 
voor de financiële sanering en de we
deropbouw, in de eerste na-oorlogse ja
ren zoveel spanningen heeft veroorZ'aakt 
en zoveel parlementaire tijd in besla.g 
heeft genomen. 

Spanningen veroorzaakte zij ook wel 
in de partij, die na de voor haar zo 
succesvolle Kamerverldezing van 1948 
een van haar belcartgrijkste figuren, mr. 
D. U. Stikker (die reeds van november 
1945 af lid van de Eerste Kamer was 
geweest), voor de zo gewichtige post 
van minister van Buitenlandse Zaken 
had afgestaan. 

Staatssecretaris van oorlog was van 
mei 1949 tot november 1950 onze geest
verwant mr. W. H. Fockema Andreae. 
Deze trad gelijk met de minister van 
oorlog en marine, mr. W. F. Schok,king, 
af. 

Dat was, zo zei de heer Oud in de 
jaarvergadering van april 1949, een ge
volg van de omstandigheid, dat een der 
hoofddoeleinden van onze verkie
zingscampagne kon worden verwezen
lijkt: de veel te smalle Kabinetsforma
tie van 1946 te doen pla,ats maken voor 
een bredere basis. "Om velerlei rede
nen achten wij in de zo uitermate moei
lijke omstandigheden, waarin het Ko
ninkrijk der Nederlanden sedert de be
vrijding verkeert, een zo breed moge
lijke samenwerking gewenst." 

Aan dit Ka:binet Drees-Van Schaik, 
waarin na het aftreden vàn mr. Sassen 
Overzeese Rijksdelen werd beheerd 
door mr. Van Maarseveen, kwam in 
januari 1951 een einde als gevolg van 
een tijdens een der Nieuw-Guinea de-

. batten door mr. Oud ingediende motie. 
Deze motie, waarin teleurstelling 

werd uitgesproken over de handelwijze 
der regering, welke niet in over
eenstemming werd genoemd met juiste 
constitutionele .verhoudingen, werd wel
iswaar verworpen, maar . in het 
voorstemmen door de gehele VVD-frac
tie zag mr. Stikker toch aanleiding, zijn 
ontslag-aanvraag aan te kondigen, het
geen een volledige Kabinetscrisis tenge
volge had. 

Bekwaam minister 
Vooraf had de heer Oud, voor het 

geV'al minister Stikker consequenties 
aan deze mGtie zou verbinden, ver
klaard er prijs op te stellen om te 
zeggen, dat hij en zijn fractiegenoten 
grote waardering hadden voor de werlt" 
kracht en de bekwaamheid van minister 
Stikker, mede in ZlJll internationale 
functies. Met vooruitziende blik voegde 
de heer Oud da,araan toe, dat diens 
heengaan wellicht echter een "reculer 
pour mieux sauter" zou zijn en dat hij 
hoopte, dat "de heer Stikker binnen af
zienbare tijd een plaats zou kunnen in
nemen in een sterker kabinet dan dit." 

Op 15 maart 1951 trad een in zijn 
personele samenstelling ·inderdaad sl'er
ker nieuw Kabinet-Drees op, waarin 
mr. Stikker wederom de portefeuille 
va.n Buitenlandse Zaken beheerde. 

Twee dagen later, op 17 maart, hield 
de VVD in Utrecht haar jaarvergade
ring, -waarin onder luide ovaties de he
ren Oud en Stikker elkaar de hand 
drukten en minister Stikker als gast 
aan de hoofdbestuurstafel ·plaat.:; nam. 

Het waren ondertussen al met al toch 
wel moeilijke omstandigheden voor de 
partij. Het getuigt daarom duidelijk van 
haar levenskracht, dat ook in die span
nende jaren niet alleen de eenheid be
waard bleef, maar ook de verkiezingen 
van 1952 wederom gunstig voor haar 
uitvielen en het liberale zeteltal nu van 
acht op negen brachten. 

Inmiddels waren de tegenstellingen 
met de Partij van de Arbeid belangrijk 
verscherpt. De VVD kwam weer in de 
oppositie. De heer Oud zag het toe
komstbeeld aldus, dat "de tegenstelling, 
die meer en meer de verhoudingen gaat 
beheersen, zal zijn die tussen de collec
tivistische en de niet-collectivistische 
zienswijze". 

Verkiezingen van 1959 
Het is een merkwaardige speling van 

het lot, dat het jaar 1956, dat voor de 
Partij van de Arbeid het topjaar is ge
weest (de Kamerverkiezing van dat 
jaar bracht haar op 50 zetels, tegen 49 
voor de KVP) achteraf gezien tevens 
het begin van haar grote neergang is 
geworden. 

De befaamde socialistische "fakkel
dragersdag" van 22 november 1958 leid
de de val in van het laatste Kabi
net-Drees, dat drie weken later, na een 
conflict van minister Hofstra met de 
Tweede Kamer, zijn ontslag indiende. 
Onder verantwoordelijkheid van het In
terim-kabinet Beel werd de Kamer ont
bonden en werden nieuwe verkiezingen 
uitgeschreven. Die verkiezingen - 12 
maart 1959 - maakten de VVD tot de 
grote winnwar. Zij kwam van 13 op 19 
zetels. De PvdA leed haar eerste verlies 
van twee zetels in de reeks verliezen, 
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die bij de verkiezingen van 1963 en 1967 
steeds groter zou worden. 

Het Kabinet-De Quay, steunend op de 
drie confessionele partijen en de VVD, 
met de Partij van de Arbeid in de op
positie, telde drie liberale ministers, 
van wie twee tot haar meest bekwame 
parlementariers behoorden: drs. H. A. 
Korthals, die vice-premier en minister 
van Verkeer en Wcaterstaat werd en als 
vice-premier tevens de koninkrijksaan
gelegenheden voor zijn verantwoorde
lijkheid nam. en mr. E. H. Toxopeus, 
die minister van Binnenlandse Zaken 
werd. Op defensie kwam ons Eerste
Kamerlid de heer Sidney J, van 
den Bergh, die na enkele maanden 
echter om zuivere particuliere redenen 
aftrad en werd opgevolgd door ir. S. H. 
Visser. Als liberale staatssecretarissen 
kwamen dr. H. R. van Houten op Bui
tenlandse Zaken en de heer E. G. Stij
kel op Verkeer en Waterstaat-

Leek het Kabinet-De Quay het vooral 
door de aanvankelijke parlementaire 
onervarenheid V'an zijn premier het nog
al moeilijk te krijgen, later bleek het 
zich tot een van onze be.3te ministeriële 
teams te ontwikkelen en het werd dan 
ook een van de zeer weinige na-oorlogse 
kabinetten, dat zich de volle vier jaren 
wist te handhaven. 

Verkiezingen van 1963 
Wat sommigen in onze kring bij alle 

blijdschap over de in onze Neder!candse 
politieke verhoudingen tot op dat ogen
blik uitzonderlijke sprong in ·1959 van 13 
op 19 Kamerzetels reeds voor de vol
gende verkiezing vreesden, geschiedde 
in 1963 inderdaad. Van •.Je zes winstze
tels gingen er drie verloren, maar met 
haar 16 zetels bleef de VVD toch de 
derde partij in sterkte. 

En in het Kabinet-Marijnen, steu
nend op dezelfde partijen als zijn voor
ganger, kreeg de VVD wederom drie 
zetels. Mr. E. H. Toxopeus bleef aan 
Binnenlandse Zaken. Prof. dr. H. J. Wit
teveen kreeg de portefeuille van Finan
ciën en ons Eerste-Kamerlid mevrouw 
drs. J. F. Schouwerraar-Franssen kwam 
op Maatschappelijk Werk. Er kwamen 
ook weer twee liberale st-aatssecretaris
sen: de heer W. den Toom voor de 
luchtmacht op Defensie en de heer M. 
J. Keyzer voor o.a. het nationale en 
internationale vervoer op Verkeer en 
Waterstaat. 

Afscheid van Oud 
Ondertussen voltrokken zich in de 

partij grote organisatorische verande
ringen. 

Prof. Oud had, na een 45-jarige poli
tieke loopbaan, reeds in juli 1e62 laten 
weten, zich in verband met zijn leeftijd 
voor de Kamerverkiezingen van 1963 
niet meer kandidaat te willen stellen. 
Als lijstaanvoerder werd mr. E. H. 
Toxopeus nu zijn opvolger. Partijvoorzit
ter bleef de heer Oud nog tot november 
1963. Toen droeg hij, op een buiteng·ewo
ne algemene vergadering te Rotterdam, 
ook het partijvoorzitterschap over en 
wel aan ir. K. van der Pols aldaar .. De 
heer Oud, die de partij van de eerste 
dag van haar besbaan of zo succesvol 
had geleid, werd thans haar ere-voorzit
ter. In de afscheidsvergadering des 
middags, was het ministerpresident Ma
rijnen zelf, die de heer Oud kwam me
dedelen, dat H. M. de Koningin h.em, 
als waardering voor zijn grote ver
diensten, had benoemd tot Minister van 
Staat. 

Er trad, in de persoon, van ir, Van 
der Pols, niet alleen een nieuwe partij
voorzitter op, maar aan de hand van 
nieuwe stntuten en huishoudelijk regle
ment werd ook een volgens andere re
gels sterk verniewd hoofdbestuur en da
gelijks bestuur samengesteld. 

Langdurig werd gewerkt aan een 
nieuw geformuleerd beginselprogram, 
ter vervanging van het op een aantal 
punten verouderde program van 1948. 
Het ontwerp daarvan werd in juni ·1966 
ten slotte in een buitengewone algemene 
vergadering te Dordrecht in beginsel 

(Vervolg op pagina 6) 

BöölöOM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prefabs voor versthiliende doeleinden. · 
Vloerplaten in normale afmetingen o[ 
pMplaten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 



6 - vrijdag 19 januari 1968 

Suriname 
en de 

door ir. D. S. 
Tuynman, 
lid van de 
Tweede 
Kamer der 
Staten
Generaal 

e erl n se ntillen 
De vaste commissie uit de Tweede 

Kamer die zich bezighoudt met 
hoofdstuk IV van de rijksbegroting, 

Kabinet van de Vice-Minister Presi
dent", heet officieel "Vaste Commissie 
voor de betrekkingen met Surmame en 
de Nederlandse Antillen". 

Het woordje "betrekkingen" i~ in dit 
verband veelzeggend. Ingevolge het Ko
ninltrijksstatuut van 1961 oeter.er. binnen 
het Koninkrijk Suriname en de Neder
landse Alltillen een zelfbeschikkingsrecht 
uit. De samenwerkmg tussen Nederland 
en beide overzeese rijksdelen berust op 
het beginsel van de vrijwillige samen
werking_ 

De Ned. Antillen beheren hun bin
nenlandse aangelegenheden zelfstan
dig, dus zonder inmenging van 
van Nederlandse zijde. De buiten
landse betrekkingen worden door de Ne
derlandse minister van buitenlandse za
ken onderhouden. In dit verbana moge 
er overigens op gewezen worden dat 
verscheidene Surinamers en Ar.tillianen 
belangrijke posten - waaronder drie in 
de rang van ambassadeur - bij de 
buitenlandse dienst van het Koninkrijk 
bek~eden. 

Ook de defensie wordt door Nederland 
verzorgd. 

Na het recente grensincidentje in het 
door Guyana en Suriname betwiste ge· 
bied aan de Boven-Corantijne heeft Su· 
riname de Konlnkrijksminister Luns ge
vraagd passende maatregelen te ne
men. Die grenskwestie sleept in feite al 
bijna een eeuw. Er zijn in het verleden 
versoheldene onderhandelingen over ge· 
voerd. Op een vraag onzerzijds had wel
iswaar de vice-minister-president in de 
in oktober 1967 gehouden openJ:lare com
missievergadering bevestigd dat de op
lossing van de grenskwestie voorlopig in 
de ijskast zou blijven, maar genoemd 
incident heeft het hangende geschil toch ' 
weer actueel gemaakt. Actueei ook om
dat de minister-president van Suriname 
de zaak nogal in forse termen in het 
m:lè.delpunt ve,n de belangstelling heeft 
geplaatst. Dat moge dan voor een deel 
gericht zijn op de binnenlandsë publieke 
en vooral ook politielre m€ningsvor
ming, voor Nederland liggen hier toch 
duidelijke verantwoordelijkheden voor
zover het om de garantie van Suri
naams grondgebied gaat. 

Het feit dat beide rijksdelen in bin
nenle,ndse zaken zelfstandig Leslissen, 
verleent aan· de debatten in de Tweede 
Kamer· een wat eigenaardig karakter. 

de goedkeuring van de Nederlandse re
gering. Nederland stelt zich wat dit be
treft op het standpunt - naar onze me
ning terecht - dat het een verant
woordelijkheid draagt t.a.v. deze vorm 
van besteding van Nederlands be
lastinggeld. Intussen zit in deze ge
dragslijn t"och wel iets ve.n medezeg
genschap door Nederland in de binnen
landse aangelegenheden van belde 
rijksdelen. Daarbij· rijzen overigens nog 
wel de nodige problemen. Het is name
lijk niet zo eenvoudig om goede finan
cieringsobjecten te vinden dan wel deze 
in een bevredigend tempo tot uitvoering 
te brengen. Dat was onder meer ook de 
verklaring voor het feit dat vorig jaar 
in Suriname ca. f 40 miljoen van het 
beschikbare bedrag niet besteed kon 
worden. 

Tijdens de discussies in de vaste com
missievergadering deelde minister Bak
ker ten antwoord op vragen van onze 
zijde mede dat hier mede het gebrek 
aan deskundige bijstand in het geding 
is. Het tekent overigens wel de moei
lijke situatie. 

Er valt in beide rijksdelen op velerlei 
terrein nog bijzonder veel te doen om 
de achterstand op cultureel, sociaal en 
economisch gebied in te Jopen Daarbij 
kan Nederland in een goede geest van 
verbondenheid zeker goed werk verrich
ten. Anders dan op de Ned. Antillen 
wordt uit Suriname op gezettE> tijden de 
wens tot uittreding uit het Koninlrrijk 
vernomen. Alhoewel Nederland zo'n ont
wikkeling zeker niet zal tegenwerken, 
mag toch de vraag gesteld worden of 
men in Suriname daal'VQor staat te 
dringen. De binnenlandse politiek van 
Suriname ligt verre van eenvoudig en 
naar minister Bakker meedeelde zijn 
heel wat uitspraken in dat land .in 
hoofdzaak voor binnenlands gebruik be
doeld. Wij- hebben ons, .samen met de 
andere grote partijen, op het standpunt 
gesteld dat Nederland in dezen voor
alsnog geen Initiatieven moet nemen. In 
feite denken daar alleen de PSP en D'66 
anders over. 

Wij zijn ve,n . oordeel rJ.at ons streven 
er vooral op gericht moet zijn de twee 
rijksdelen tot economische onafhanke
lijkheid te brengen. Zolang dat niet het 
geval !s - en daar kan nog wel eeru; 
een lange tijd mee gemoeid zijn - ligt 
er voor Nederland een duidelijk aan
wijsbare taak. Het moge dan zo zijn dat 
de Koninkrijksgedachte m ons land niet 
al te sterk leeft, dat neemt niet weg dat 
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de herinnering terug. Het was indertijd 
de VVD-wethouder Van Luttervelt, die 
voor het eerst het vraagstuk van de 
afvoer van het afvalwater aan de orde 
stelde. In 1967 kwam uiteindelijk de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie in gebruik. 

Nog tal van jaren na de· oorlog werd 
het stedebouwkundig beleid bepaald 
door totaal verouderde denkbeelden. De 
toenmalige wethouder, ir. Feber, kan er 
voor verantwoordelijk worden gesteld, 
dat .in onze gemeente veel te lang is 
vastgehouden aan de idee van 
woon/tuinstad. Veel kostbare grond is 
daardoor voor tientallen jaren ver
knoeid. Ofschoon in een later stadium 
het totaal nièuwe uitbreidingsplan Maria
hoeve nog enigszins ten goede kon 
worden gewijzigd, evenals de wijken in 
het . zuidwesten, is van de schaarse · 
bouwgrond veel te lang ondoelmatig ge
bruik gemaakt. Het kan o.m. aan de 
VVD-fractie worden toegeschreven, dat 
aan deze verspilling een eind is gelw
·men. 

In de tijd, dat mr. Danlrelman de 
portefeuille van financiën beheerde, werd 
pas een begin gemaakt met de sanering 
van de gemeentelijke financiën. Het is 
diens grote verdienste, dat, nu hij het 

de oude banden sterk genoeg zijn om 
bij de Nederlandse hulp aan de ontwik· 
kelingslanden Suriname en de Neder· 
landse Antillen een hoge prioriteit te 
geven. 

A 

telefoon 116400* 

telex 22153 (2 lijnen) 

verkeer onder ZIJn beleid heeft, hierbiJ 
een m-oderne visie is doorgebroken. Aan 
hem komt ook de verdienste toe van de 
openlegging van de parlren. 

De wethouderlijlte periode van de 
heer Dettmeijer werd gekenmerkt door 
een grote bouwactiviteit: het nieuwe 
stadhuis werd onder zijn beheer vol
tooid, het eerste deel van het nieuwe 
hoofdbureau van politie kwam tot stand, 
Gemeentewerken kreeg een nieuw ge
bouw. De heer Dettmeijer verwierf voor 
de gemeente ook Clingendael en Reij
gersbergen. Ondanks veel tegenstand 
kreeg - onder diens beleid - de toren 
van de Grote Kerk zijn huidige vorm. 

De liberale fractie is in de na-oorlogse 
jaren ook krachtig opgetreden voor een 
betere accommodatie van onze bad
plaatsen, Scheveningen en Kijkduin en 
niet minder sterk is zij opgekomen voor 
de outillage van de Scheveningse haven. 
In de commissie-vergaderingen, die lan
ger hoe meer tijd vergen, blaast de 
VVD-fractie eveneens een behoorlijk 
partijtje mee. 

Jarenlang heeft mevr. v. d., Bosch-De 
Jongh de belangen van het onderwijs 
voorgestaan, een zware taak, die thans 
in de bekwame handen ligt van mevr. 
Sicman-Hardeman. Van mr. dr. Van 
Ommèn kloeke kan worden gezegd, dat 
hij een behoedzaam waker is vari een 
goede rechtsorde, met wiens gedegen 
kennis de gemeenteraad menigmaal zijn 
voordeel heeft gedaan; denken we al
leen maar aan de nieuwe APV. 

Op deze wijze zouden we nog vele 
activiteiten van de VVD-fractie, sinds 
kort verrijkt met intensief werkende fi
guren als mr. Hes en de heer Appel, 
kunnen releveren. We konden hier ech· 
ter slechts een zeer summier overzicht 
geven. Maar daaruit blijkt reeds vol· 
doende, dat de liberale beginselen in het 
Haagse gemeentebestuur voortdurend 
en met succes worden verdedigd. 

+W®fB&M 

Dat blijkt duidëlijk uit de voorzichti
ge, om niet te zeggen terughoudende 
wijze waarop door de minister en de 
leden van de vaste commissie over al· 
Ierlei binnenlandse aangelegenheden 
van beide rijksdelen wordt gediscussi
eerd. 

Dat deze discussies wel degelijk zin 
hebben vloeit niet alleen voort uit een 
gezonde belangstelling voor dt gang 
van zaken in deze nauw met Nederland 
verbonden gebiedsdelen, maar ook ten 
aanzien van de vele taken die ons land 
op cultureel, technisch en sociaal-econo
misch gebied in die landen op zich heeft 
genomen. Taken waarvoor veel geld no
dig is. 

Enige grepen uit· twintig jaren VVD 

De economische positie van b~ide 
rijlisdelen laat veel te wensen over. Be
halve de bauxietwinning beschikt Surina
me niet over voldoende · eccnomische 
trekpaarden. · De Antillen ondervinden 
een duidelijke terugslag van de vermin
derde werkgelegenheid in de olie
industrie. De ontwikkeling van het toe
risme· is veelbelovend, zij het dan dat 
de jongste maatregelen van de Verenig
de Staten t.a.v. de buitenlandse valmn
tiereizen kwade gevolgen km.nen heb
ben. 

Dat alles neemt niet weg dat Surina
me met de meeste moeilijkheden heeft 
te kampen. Voor ee_n belangrijk deel 
zijn dit problemen in verband met het 
tekortschieten van de infrastructuur. 

De Tweede Kamer heeft in november 
1967 een tweetal wetten aangenomen 
waarmee Nederland zich verplicht om 
zowel voor Suriname als voor de Ned. 
Antillen een vijfjarenplan te financieren. 
Voor krachtens deze plannen uitgevoer
de projecten is voor elk der rijksdelen 
! 240 miljoen beschikbaar gesteld. De 
helft daarvan geschiedt J.n de vorm van 
schenkingen, de andere helft in de vorm 
van zachte leningen. Men zou het dus 
een vorm van ontwikkelingshulp kunnen 
noemen. De projecten die door de rege
ringen der rijksdelen voor financiële 
bijstand worden voorgedragen behoeven 

(Vervolg van pag. 5) 

aanvaard, waarna een speciale redactie
commissie te zamen met de partijra•ad 
de definitieve tel<st vaststelde. 

De periode '63 - '67 
Rest voor dit noodgedwongen wel zeer 

globale en schetsmatige historische 
overzicht van twintig jaar VVD dan nog 
de parlementair-politieke ontwikkeling 
sedert 1963. Van "gescl).iedenis" kan 
men hier echter nog nauwelijks spre
ken. De in deze periode ontstane ontwik
keling is nog in volle gang. Ook hier
over dus slechts enige vluchtige aandui
dingen. 

Na de val van het kabinet-Marijnen 
als gevolg van gebrek aan overeenstem
ming over het omroepbeleid, tvad in 
mei 1965 het op samenwerlüng van de 
KVP en de ARP met de PvdA gebaseer
de kabinet-Cals op. En toen dat op zijn 
beurt anderhalf jaar later in de befaam
de "nacht van Schmelzer" in de Tweede 
Kamer ten V>al kwam, trad eerst nog 
het interim-kabinet-Zijlstra op alvorens 
rJ.e Kamer werd ontbonden en nieuwe 
verkiezingen konden worden uitgeschre
ven. 

Het was vooral dit optreden van drie 
politiek geheel verschillende kabinetten 
op grond van één en dezelfde verkie
zingsuitslag, dat voedsel gaf aan de 
reeds eerder (o.a in het verschijnen van 
de Boerenpartij) tot uiting gekomen 
"onvrede" in een deel van het kie
zerskorps. Van de zijde van de VVD 

werden in beide gevallen dan ook - zij 
het tevergeefs - andere üplossingen be
pleit, die tot een directe en duidelijke · 
kiezersuitspraak hadden kunnen leiden. 

De reeds genoemde "onvrede" kwam 
bij de Kamerverkiezing van Hl67 vooral 
tot uiting in (nieuwe) sterke achteruit· 
gang van PvdA en KVP en in de intrede 
van de inmiddels opgerichte partij D'66 
in de Tweede Kamer, met 7 zetels. De 
VVD won één zetel en kwam dus op 
17 zetels. 

Het confessioneel-liber,lle kabinet-De 
Jong, dat ten slotte uit de formatie-peri
kelen van 1967 tevoorschijn kwam, telt 
weer drie VVD-minister: prof. dr. H. J. 
Witteveen op financiën, en tevens eerste 
vice-minister-president, prof. mr. C. H. 
F. Polak op justitie en de heer W. den 
Toom thans zelf als minister van de· 
fensie, zomede twee liberale st•aatsse
cretarissen, de heren M. J. Keyzer 
(verkeer en waterstaat) en H. J. de 
Koster (buitenlandse zaken). 

Mr. Toxopeus ·had reeds vooruit aan
gekondigd, ditmaal voorkeur te geven 
aan het voorzitterschap van de fvactie 
boven het ministerschap. Op de jaarver
gadering van 12 maart 1966 te Amster
dam, had mr. W. J. Geertsema het 
fractievoorzitterschap in de Tweéde Ka
mer, dat hij sedert de overgang van de 
heer Toxopeus als minister naar het 
kabinet-Marijnen (1963) zo voortreffe
lijke had waargenomen, weer aan hem 
overgedragen. 

De Eerste-Kamerfractie koof: na het 
overlijden van prof. mr. A. N. Mole
naar in november 1958, mr. H. van 
Riel tot haar voorzitter. 

Bij een jubileum kan een historisch 
overzicht - hoe globaal dan ook -
moeilijk ontbreken. Het .heeft ook zijn 
nut, omdat heden en toekomst toch 
nooit geheel los kunnen worden gezien 
van het verleden; niet in de politiek en 
niet op enig ander terrein, Alles wat 
leeft heeft een ontsta•an en E-en groei. 

Dat in de omstandigheden van van
daag de nadruk van ons werk en ons 
streven echter zal moeten zijn gericht 
op de toekomst, erkent ook de partij. 
Dat kan wel het duidelijkste blijken uit 
de stelling, in juni j.l., van de Commis
sie "Verhouding I{iezer-Gekozene", wel
ke · druk doende is een rapport op te 
stellen over actuele vvaagstukken als 
het kiesstelsel, dat mogelijke vergroting 

- van de invloed van de kieze1· op de 
regeringsvorming, de bevordering van 
het contact tussen kiezer en gekozene, 
de staatsburgerlijke vorming, het pro
bleem van de benoemde of de gekozen 
burgemeester, e.d. . 

Het blijkt eveneeru; uit het "liberaal 
beraad", waarbij de houding en de posi· 
tie van de VVD in een gewijzigde struc
tuur V'an ons partijwezen het onderwerp 
van gesprek zijn. 

Een positieve en definitieve uitspraak 
daarover zal - naar het mij voorkomt 

echter moeilijk kunnen worden ·e
daan zolang die structuurwijziging nog 
zoveel onzekerheden en twijfels oproept 
als bijvoorbeeld de afloop van de inter
ne strijd binnen de confessionele partij
en en in het bijzonder die binnen de 
Katholieke Volkspartij. 

A. W. ABSPOEL 
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Wereldflitsen 1948 -1968 
Twintig jaar wereldpolitiek. Daarmee 

zou men twintig folianten kunnen vullen. 
Dit zou te veel van uw aandacht vergen. 
Daarom enkele flitsen op hoofdzaken. 
Ook dit nog in gecomprimeerde vorm. 

De tweede wereldoorlog leidde tot een 
ontredderd Europa. Wilde dit Europa 
een rol van enige betekenis spelen op het 
wereldtoneel, dan moest het zich aan
sluiten. Dit was de gedachte, ontwikkeld 
door de grote oorlogsleider Winston 
Churchill in 1946 te Zürich en in 1948 op 
het grote congres in Den Haag. Wie hem 
hoorde en zag, zal het nooit vergeten. 
Dit Haagse congres gaf de forse stoot 
tot de Europese beweging. Brussel en 
Luxemburg werden symbool-namen van 
een integratie, een samengaan, dat 
ruimer - politiek - gezien slechts in 
zijn aanvangsstadium verkeert. In 1947 
kwamen de verdragen van Rome tot 
stand. De Zes zouden de nucleus vormen 
van een verdere samenwerking. Twee
maal heeft later het machtswoord van 
de Gaulle aan Engeland de toegang tot 
Europa ontzegd. 

Vooral ook economisch was Europa 
gehavend en geschonden. Daarin soelaas 
te brengen was de enorme verdienste 
van de Marshall-hulp. Tientallen mil
joenen dollars werden naar Europa 
overgeheveld. Dit en andere reddings. 
daden van de Amerikanen te ;,vergeten" 
komt op rekening van de trots van een 
ondanks alles grote figuur als generaal 
de Gaulle. 

IJZEREN GORDIJN 
Rusland, de formidabele geallieerde 

bondgenoot in de tweede wereldoorlog, 
ging daarna zeer spoedig zijn eigen weg. 
De westelijke mogendheden verminder
den drastisch hun bewapening. Sowjet
Rusland bleef op volle oorlogssterkte. 
Bovendien, met . uitholling eerst van 

Vragen over 
staatsexamen 
fysiotherapeut 

Het Tweede-Kamerlid v:oor de VVD, 
mevrouw Veder~Smit, heeft aan de mi
nister van sociale zaken en volksgezond
heid de volgende schriftelijke vr.agen 
gesteld: 

1. Heeft de minister kennis genomen 
van de klachten van een aantal ouders 
en verwantem van geëxamineerden voor 
het Staatsexamen A voor Fysiotherapeut 
over de gang van zaken bij dit examen, 
zowel laatstelijk in november 1967 als in 
het algemeen welke kun.nen worden. sa
mengevat in 'de volgende punt'en: a. in 
de behandeling van de examenstof gel
den niet bij alle examinatoren dezelfde 
opvattingen; b. de examinatoren houden 
zich niet voldoende aan de Handleiding 
voor examinatoren examen A 1967 zoals 
deze is vastgesteld door de Geneeskun
dige Hoofdinspe·ctie, met name aan de 
punten 1, 2, 4, 6 en 7; zo zou het meer 
dan eens zijn voorgekomen dat kandida
ten worden geëxamineerd door slechts 
één persoon .. 

2. Heeft de minister eveneens kennis 
genomen van de wensen .. welke .van ver
schillende zijden zijn geuit ter verbete
ring van de gang van zaken bij dit exa
men, namelijk: a. dat een deel van het 
examen schriftelijk wordt afgenomen; 
b. dat het examen conform de regeling 
van art. 26 van het Fysiotherapeuten
besluit een schoolexamen zal- worden, af 
te nemen door docenten van daarvoor 
aangewezen instituten, bijgestaan door 
gecommitteerden die ter zake deslmndig 
doch niet bij de opleiding betrokken zijn; 
c. dat dit examen zo spoedig mogelijk na 
de zomervakantie zal plaatsvinden, opdat 
bij eventueel niet slagen nog hetzij het 
eerste leerjaar opnieuw gevolgd, hetzij 
een andere studierichting. gekozen kan 
worden? 

?- Indien bovenstaande vragen bevesti
gend kunnen . worden beantwoord is· de 
minister dan bereid zijn mening kenbaar. 
te rnaken of, en zo ja, in hoeverre aan. 
bovengenoemde klachten. respectievelijk 
Wensen tègemoet kan worden gekomen?· 

Vergadering sociaal~ 
economische commissie 

De . sociaal-economische commissie 
:ran de VVD . vergaderde op 12 januari 
rn Den Haag. l)~ yergadel,'ing was ge
heel gewijd aan een bespreking van. het 
r::'P.J?or't. van de werkgroep der SEC Her
zrenmg Ondernemingsrecht, opgesteld 
~aar, aanleiding van het , rapport-Ver• 

am. 
Deze bespreking zal op 22 januari a.s. 

Worc!ep. v.o.ortg;eze1t. 

binnen, daarna met dreiging van de 
Russische legers op de achtergrond, 
kwamen de satellietstaten achter het 
IJzeren Gordijn onder de sterke Russi
sche ni.achtsinvloed. Het IJzeren Gor
dijn ook tussen de twee delen van Duits
land werd een feit. 

De NATO was het antwoord op d'e 
forse Russische expahsiedrift. In 1949 
werd te Washington het Noord-Atlan
tisch Tractaat ondertekend. Vijftien lan
den beslot€1!1 in vredestijd tot een defen
sieve militaire samenwerking. Zonder 
twijfel heeft deze NATO een· verder 
Russisch opdringen verhinderd. Wel 
waren tevoren pogingen daartoe onder
nomen. Zo de blokkade door Rusland 
van West-Berlijn. De geallieerde lucht
brug was een doeltreffend en vooral een 
het doel bereikend antwoord. 

Op deze NATO heeft onze landgenoot 
mr. D. U. Stikker als secretaris-gene
raal gedurende een aantal jaren zijn 
sterke stempel gedrukt. 

In 1966-1967 heeft Frankrijk onder. 
president de Gaulle zich uit de milit:Yre 
samenwerking teruggetrokken. Het NA
TO-secretariaat en de NATO-hoofdkwar
tieren moesten uit Frankrijk verdwijnen. 
Zij vonden niel!We plaatsen in België en 
Nederland. 

Gezien de nieuwe situatie en de sterke 
vermindering van de koude oorlog in het 
Westen, gaan er stemmen op om de 
NATO op te heffen. Dan zou er volgens 
onze mening een gevaarlijk vacuum ont
staan. Rusland is na Stalin, eerst onder 
Ohroestjsjow, maar ook onder het tegen
woordige regiem van Brezjnew en Ko
sygin stellig gematigder geworden. Maar 
de koude oorlog, althans de expansie
drift heeft zich thans naar West-Azië en 
naar het Midden Oosten verplaatst. Men 
denke aan de Russische vloot in de Mid
dellandse Zee. Reden te Over om de 
NATO te handhaven. Toch zal het Wes
ten geen middel ongebruikt mogen laten 
om met Rusland tot overeenkomsten -
vooral van ontwapening - te geraken. 

AZIE EN AFRIKA 

Van beslissende en alomvattende be
tekenis in deze twintig jaren is· de ont
voogding en vrijwording van de volkeren 
van Azië en Afrika. Vooral de Verenig
de Staten, zelf destijds een kolonie van 
Engeland, toonden zich fel gekant tegen 
iedere vorm van koloniale overheersing. 

Evenwicht • 

Alles tel'lamen werd het nieuwe natio
nalisme van deze jonge staten tot een 
machtige, niet te stuiten stroom. Zeer 
ideëel werd daavbij gelijkwaardigheid 
van alle mensen en van alle rassen 
vooropgesteld. Zelfbeschikking was het 
wachtwoord. Zelfbeschikking, die in het 
lidmaatschap van de Verenigde Natie.!! 
zijn bezegeling vond. In de praktijk is 
dat nieuwe nationale bestaan aan som
mige landen - men zie- b.v. India, 
Pakistan en Marokko - zeer wel gelukt. 
In vele vrijgekomen gebieden van Afri· 
ka bracht het strubbelingen en interne 
strijd. Zeer vaak was - hoe kan het 
anders - er geen sprake van een wer
kelijke Westelijke democratie en waren 
er herhaalde militaire machtsusurpa
ties. We zullen goed doen daar niet al te 
hautain op neer te · zien. Materiële en 
techhische hulp voor de onder-ontwik
kelde landen zonder enig paternalisme 
moeten het juiste antwoord zijn. Slechts 
zou de volkeren-organisatie er voor 
moeten waken, dat niet originaire men
senrechten met voeten getreden worden. 
Maar voor deze vertrapping kan men 
ook in sommige landen van Europa 
"terecht". 

CHINA 

Naast de twee grote machtsblokken 
op deze aarde - Amerika en Rusland 
- moet men steeds meer rekening 
houden met een communistisch China, 
dat telkens opnieuw blijk geeft van een 
felle agressiviteit. In deze twintig jaren 
bracht het met geweld het vroeger door 
zijn ligging onaantastbare. Tibet onder 
zijn drukkend beheer. China, het ultra
totalitaire onder Mao Tse-Toeng gelijk
geschakelde China, trachtte of tracht 
het in zijn ogen integrale communisme 
uit te breiden tot Zuid-Korea, Indonesië 
en Zuid-Vietnam. 

In China leidde dit communisme 
stellig tot verhoging van de industriële 
en agrarische middelen, dus van de 
produktiviteit. Maar het steunt op een 
in Westerse ogen verfoeilijke persoons
verheerlijking en een wat leven en denk
wijze betreft grauwe uniformiteit. Ove
rigens is het gistingsproces van de 
desgenaamde "culturele revolutie" 
kennelijk een strijd om de integrale 
macht - nog altijd niet voltooid. 

China met zijn 700 miljoen inwoners 
is niet toegelaten als lid van de 

Verenigde Naties. Of dit verstandig is 
of niet, daarover valt te praten. De 
moeilijkheid is echter, dat er met China 
zelf niet te praten valt. Dat blijkt uit 
de scherpe, stellig niet slechts ideële 
controverse tussen Rusland en China. 
Dat blijkt ook uit het feit, dat China 
geheel zijn eigen weg gaat met zijn 
proefnemingen op nucleair gebied. 

VOOR t.llEN 

Het is de voor vorige generaties on
voorstelbare atoombewapening, die 
beslissend zal zijn voor het "normale" 
leven op deze aarde. Kennelijk .hebben 
tenminste Amerika en Rusland, gezien 
het partiële kernstopakkoord, ten volle 
begrepen, dat deze hyper-vernietigende, 
atoomwapenkracht geen middel mag 
zijn tot de beslechting van internationale 
geschillen. 

Het is de allesoverheersende en bijna 
ondoenlijke opgaaf van de "anderen" 
China tot een beperking van deze 
atoombewapening te brengen. Daarvoor 
zullen inventieve kracht, hardnekkigheid 
en eindeloos geduld onontbeerlijk zijn. 
Ook China zou men in dit tijdperk van 
ruimtevaart moeten doordringen van 
deze éne waarheid: 

Er is voor allen plaats onder de zon. 

Vragen over 
IJ mondgebied 

L. M. 

De Tweede-Kamerleden mevrouw 
Groensruit-van der Kallen (kvp) en de 
heer Wiegel (vvd) hebben aan de. mi
nister van binnenlandse zaken de vol
gende schriftelijke vragen gesteld: 

1. Kan de minister mededelen waar" 
om hij de Kamer nog niet heeft geïnfor
meerd omtrent de gemeentelijke herin
deling van het IJ mondgebied? 

2; Is de minister bereid de Kamer nu 
ook ten spoedigste schriftelijk in te lich
ten over zijn standpunten ten aanzien 
van de gemeentelijke indeling van . (lit 
gebied? 

3. Is .de minister niet van, mening,.-dat 
ook thans nog op basis van het . aanhan
gige wetsontwerp een spoedige oplos
sing van de bestuurlijke probl€1lllatiek , 
van de IJmond. mogelijk is? · 

• 
de econom1e~ 

aandacht voor de middenstand 
De begrotingsbehandeling van econo

mische zaken kort vóór Kerstmis, was 
ditmaal niet zeer spectaculair, ook al 
omdat veel problemen nog apart in de 
Tweede Kamer aan de orde komen. On-

. ze economie bevindt zieh weliswaar in 
de gevarenzone, maar er is ' een aan
tal factoren die enig optimisme voor de 
toekomst wettigen. Een verdergaand 
evenwichtsherstel zal waarschijnlijk in
zetten, waarbij de werkloosheid niet. zal 
toenemen, hoewel het peil 'op zichzelf 
zorgen geeft. · · · · · 

·collega Joekes en ik, bij die':.:.:. pleno 
- behandeling sprekend, hebbèn' de re
gerin'g .hulde gebracht voor hetgeen zij 
met diverse maatrègelen eerder· in het 
jaar genomen, had bereikt. Daarom wa
ren wij ook van mening, dat verder
gaande geldinspuitingen door de over
heid het voortschrijdend evenwicht in 
het tegendeel zouden kunnen doen 
omslaan, en dat daarom ook aan moties 
in deze van de PvdA en D'66 ·steun 
moest worden ontzegd. 

Onzerzijds 'Ïs in het licht vah de situa
tie in diverse regio's, ik noem het 
Noorden, Brabant en Limburg ~ waar
aan wij overigens reeds bij de. openbare 
commissie-vergaderingen · ·aandacht 
schonken - nog eens gepleit. voor pre· 
miëring van uitbreidingen· van bestaan
de bedrijven. Helaas werd dit door de 
minister als systeem afgewezen: in in
dividuele gevallen bleek een tegemoet
komende houding mogelijk. 

Wij hebben voorts aandacht geschon
ken aan de ongunstige winstontwikke
ling, m.n. in de kleinere bedrijven en op 
het belang ook van de beloning van de 
factor kapitaal in de. onderneming. Dit 
alles met het oog op de. zo essentiële 
toekomstige ontwikkeling der .investerin
gen. De regering bleek deze opvattingen 
grosso modo te delen. en daarmede bij 
haar beleid rekening te willen .. houden. 

Aandacht .:vroegen, wij .ooi> voor de ex
port bevordering. Ik mocl;t nog bij di
verse gelegenheden de problematiek in 
Lini.burg bespreken, waar):Jü ik,het,o .. ;ru.. 1·.: 

betreurde dat door het uitblijven van de 
memorie van antwoord op de wetsont
werpen en nota's op dit gebied betrek
king hebbend, een onzekere toestand 
ontstaat, waar de sluiting v.an de Doma
niale mijnen ingepast is, maar eigenlijk 
in het totaal niet afzonderlijk had moe-· 
ten kunnen worden .beoordeeld, 

INTEGRATIE 

Over het. midden- en kleinbedrijf werd 
door mij eveneens uitvoerig gesproken. 
Ik legde nog eens de nadruk op de 
integratie van het middenstandsbeleid 
in net totale beleid, een punt dat ook 

door mr. F. 
Portheine, 
lid van' de 
Tweede 
Kamer der 
Staten
Generaal 

staatssecretar_is Van Son als primair 
vo.or zijn beleid beschouwt. Daarbij ko-. 
men b.v. ook de gevolgen van verhogin
gen van sociale lasten aan .de orde. 
Aanpas.sing en stroomlijnen van de wet
geving vond bij Çle bewindsman een 
open oog. T.a.v ... het. p~·ijsbeleid - dat 
soepel zal worden gehanteerd, de 
prijsontwikkeling is bepaald niet on
gunstig ;- greep. ik reeds vooruit op de 
situatie na de .invoering van de B.T.W. 
waarbij ik ook in dit k'ader nog eei1s de 
nadruk ·legde op de taak van het be
drijfsieven zijn eigen·. 'calculaties zonqe·r 
hinderlijk overheidsingrijpen te kurinen 
verr~shte~,. J?.it _is ~1 :~oe).l~jk genoeg! . 

Actueel was ook de situatie rond het 
Ontwikkelings- en Saneringsfonds. Aan 
de ontwikkelingskant bracht ik hulde 
voor het zojuist in september geïntrodU" 
ceerde nieuwe bedrijfsontwikkelings
kredie't dat wij als mogelijkheid ·voor 
de uitgroei van bedrijven van zeer 
grote betekenis achten. De sane· 
ringskant werd getroffen door een a:an
tal beperkende maatregelen, · die een 
domper zetten op de vaak wat te over
trokken ·verwachtingen. Bepaalde beper• 
kingen moesten worden aanvaard. ·. In 
een later ·stadium werden de beperkin
gen op de uitkeringen aan boven· 65-jarl• 
gen weer ingetrokken, een verschuiving 
aan de voet moest daarom worden aan· 
gebracht. Hoewel ik betwijfelde ·of met 
deze oplossing het structuurverbeteren
de karakter van de maatregel meer in
houd zou krijgen, hebben wij ons er bij 
neergelegd. Een amendement-Lems 
(pvda) om meer gelden uit te trekken. 
voor de · sanering heb Ik o.m. kunnen 
bestrijden met de vaststelling dat de nu 
door de .. regering uitgetrokken gelden 
overeenkomen met het door. de .commis- . 
sie-Goldschmidt .geproj.ecteerde . bedrag. 
Mijn pleit voor een nu snelle afwikke- • 
ling van de aanvragen werd door de 
bewindsman onderschreven .. ' , 

Ik ·heb eveneens aandacht geschonken. 
aan de zo. noodzakelijke coördinatie. van 
de activiteiten op het terrein der consu
mentenbelangen behartiging. Deze .is 
verdeeld . over diverse departementen, 
waarbij .bepaalde doublures ontstaan. 
die de consument in verwarring bren
gen. Ook uit budgettair oogpunt vraagt 
deze coö-r_d.i.natie de aandacht. IJ' vroeg 
aan de minister', van economische zak~n 
daartoe· een initiatief te nemen, De mi-
nister zegde Çlit toe.·. ' . . . ' . 

Nog vele problemen, op het terrein 
van midden- e!l kleinbedrijf zull~m in 
een. aparte vergadering _van de .Va'lte 
Commissie v·oor de Middenstand uit de 
Kamer• mèt . de bewindsman wo.rden 
besproken, waaronder o.m. de win
kelsluiting en de hotelaccommodatie. , _. 

\ I ' ~ ' : : • • I ; ~I • -; : 0 ,: ! ·: 
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Wat aan de oprichting 
van de VD ·vooraf ging 

Otl deze en de volgende pagina 
' 

treft men de twee beroemd gewor-

den artikelen aan van mr. Oud en 

mr. Stikker, die de stoot hebben 

. gegeven tot de oprichting van de 

VVD. Wij hebben deze artikelen op-

gezocht in de inmiddels al weer 

vergeelde leggers van het Algemeen 

Handelsblad en ze, terwille van de 

authenticiteit, doen clicheren. 

Voorts op deze pagina een artil.:el 

van ons redactie-lid D. W. Dett

meijer, waarin hij herinneringen op

baalt aan de onderhandelingen, die 

na de publikatie der artikelen volg

den tussen de Partij v.d. Vrijheid 

en het Comité-Oud. 

··-·-·-·-·---·---·----~---·-·-·-·-·-·· 

Artikel van mr. Oud uit het Handelsblad 
van JO augustus 1947 

.. ceurt "ö~a."'D: :bu. we~r- op I i aJAMKAK 33, te e!age lil I. ~ --·~ i l lVi., ~en-...~.u-tcr~ ... n .,., .•• o~cie"~Îb I .. """'· """ . 

\
~e stelt, . _ . . •. Sumatra's Westkust, . meiligmaal ais film, niet ovven l1ç, ve 

·r 

~ He'rleeft de Vrt·]·Z Dem Bond? wij\~~ te idkoen blijkten. d k t El9r'6hebbben in het voorjaar van ;[. -· . · . "aar nu me na ru egen · "' espreklngen plaats gehad W< 
.1 • • • waarschuwen wil, is tegen de ge• tussen enige vrijzlnn!gcdemocra• frl 
td d p J O d dachte, alsof het standpunt van ten en een aantal jongeren uit de st> 
ïe Niet in zijn OU e vorm meent mr. • • u de oud-vrijzinnig-democraten, die toen nog bestaande liberale partij. el 
:J. li:l van het partijbestuur 'van .de Uit.d!e'bespreklngen bleek, dat er ~~ 
le MR. P. J. OUD schr'trft ons: 1 ·Nu over deze aangelegenheld Partij van de Arbeid zijn, door de :,Jle grond was voor de verwach- e. 
:e Dezer dagen trof ik in In. de pers geschreven wordt,. acht oud-vr\jzinnig-democraten buiten tlng, dat uit een samensmelting e< 
)e enkele bladen de mededeling ik het ter voorkoming van ·ver- dat bestuur algemee:n zou wordBn van de· Vrijzinnig Democratische er 
te aan, dat het denkbeeld zou. zijn keerde .. .gevolgtrekkingen gewenst gedeeld. Ik heb te veel bewijzen }3ond met belangrijke groepen v_an st 

7.ij gerezen de Vrijzinnig Democrati- ook lmJnerzijds een enkele mede- v.an het tegendeel. Er is in de llberalen -een krachtige vooruit- aa 
<n sche Bond die in 1946 in de Partij del!ng te doen. Voorop stel ik oud-vrijzinnig-democratische kring strevende.· vrijzinnige partij zou d~ 
lt van de Arbeid werd opgenomen, daarbij, dat ook mij van concrete stijgende ongerustheid. Steeds kunnen wo:cden gevormd .. De op· ];i 

te doen herleven. Een redacteur plannen tot heroprichting van de meerdeJ;,.en daar vragen zich af, o:e richting van de Partij van de Ar- se 
.; van Het Vrije Volk heeft zich te Vr\izinn!g Democratische Bond het beslil!t van de laatste alge• beid was toen echter reeds in een w* 

dezer zake om !nllchtlngen ge- niets bekend is. Het ·verwondert mene vergadering van de Vr~izin• zodanig stadium, dat van· derge· V 
wend tot mr. Joekes die 1n 11l46 mij voorts niet te vernemen, dat nig Democratische Bond om: op te lijke plannen niets is kunnen ko· se 
voorzitter was van de vrijzinnig- een .dergelijke heroprichting. dé gaan in de Partij van de Arbeid men. 'Ik had toen wei gaa1•ne ge· 1<1 
democratische Tweede Kamer... leden van het ·partijbestuur van wel een goed besluit is geweest. zien, àat de jongere liberalen .aan f1\ fractie en die thans deel uitmaakt de Partij van de Arbeid, die vroe- Wie mijn in 1946 verschenen de oprichting van de Partij -van " 
van de Kamerfractie van de ger tot de Vrijzinnig Democratl- brochure "Pol!t!eke Vernieuwing" de Arbeid zouden hebben mèd!:- a. 
Part~i van de Arbeid. De beer sche Bond behoorden, ongewenst heeft gèlezen, weet, dat ik, al heb gedaan, ten einde aldus het .YrlJ• w 
Joekes deelde de redacteur .mede, zou voorlwmen. · Dat deze leden Ik mij ten slotte bij het beslult tot zinnige element in die partiJ te 
dat hem van concrete plannen met de gang van zaken in de opo·aan in de Partij van de Arbeid versterken, doch daartoe bestond he 
om tot wederoprlèhtlng van de Partij v~.n de A_r,beid niet onte- neergelegd, aan een andere op· In hun kring geen neiging. Het is or 
Vrijzinnig Democratische Bond te vreden Z!Jn, mag men immers wel lossing verre de voorkeur zou daarop gelro~en tot de ~prlcht!n~ ,v. 
komen niets bekend was en dat afleiden uit de omstandigheid, hebben gegeven. Bij de bespre- van de :farhJ van de VrtJhèld. BlJ fa• 
da lèden van het partijbestuur dat van enig be~aar tegen. de klrigen, die aan de fusie vooraf~. die parbJ_hebben zich ook een aan· ter 

~~~e::r ~~ttijdev~ri?:~:nr:e~~;;b: · g?.;idi~gg~~I:~e~~\Wa~~t áWna~~~~~ ~~~~e~e3i~?~v~~t ~;g;~n~~itil~~ ~~~rw~~~~n~f~~~c~~;r~én .~~~ ar 
cratische Bond behoorden derge- geweest, dan zou ik mij niet ver. der verschillende groepen. ·Poll-' de PartiJ van de Arbeid mede te in~ 

g, !ijke plannen ook hoogst onge• pl!cht hebl:ien gevoeld enige malen tleke partijen stampt men niet uit gaan, .~ngesloten. Weer ande.re de 
wenst zouden achten, openlijk van een afwijkende :Ziens· de grond. Zij moeten groeien, oud·Vl"lJZinnlg-democraten . zijn \G 

wust leeft er t.n~>ll 
,.,· "''1 1r 

een herinne· •• .,y Hii ls 
:en 

:ld· 
hij 

een 
~~es 

Daarom heeft mij het· aanstonds dakloos gew<??'"den, omdat zij noch a. 
oprichten van de Partij van .de naar de PartlJ ':'!tn de Arbeid. noch to 
Arbeid van het begin af een ·ntet naar de PartlJ van de Vr\jhe!d vc 
ongevaarlijke proefneming· toe ge. wilden gaan. f~ 
schenen. Federatieve llamenwer· Uit dit alles blijkt, dat men de bc 
~~ng had kunnen aantonen, of ~e zaak veel·te slmpel stelt, wanneer b< 
t\Jd voor een fusie inderdaa~ r•JP ·men zonder meer spreekt van her· vo 
was, Zou dit niet het geval bliJken, oprichting van de Vrijz!nri!g De· Al 
dan was er geen. en\<:el ongeluk mocratische Bond. De vraag, die M· 
gebeurd. De partijen zouden op .beantwoord moet worden, is of de dil 
leder gewenst moment haar oude. tijd niet langzamerhand rijp wordt da' 

De on~erhandelingen 
Ig zelfstandigheld heblJ.en kunnen voor het. oprichten van een voor· k~ 
•s, hernemen. Toen mlJ bleek, dat uitstrevende partij, waarin groe· 

;e. deze federatieve samenwerking pen uit de Partij van de Arbeid, ~~ 
.oot niet .~on worden bereikt, heb ~. de Partij van de Vrijheid en de w. 
Pak na l'lJP beraad, gemeend de VrlJ• daklozen zich zullen kunnen thuis (A 
van ·zinnig Democratische Bond tB gevoelen. Zo'n partij zal in onze ZC' 
vel moeten adviseren aan de .. fU~!e huidige staatkundige constellatie ~. 
in· mede te doen. Ik heb daarbiJ. m1Jn een zeer nuttige taak kunnen vèr- t 

Nu wij ons opmaken om het 20-jarig 
bestaan van de VVD te vieren, leeh; 
het de redactie van Vrijheid en Demo· 
eratie goed om ook een terugblik te 
werpen op datgene, wat aan de oprich· 
ting van de VVD voorafging. En daar 
ik het enige redactielid ben, die aan 
de onderhandeling·en in de jaren '47 en 
'48 heeft deelgenomen, ·viel als het wa
re vanzelf mij de taak toe om aan de 
hand van mijn herinneringen te trach· 
ten hierover het een en ander te 
schrijven. 

De in 1946 onder leiding van mr. D. 
U. Stikker opgerichte Partij van de 
Vrijheid had weliswaar de bedoeling 
gehad alle politiek-vrijzinnigen te ver· 
enigen, maar dat was niet aanstonds 
gelukt. De politielm stromingen waren 
na de tweede wereldoorlog in ons land 
misschien wel net zo heftig in bewe
ging als op het ogenblik, maar dat 
geschiedde, geloof ik, minder naar 
buiten toe. Ooi' toen waren er spannin· 
gen. Een van de meest opvallemle 
spanningen in de na-oorlogse partij
verhoudingen kwan1 wel naar buiten 
en wel in een :trtikel van mr. P. J. 
Oud in het Algemeen Handelsblad van 
30 augustus 1947, waarin hij zich af· 
vroeg of de tijd niet rijp was gewor· 
den voor het oprichten van een voor· 
uitstrevende partij, waarin groepen uit 
de Partij van l1e Arbeid (mr. Oud 
dacht hierbij uiteraard aan oud-vrij
zinnig demoera ten), de Partij \·an de 
Vrijheid en politiek daldozen zich zou· 
den Imnnen thuis voelen. Dit .artikel -
elders in ons blad van heden afge
drukt - verwekte, zoals te hegrijpen 
was, grote emotie en op 12 september 
van hetzelfde jaar antwoordde de 
toenmalige voorzitter van het hoofd· 
bestuur van de Partij van lle Vrijheid, 
mr. D. U.>Stikker, in een open brief -
ook elders in dit nummer integraal 
weergegeven - in het Algemeen Han· 
delsblad, lle Nieuwe Rotterdamse Cou
rant en Het Vaderland. Hij reageenle 
in positieve zin en was van mening 
dat Inet het artikel van mr. Oud men 
weer in het stadium van de oprichting 
van de Partij van de Vrijheid was 
gekomen. Tot slot stelde hij een poli
tiek gesprek voor met als einddoel een 
sterke progressief gezinde partij, die 
allen omvat voor wie de geestelijke 
vrijheid primair is, de sociale gerech
tigheid plicht en die het economisch 
leven niet willen zien verstarren in het 
keurslijf van een socialistische dogma· 
tie!•, die uiteindelUk in staatsabsolu· 
tisme moet eindigen. 

Over dat politieke gesprek tussen de 
Partij van lle Vrijheid en het Comité, 
dat naar de brief van mr. Oud het 
"Comité Oud" werd genoemd, wil ik 
hier het een en ander vermelden. 

Van beide z\jden werden delegaties 
san1engesteld. 

Van de zijde van lle Partij van de 
Vrijheid bestond de llelegatie uit de 
heren mr. D. U. Stikker, dr. S. E. B. 
Bierema, R. Th. J. Ie Cavelier, D. W. 
Dettmeijer, J. JU. F. A. van Dijk, drs. 
H. A. 1\:orthals en mr. C. H. Telders. 

Van de zijde van het Comité Oud 
waren er de heren nu. P. J. Oud, H. 
B. Berghuys, mr. J. -G. Bettink, T. de 
Boer, J. J. G. S. Falkena, J. J. Fe· 
ringa en mr. P. W. J. H. Cort van der 
Linden. De vergallering werd verder 
bijgewoond door mr. J. Rutgers, se
cretaris van de Partij van de Vrijheid. 
De bespreldngen hadden plaats in het 
gebouw van de Heinekens Bierbrouwe
rij aan het Tweede Weteringplantsoen, 
waarvan mr. Stikker toentertijd direc· 
teur was. 

Als ik, mede aan de hand van mll•ele 
aantekeningen, lle sfeer van deze 
besprekingen nog eens naga, dan wer
den zij in grote openhartigheid ge
voenl, waarbij de naan1 van de nieu
we partij een van de belangrijkste 
punten van discussie vormde. Ook het 
beginselprogTam vormde een onder· 
werp van ruime discussie, alsmede de 
samenstelling van het hoofdbestuur 
voor de nieuwe partij. Tevens moest, 
waar de wil om te Immen tot een 
grotere partij die alle po!itiel•-Yl'ijzin· 
nigen, liberaal-denkenden en poli· 
tiek·daldozcn zou kunnen on1vatten, de 
formele kant van de zaak geregeld 
worden, waarhij op éÏ'n dag !le Partij 
van de Vrijheid besloot tot een nieuwe 
part\j zich te tranformeren, waarna 
het Comité Oud tot die nieuwe partij 
zou kunnen toetreden. Dan zou daarna 
g·czamenlijk vergaderd lnmnen worden 
on1 een nieuw hoofdbestuur te kiezen. 

Namen 
De vergadering, waarin beide dele· 

gaties gedurende vele uren met elkaar 
overleg-den, werd gehouden op 8 no· 
vember 1947. Intussen kwam op 12 
november 1947 het dagelijks bestuur 
van de Partij van lle Vrijhehl bijeen, 
waar als een der belangrijkste punten 
de naam van de nieuwe part\j naar 

'liet bezwaren niet verheeld en laten vullen. Zjj zal een bindend element he. 
uitkoll!-en, dat, mocht. onverhoopt kunnen vormen tussen de grote e, 

Jnd de fus1e op teloeurstelhng uitlopen, partljen van rechts en links. Als fi 
tta. l!~t wederoprichten ener afzçmder· zodanig is de Vrijzinnig Demo· m· 
.ar l\]ke organisatie door de niet· cratlsche Bond van bijzondere be· D 

.aar ·soclallsti>che democrat!ln in over- tekenls geweest. Dat zijn plaats ~~ 
.:ring weging zou moeten worden ge• In 1946 · is opengevallen wordt ~ 
'laar nomen. steeds meer als een gemis gevoeld. o, 
• bze W t Gelukt het op de door mij ge· de 

et li dit nu zeggen, àa In een schetste wijze cUt vacuum te vul· nl 
al dergelîjkti gevaBl de V!ijzlnnlg len, dan zullen de binnenlandse ~; 

Demoera sche ond In Zljn.qude ·staatkundige verhoudingen daar· 
had vorm en onder zijn oude naam u b t k VI 

~erlg zou moeten herleven? zo heb ik" vand a een maar- e er unnen 
7

. 
vm· het mij niet voorgesteld. Van het wor en. 
'den begin af heb Ik begrepen, dat, Het doel der nieuwe partij zou 
ter wanneer het tot een breuk in dEi derhalve in. sterke mate op sa• 
ze: Partij van de Arbeid zou komen, menwerking met anderen moeten ·b 

ring de scheld!ngslljn anders zou lopen worden gérlcht, De politieke ver· ~ 
~aat dan tussen de oud-vrijzinnig-demo· lioud!ngen: zijn nu eenmaal in ~~ 

eraten en de overige leden van de Nederland van zoqanlge aard, dat kt 
Partij van de Arbeid. Voor tal van er alleen kan worden geregeerd, ()(, 
andere groepen - Ik denk aan wanneer verschillende groepen !:)et de 
de democraten van rechtsen huize beleid willen steunen. De n!euwe Ir 
en aan de zogenaamde "daklozen" ·partij zou daarom voorop moeten· rl 

, I - die ln de Partij van de. Arbeid stellen,haar bereidheld tot samen- ~ 
:-u;s~~ opgingen, was de fusie evenze~.r werking met tedere groep, waar· .,

1 

·Uden 
erin 
nan 

1 ge-j een proefneming als voor de Vr>J- mede · zij, met handhaving van L 
· zinnig-democraten. Het was te e!gèn beginsel, tot een aanvaard· b 
':,~(i verwachten, dat, Indien de proef baar program · van practlsche g 

Lar zou mlsluklren, ook in deze groe- politieke maatregelen zal kunnen· n. ' 
.;.nd pen nelging iou bestaan mede te komen. · re 
"Je wer~_en tot oprichting ener nieuw~ Ik heb er prijs op ges1:eld dezè dl 
~.en partiJ. Re~ds dat zou aan die pe.rtlJ gedachten eens in het openbaar 

een,• enigszins ander karakter uit te spreken eri dank de redactie r 
geven dan de oude Vrijzinnig ' d 1 

1à.) 
Dem~êratiache Bond had o-eJlfi,d · van . het ~lgellleen He.ndelsbla u 

.. · " • voor dè mlJ daartoe geboden ge• n 
Daarb.ll komt nog iets and~s, {legenr~ld. · v 

voren kwam. Het is wel grappig om 
de suggesties, die toen gedaan wer
den, nog eens te vennelden. Deze wa· 
ren: , Democratische Volkspartij De 
Vrijheid, Democratische VrUheidspar· 
tij, Democratische Part\j, Vr~jzinnig·e 
l'artij, Democratische Unie, Vrijzinni
ge Voll•spartij, Oud·Liberale Partij, 
J"iberale Partij, Nieuw-Liberale Partij, 
Partij van de Vrijheid radiC'aal·demo· 
cratisch, De1no-liberale Partij, Denw· 
cratiseh Centrum. 

Op zaterdag 15 november had de 
tweede vergadering tussen de delega
ties plaats, waar met algemene 
instf'mn1ing besloten werd als naan1 
voor de nieuwe partij te !dezen 
Voll•spartij Yoor Vrijheid en Hemocra
tie en op sngg·estie van mr. Oud aan 
het weekblad de naam Vrijheid en De· 
mocratie te geven. Op 22 november 
van hetzelfde jaar werd wederom ver
gaderd tussen de delegaties om te Iw· 
men tot een slotformulering van het 
beginselprogram van de VVD. 

Persconferentie 
Een belangrijke gebeurtenis, die 

voorafging aan het naar buiten treden 
van de VVD wa.<; de persconferentie, 

die op dinsdag 16 december 1947 in het 
gebouw van het Verbond van Neder
landse Werkgevers aan de U:neuterdijk 
in Den Haag· werd gehouden door de 
heren Stikker en Oud. Tot slot van zijn 
inleiding zei op deze persconferentie mr. 
Stikker dat wij als geestverwanten 
hebben getracht aan het nieuwe lloli· 
iieke gebouw, dat wij gezamenlijk op
trekken, een hechte basis te geven, 
waardoor het mogelijl• is op deze ba
sis allen te verenigen, die op grond 
van hun overtuiging dat vrijheid, ver
antwoordelijkheid en sociale gerechtig
heid de fundamenten behoren te zijn 
van een op ehristelijke gt"Ondslag be· 
rustende samenlm·ing als de Neder
landse, de in dit progTam neergele~·de 
beginselen tot uitgangspunt willen ne
Inen van hun staatkundig streven. 

Op 24 januari Hl48 trad de VolkSJlar
tij voor Vrijheid en Democratie in een 
stampvolle vergadering in Bellevue te 
Amsterdam voor het eerst naar buiten 
om vanaf die tijd in een voortdurende 
activiteit en in een steeds voor1gaamle 
groei te getuigen van de waanle van 
lle liberale beginselen over de jaren 
heen. 

D. W. DETTMEJ,JER 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

MR. D. U. STIKKER OVER: 

Mr. Ouds sugges.ties 
p 

De voorzitter van het hoofdbestuur der Partij Ie; 
be van de Vrijheid over de mogelijkheden van 

verbrede" vrijzinnige samenwerking - ",Tot 
een zodanige koers zijn wij bereid~" 

»> 
n!. 
de 
lal 
da.~ 
:mo 

Voor r1eestel"ke vr"h 'd Tl'! ure omsmnoJg11ea-en 1s het on· als 
iS IJ IJ er J. getw~ifeld noodzakelijk dat de se· 

en soci.ale rlerechtigheid :regering krachtige maa.trege- ~~ 
iS Jen moet nemen ter: behéeralng sr 

DE uiteenzetting van :mr. P. J, van loon- en prijspeil. Hier Is geen h~ 
Oud in het Algem, Handels· plaats voor groepsbelangen en 
blad van 30 Aug, j.l. geeft :mlj wanneer er ~og iets over zal bl!f· e.n 

aanleiding enkele OJ?merklngen te ven van de persoonlijke vrijheden, slif 
:maken: dan kan dat onder de huidige om· 

Uit het schrijven van de heer standlgheden alleen indien doQr ::· 
Oud blijkt, dat hij zelf en vele an, regeringsmaatregelen, die kracht!· 
rlere oud-Vrijzinnig-Democraten ger zullen moet~n zt!n dan tot dus· dé 
.zich niet meer thuis voelen in de verre, een catastrophe wordt voor- ac 

. Partij van de .Arbeid en verwacht komen. · er 
:rnag worden dat zij uiteindelijk . In beginsel betekent dit dus dat h 
11lt deze Partij zullen Willen tre· de overheld gerechtigd en ver· ~ 
rlen. Is J>U de tijd gekomen, dat plicht it> om maatregelen te ne· D 
de bedoel!ng die bij de oprichting men teneinde te zorgen dat zoveel en 
".an de Partij van de Vrijheid heeft mogelijk vrijheden van de lndlvl· on 
voorgezeten, zich verder zal ver· duele men~ worden behouden, ter- 3tt 
wezenlijken? Deze bedoeling toch w\il de omstandig-heden zullen \\8S 
was, dat een nieuwe partij zou ont- moeten doen beslissen, hocver deze ;;. 
!!taan, van politiek-vrijzinnig den· maatregelen zullen moeten worden opM • 
:kende mensen, die niet soclalls· lioorgeyoerd, Het :v.erschlJ, tusllell vat> 
tisch, maar wêl sociaal voelend en ons en de Partij van de Arbeid bi· 
voorultstrev~nd WlJ.ren. Deze IS dat deze laatste die maatrege· d' 
21leuwe partij zou bijeen moeten len, die wij slechts als een nood· I> 
brengen de vroegere leden van de oplossing zien, wll omzetten in I d·t, 
Liberale Staatspartij, welke zelf een principieel réglme van zoveel v~ 
wel trachtte tot een vernieuwing mogelijk staatsbemoeiing terwijl g. 
te kOJ!len,, doch nu eenmaal ln de ons streven Juist is om hieraan, v 
loop u er Jaren de naam had ge• I zodra mogeliJk en voor zover je· a. 
:kregen te negatief te zijn, voorts gens het algemeen belang ver· a1 clie groepm uit de Vrijzinnig De· antwoord zou zijn, een elnd te in 
:mocratlsche Bond, dle zich niet malten en de oplossing van vele se' 
op hun plaats gevoelden in 't rode dezer problemen over te laten aan zt 
socialistische kamp en ten slotte de samenwerking tussen de geor· b. 
tal van pollt!ek daldozen. ganlseerde werkgevers en werk-

De oprichting van de Partij van nemers, zij het dan ook dat de k:, 
oe Vrijheid vond slechts enkele overheld daarop in het algemeen ten 
weken voor de verkiezingen plaats, belang correctles zal kunnen aan· r 
en dat niettemln zes leden voor brengen, · v' 
de Tweede Kamer werden gekozen Ook hieromtrent meen ik dat d, 
was op zichzelf een bevredigend er tussen de heer Oud en ons zo 
:resultaat, doch zeker zou meer be· slechts weinig ve1·schll in Inzicht w 
:reikt zijn, Indien op dat ogenblik zat bestaan. . w 
<Ie Vrijzinnlg~Democraten niet Ongetwijfeld :~;uilen er nuances mt 
:reeds hadden besloten tot een fusie overblljven, maar niet voor elk 

011 :met de Partij van de Arbeid. verschil moeten weer polltleke k<>1.. 
Feitelijk staan wij met het partijen worden opgericht, Er lil 

schrijven van de Heer Oud In het moet gestreefd worden naar. een- da.• 
stadium van de oprichting van de 4eid, :niet ten koste van verva• w· 
Partij van de Vrijheid. De gedach· ging van beginselen, maar een• d! 
ten die toen bestonden, en die de held met als grondslag samen· B 
strel,ldng hadden om een zuiver· wer!dng van in wezen politiek ge- ge. 
der beeld van onze pol!t!el{e ver• lljkgezlnden. Daarvoor moet een • 
noudingen te doen ontstaan,· door politiek gesprek geopend worden· te 
naast de confessionele en ultge· met als einddoel een sterke pro· dt 
sproken socialistische partij, een gressief ·gezinde partij die allen dil 
:krachtige, bewust-voorû!tstreven• omvat voor wie de geestelijke vrij· 006 
<Ie nieuwe partij te stichten, wier held primair Is, de socialè gerech- a. 
beginselen van vrijheid, verll-!lt· tigheld pllcht en die he~ econo· eer 
woordelijkheld en verdraagzaam· misch leven niet wil zien verstar• w 
lle!d vnol' ~:>.lle ,groepen van onze ren in het keurslijf van een ·socla· z! 
:maatschappij welvaart en geluk llstlsche dogmatlek die uiteinde• k 
.zouden bewerken, kunnen weer lijk. in staats-absolutisme moet d, 
worden opgenomen voor bespre· eindigen. . w. 
lnngen, die nu kunnen plaatllvln· Tot een zodanige koers zijn wlj 
den in bred~r verbarid, bereid. 

* .• * 

DAT de wenselijkheld van deze 
besprekingen bestaat, is mij t 
reeds ult vele uitlatingen In 

<lle geest gebleken, en ik houd mij 
overtuigd, dat bij talloze oud· 
Vrijzinnig-Democraten, andere on· 
'vennlge soclallsten en polltlek• 
<laldozen, die zich nog niet hebben 
uitgesproken, dézelfde wens leeft. 

De heer Oud duldt In zjjn schrij• 
ven op het stichten van· weer een 
geheel nieuwe partij. Afgezien van 
llet feit, dat die oud-Vrijzinnig
Democraten, die zich bij de Partij 

G 
van de Vr\iheld hebben· aange• 
sloten, zich daarin zeer wel thuis 
gevoelen, en geen behoefte heb· 
ben aan een nieuwe partij, en nog lOf 
afgezien van de talloze technische ge; 
bezwaren aan het stichten van een in 
nieuwe partij verbonden, wil het de 
mij voorkomen, dat bestudering wc 
van beginselen ert programma van de 
<Ie Partij van de Vrijheld zal doen ~~o: 
blijken, dat In wezen geen diep· vier 
gaande versch!llen van Inzicht be· dus 
lloeven te bestaan. . 

Met name zal dlt het geval zijn stf 
omtrent de twee. voornaamste te 
Vraagstukken, die de politiek van ge 
ons land op dit ogenblik wel g\l• Jn 
heel beheersen. · d" 

Het standpunt van de heer Oud we. 
:lnzal'e Indië Is door·zun verschil· ~J 
lende pub!lcatles waarbij hij blijk se 
heeft gegeven af te w~jken van de I 
opvattingen van de Partij van de 
Arbeid, voldoende bekend. Wan· 
:neer men zich rekenschap geeft 
van de snelle ontwikkel!ng van 
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het Indische vraagstulc gedurende 
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de laatste maanden, hetwelk het 1. 'beste wordt geaccentueerd dool' 
het feit, dat thans de Lult.-Gouv.· 
Generaal zich uitlaat over de re· 
ge.1·ing te Djokja ln bewoordingen, 
<!ie, wanneer een der oppositie·· 
:partijen dit vroeger zou hebben 
gedaan, de onverzoenlijl<e toorn 
Van minister Jonltman zouden heb
ben opgewekt, dan blijkt daaruit 
ten duidelijkste hoe het Ind!scha 
:probleem steeds meer van een 
principieel vraagstuk door de om·. 
standlghcden terugge))racht Is tot 
een probleem van zeer feltelijk 
regerlngsbeleld, waarbij princl· 
:Piële doelstellingen worden door· 
kruist noor tal van buitenlandse 
invloeden die door polltleke 
:machtsverhoudlr>gen en niet door 
beginselen worden bepaald. Dit IS 
nog eens een e.anle!ding te meer, 
dat dit beleld In veel ruimer ver· 
band en zo mogelijk nattonaal 
wordt vastgesteld. 
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En wanneer men llich reken
schap geeft van de dagelUks toe• 
:nemende financiële en economi· 
Eche zorgen waaronder ons land 
gebul't gaat, en .met name de 
toeneming van onze staatsschuld 
in de laatste maanden met 
ongeveer l. milHard 600 rolliloen 
gulden, van de sterk stijgende 
geldc!rculatte, maar vooral ook 
van de uitermate sombere ver• 
houdingen tussen onze export· en d 
impoHcijfe1•s welke laatste in de I 
B.fgelopen maanden maar voor o. 
ongeveer 30% gedekt ltljn, dan kan b~ 
:men niet anders dan c·onstateren de 
dat de dreiging· van een intiatle A. 
en daarmede een catastrophe voor Is 
Oll.1 lf.lnd ateeds .naderbij komt. oer 
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Zoeklicht op Israël 
Wie zich voor het fenomeen Israël en 

. in verband daarmee voor het Mid· 
den-Oosten interesseert - en we zijn 
overtuigd, dat dat er zeer velen zijn in 
ons l•and kan zo langzamerhand 
beschikken over een bijkans overweldi· 
g·ende stapel informatieve lectuur. Het 
lijkt daarom een vrij hachelijke zaak 
over dit· deel van de wereld, waarin de 
staat Israël overigens maar een zeer 
besçheiden pl-aats inneemt, nog weer 
een boek te schrijven. \fr. L. Meije., 
die een drietal jaren ]1oofdredacteur 
van Vrijheid en Democratie is geweest, 
heeft dat niettemin gedaan. x) 

Al lezende in deze pocket van ruim 
200 bladzijden, komt men al gauw tot de 
conClusie, dat het een innerlijke drang 
is geweest, die mr. Meijer tot schrijven 
over Israël heeft gezet: Want hij blijkt 
in hoge mate door dit land en volk te 
zijn geboeid. Hij heeft Israël dit keer 
bezocht als journalistiel'e waarnemer, 
maar tegelijk als toerist. Beide hoeda
nigheden komen in zijn boek duidelijk 
tot uiting. 

Wie Israël als toerist heeft bezocht, 
zal in dit boek heel veel herkennen, 
maar stellig tevens tot de ontdeltking 
komen, dat menig aspect aan zijn aan
dacht is ontsnapt. Reeds om die reden 
is het boek van mr. Meijer eer. boeiend 
relaas, dat bij degenen, die Israël 
nog niet uit eigen aanschouwing kennen, 
stellig het verlangen zal doen opkomen 
er toch eens een vak•antie door te bren
gen. Kort en bondig heeft de schrijver 
de verbondenheid van drie wereld-

Van onze 
feestafel 

godsdiensten met het land gekoppeld 
aan het heden, waardoor in het bijzon
der de heilige plaatsen, die ons uit de 
Bijbel zo bekend zijn, beeldend worden 
belicht. Mr. Meijer heeft het daarbij 
evenwel niet gelaten. Hij roept voor de 
lezer ook het beeld op van de onderschei
dene machten, die het oude Palestina tot 
een speelbal in de geschiedenis der 
mensheid hebben gemaakt en dit veelal 
niet in het belang van de bewoners. 

In welk een scherp contrast daarmee 
de geschiedenis van de laatste twintig 
jaar, sinds de oprichting van de staat 
Ismël is, heeft de heer Meijer getoetst 
aan de zorgvuldige waarneming, eigen 
aan de journalist, die ·gewend is allerlei 
feiten te analyseren. Een aanta1 van die 
feiten, vooral politieke, neeft de schrij· 

ver bovendien getoetst in gesprekken 
met de meest voorwanstaande leidende 
figuren van het moderne Israël, zoals 
Ben Goerion, Golda Meir e.a. 

Voor een objectieve beoordeling van 
de situatie in het Midden-Oosten, zoals 
die zich na de spannende Zesdaagse 
oorlog in juni 1967 voordoet, is ;'let deel, 
dat mr. Meijer wijdt aan de wor
dingsgeschiedenis V'an Israël, van bij· 
zondere betekenis. In de juni-dagen en 
ook nog enige tijd daarna was vrijwel 

de gehele wereld vervuld van een bij
kans onbegrensde bewondering voor het 
kleine Israël, dat, naa.r de schrijver uit 
Die Weltwoche aanhaalt, "een der 
grootste en brilj•antste overwinningen 
vari de krijgsgeschiedenis" wist te be
vechten. 

\ 

Daarna is er wel enige wijziging ge
komen in de wereldopinie. 'Men is over 
de politiek van Israël wat genuanceer
der gaan denken, naar onze overtuiging, 
omdat men onvoldoende op de hoogte is 
van hetgeen er aan de strijd tegen de 
Arabische landen is voorafgegaan. Mr. 
Meijer heeft dit kennelijk aangevoeld en 
heeft daarom - zo menen we te mogen 
aannemen - een zeer indringend histo
risch overzicht gegeven van het Zions
verlangen van de joden in de diaspo
ra, een verlangen naar terugkeer naar 
het rand der Vaderen, .:Jat weliswaar 
mede door politieke •:m economi!"che 
factoren is beïnvloed, maar dat in we
zen tweeduizend jaren de ziel van de 
joden heeft beroerd. 

In dit deel is met succes gepoogd met 
de grootst mogelijk objectiviteit de le
zer over de ware gebeurtenissen te in
formeren. Ligt hierin reeds de grote 
verdienste van dit boek, het mag ander
zijds een prestatie worden genoemd in 
zo kort bestek een beeld van Israël te 
scheppen, waarin schier alle aspecten 
van dit land en volk worden belicht. Zo 
is deze pocket niet alleen geworden tot 
een aangenaam te lezen reisgids, maar 
tevens tot een bron van informatie op 
cultuur-historisch en politiek terrein. 

De noodzaak om in iets meer dan 200 
bladzijden dit allès samen te vatten, 
heeft er overigens wel toe geleid, dat 
niet alle aspecten even goed uit de verf 
zijn gekomen en dat er enkele onnauw
keurigheden in voorkomen. Me:1 mag 
mr. Meijer hiervan echter geen verwijt 
maken, omdat hij er zich ongetwijfeld 
van bewust is geweest, dat er nog onein
dig veel andere bronnen zijn, waaruit 
geput kan worden. Maar wie in weinig 
tijd het wonder van Israël wil leren 
kennen, heeft in mr. Meijer een be· 
trouwbare gids, die boeiend en bondig 
weet te vertellen. 

J. E, V, d. W. 

x) Zoeklicht op Israël; uitgeverij Bekking, 
Amsterdam; f 9.90. 

Vragen over subsidies voor 
verwerving van grond 

Het VVD-Tweede-Kamerlid de heer 
Zegering Hadders heeft aan de ministers 
van economische zaken en van sociale 
zaken en volksgezondheid de volgende 
schriftelijke vragen gesteld: 

1. Kunnen de ministers i.v.m. de vol
gende feiten: 

a. dat door de besturen van vele ge
meenten plannen ontworpen zijn of wor
den betreffende werken tot verbetering 
van de infrastructuur of werken, die in 
verband met werkloosheid als object van 
aanvullende werl,gelegenheid kunnen 
worden uitgevoerd; 

b. dat voor het uitvoeren van deze 
werken door het Rijk, op daartoe strek
kende aanvragen van het gemeentebe· 
stuur, subsidie wordt verleend in de 
kosten, omvattende de kosten van ver
werving van de benodigde grond, de 
lwsten van het technische werk en ove
rige bijkarnende kosten; 

c. dat de voorbereiding van en het 
overleg over deze plannen doorgaans 
tijdrovend is en daardoor in de praktijlt 
de feitelijke situatie veelal deze is, dat 
een gemeente reeds vóór het indienen 
van de subsidie-aanvrage eigenaresse is 
geworden van een deel van de grond, 
welke voor de uitvoering van het werk 
(b.v. de aanleg van een weg) nodig is, 
terwijl zij de resterende grond verwerft 
nadat de subsidie-aanvrage is ingediend, 

mededelen of het waar is, dat in het 
eerste geval geen en in het tweede geval 
wel subsidie wordt verleend in de lwsten 

van verwerving van de benodigde grond? 
2. Zo ja, zijn de ministers dan niet 

van mening, dat deze gronden - onge· 
acht het tijdstip van verwerving - on
misbaar zijn om het betreffende werk uit 
te voeren en dat het iD. het algemeen 
wenselijk of noodzakelijk is de benodigde 
gronden tijdig aan te kopen en daarmede 
niet te wachten tot na het indienen van 
de subsidie-aanvraag voor het definitieve 
plan? 

3. Zo ja, is er dan een verklaring te 
geven voor het maken van zulk een on- • 
derscheid bij de subsidiëring? 

4. Zijn de ministers niet van mening, 
dat de desbetreffende gemeenten nadeel 
lijden als gevolg van het maken van dit 
onderscheid en dat voorkomen moet wor
den, dat de gemeentebesturen ertoe zou
den kunnen worden gebracht minder 
voortvarendheid te betrachten in hun 
aanlwopbeleid? 

5. Indien de nlinisters van mening zijn, 
dat het betrachten van voortvm·endè1eid 
ook van de zijde van gemeentebesturen 
gewenst is, zulk~ ten einde zonodig op 
korte termijn te komen tot de uitvoering 
van werl{en ter verbetering van de in· 
frastructuur dan wel ter bestrijding van 
de werkloosheid, zijn zij dan bereid het 
daarheen te leiden, dat ook subsidie 
wordt verleend in de kosten, vcrbonden 
aan de verwerving van gronden, beno
digd voor de uitvoering van derg·elijke 
werken, ook al heeft de verwerving 
plaatsgevonden vóór het indienen van de 
subsidie-aanvrage? 

r-· 
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Ongezond 
:Jf vHet gaat met onze Nederlandse * Spoorwegen almaar bergaf-

waarts. De financiële resultaten worden 
steeds ongunstiger hetgeen reSIUiteert in 
toenemende verliezen. Hiervoor zijn di· 
verse oorzaken aan te wijzen, waarvoor 
men de directie van onze Spoorwegen 
zeker niet aansprak:elijk kan stellen. 
Ook in het buitenland maakt het rail
vervoer een dergelijke ontwikkeling 
door waaruit kan worden geconclu· 
deerd, dat het hier om financiële zorgen 
gaat, die niet specifiek Nederlands ge
noema .Kunnen worcten. 

Toch hebben wij ons verbaasd over de 
inhoud van een brief die de directie van 
de NS zond aan de chefs van dienst, 
waarin er onder meer op wordt gewe· 
zen dat oij het opstellen van de exploi
tatiebegroting voor dit jaar is geblelren 
dat het verlies enkele tientallen miljoe
nen guldens hoger zal zijn dan werd 
voorzien. Onze verbazing geldt niet deze 
mededeling, doch wel de opdracht die in 
diezelfde brief is vervat, alle uitgaven 
te beperlmn en de niet strikt noodzake
lijke uitgaven, hoe -klein -ook, achterwe
.,.e te laten. Deze -l)eperking betreft ma
terialen en onderhoud, verbruiksartike
len, elek'triciteitsverbruik, diensten van 
derden, di;mstreizen en declaraties. De 
directie van de NS zegt in dit schrijven 
zich ervan bewust te zijn dat alleen 
met deze maatregelen "het schip niet 
drijvende te houden is," maar dat alle 
oeetJeS netpen. 

Welnu, wij vragen ons af waarom de· 
ze oproep tot interne bezuinigingen 
eerst nu is gegeven. Het was reeds ja· 
ren eerder bekend dat de NS met ver
lies moesten werken, zodat een derge· 
lijke opdracht rijkelijk laat komt. 

Doch geheel afgezien daarvan wil het 
ons voorkomen dat los van de uiteinde· 
lijlre financiële resultaten -het altij1d 
noodzakelijk is de uiterste zuinigheid te 
betrachten. Het is bepaald onbegrijpe
lijk dat r.en in dit opzicht _ pas de put 
wil dempen als het kalf is verdronken. 
Dit wijst op een bedrijfs-economisch be· 
leid waarachter wij bepaald een vraag: 
tek~n winen zetten. Het gaat 'hier ten 
dele , om belastinggelden door de bur
gers opgebracht, die via subsidies aan 
de NS toevloeien, terwijl anderzijds die
zelfde burger met verhoging van _de 
spoorwegtarieven wordt geconfronteerd. 

Dit is een ongezonde gang van zalmn, 
die als zij in het particuliere bedrijf 
voorkomt, terecht vele protesten veroor
zaaKt. 

Onverantwoo:~·d 

(1)-
lf lf De Vara heeft vorige week vO'or * een merkwaardige "stunt" ·ge
zorgd door aan kijkers te vragen onmid
dellijk telefonisch te, reageren met "ja" 
of "nee" op de vraag 'Jf eim voortzet
ting van de harttransplantaties al dan 
niet wenselijk moet worden geacht. Het 
Nederlandse kijkerslegioen bleek be· 
paald "in" te zijn, hetgeen wel bleek uit 
het feit dat er binnen korte ti.id bijna 
150G telefonisch reacties binnenkwamen. 

Men- kan zich allereerst afvragen van 
welke betekenis een dergelijkP initiatief 
moet worden geacht. Presentator ,Her
man Wigbold, gaf hierop overigens van 
t~ voren . mete~n het antwoord toen hij 
voor_ de tv veridaarde dat aan dit_, ,,,on-_ 
derzoek" , geen enkele waarde kon wor- _ 
den toegeken_d. Welnu, als dat ;w is, ,er• 
wij beamen het graag, dan. vragen, wiJ 
ons af _welk nut er in een dergelijke 
opzet schuilt, dat zeker niet kan worden 
vrijg-epleit van een emotionele inslag, 
die als men deze bespeelt, .bepaald'e .ge
vaarlijke as peeten kan, oproepen. De 
vraag· waar. ,het hier om ging immers 
was er geen ,die voetstoots met een, een
voudig ."ja" of -"nee" lwn .worden beant
woord. Bedenkelijlrer wordt het overi
gens van de, V ara in dezelfde uitzending 
te moeten vernemen dat dit vraag· en 
antwoordspel ook in de toekomst zal 
worden voortgezet. Wij achten dit een 
totaal verkeerd gebruik nm een massa
medium dat aldus niet in dienst wordt 
gesteld van een . weloverwogen voorlich
ting- doch· dat op dez'e WIJze wordt 
misbruikt. orri de- publieke opinie op een 
al tê ohgent'lanceerde \Vijze in bewt~ging 
te br~ngenr wàardoor een bedenl•eli,ik 
spelletje wordt bedreven, waaii'nee nie· 
manct IS ge<nena. - ' - ' 

Onve.-antwoord 
(I I) 
* * Er zit -trouwens nog een ernstig * bedenkelijke kant aan dit Va
ra-experiment. De enorme reaetie 11ie 
dit spel onder de kijkers teweegbracht, 
heeft het telefoonverkeer van en naar 
het Gooi , gedUrende énige ui:èn totaal , 
ontwricht: Wij 'kunnen rtauwelijl•s aan
neiü'en 'dat dit door· de organisatoren van 
dit Vara·prográmma niet is voorzien. 
Mocht dat wél zo' zijn ·!:In getuigt dit 
genrek aan visie op de mobiliteit vali-de· 
publieke opinie van een ontstellende on
deskiundigheid, die ·men _qij _, verant--

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

OPENBAAR VERVOER TEN 
NRECHTE EEN ZORGENKIND 

))Er lijkt in Nederland een produk
tieslag te woeden op het gebied van 
vervoer en verkeer. Overheid) be
drijfsleven en particulieren wedijveren 
in het lanceren van plannen en idèeën: 
een metro hier) een stadsspoorweg 
daar) een monorail zus) een luchtkus
sentrein zo. )t Lijkt wel of het niet op_ 
kan en. dat in een tijd waarin we be
paald niet in het geld zwemmen. Het 
is merkwaardig dat in al die vèr voor
uitgedachte) grootscheepse) fantasti
sche visies bitter weinig over geld 
wordt gesproken. Een plan dat niet 
betaald behoeft te worden werd ech
ter nog niet opgesteld". 

Deze ontboezeming troffen wij aan in 
"Rit", maandblad voor het openbare 
streek· en voorstadvervoer in westelijk 
en midden-Nederland. Genoemde passa
ge brengt ons meteen temidden van de 
ingewikkelde problematiek van het 
openbaar vervoer, waarover. de laatste 
tijd zoveel te doen is. Terecht overi
gens. 

De toenemende verkeerscongesties, 
zowel op onze openbare wegen als in 
onze steden, bewijzen overduidelijk dat 
wij in ons land elkaar in toenemende 
mate (bijna letterlijk) ir. de wielen 
gaan rijden. Het bezit van een auto 
gaat steeds meer onaangename kanten 
vertonen, omdat men onderweg niet 
meer voldoende kan opschieten. en men 
in de steden meer en meer moeilijkhe
den ondervindt bij het vinden van een 
parkeerplaats. In plaats dat men bij 
een dergelijke ontwikkeling zou mogen 
verwachten dat de particuliere automo
bilist er de voorkeur 9.an geeft meer 
van het openbaar vervo~r gebruik te 
gaan maken, is het . tegendeel het geval. 

SOMBER 
Het gaat namelijk niet zo best .met 

ons openbaar vervoer. Mr. J. P. A .. van 
Ballegoijen de Jong, directeur van de 
Noord-Zuidhollandse Vervoer Maat
schappij NV te Haarlem, liet in dit 
verband dezer dagen een ware cri de 
coeur horen. Ook al zullen wij over 1967 
nog aan de goede veilige kant van de 
rode streep eindigen, zo zei hij, de ver
minderende vraag naar openbaar ver· 
voer enerzijds en dé nog steeds stijgen
de kösten anderzijds, ma\{en het steeds 
moeilijker een redelijk rendement te be
halen~ Zo daalde hét vervoer van de 
NZH van 52,7 tot 50 miljoen reizigers, 
d.w.z. - met ruim vijf procent. Daar 
stond-- tegenover dat de kilometerpro
duktie - een maatstaf voor de aan het 
publiek verstrekte diensten - met 27,7 
miljoen gereden buskilometers slechts 
weinig beneden het niveau van 1966 
(28,1 miljoen) bleef. Hierbij viel voorts 
te constateren dat de daling van hèt 
aantal reizigers op de interlokale lijnen 
sterker was dan op bepaalde stadsnet
ten (Haarlem en Leiden). 

Voor de gestegen lasten in het afgelo-
pen jaar was niet alleen de loonontwik

-keling verantwoordelijk. Met een stij
, ging van ongeveer zeven procent is ·deze 
, nog maar gering te noemen in vergelij
, king met de verhoging , van 35 pct. van 
_de kosten van gasolie -voor de autobus-
sen. Dit is ten dele een gevolg van de 
verhoging van de accijnzen, doch wordt 
voornamelijk veroorzaakt docr de in· 
vloed van_ de blokkade van het Suez-ka
naal. Op een jaarlijks verbruik va!l bij-

' na acht miljoen liter gasolie màakt dat' 
bepaald wel iets uit. - · · 

Men mag aannemen dat hetgeen voor 
de NZH geldt eveneens van toepassing 
is op de overige busondernemingen in 
ons land, d.w.z.: een toenemende 
kostenstijging en daartegenover een toe-

woordelijke tv-presentatore1,1 niet voor 
mogeliJK zou nouaen. - -- -

Een en ander heeft tot gevolg gehad 

nemende tendens van minder vervoer 
op de interlokale trajecten. 

TRAM 
Een tegengestelde ontwikkeling doet 

zich voor bij het gemeentelijk openbaar 
vervoer, waaraan door de toenemende 
verkeersdrukte steeds hogere eisen wor
den gesteld. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 
in Amsterdam de inwoners op het ge
meentelijk vervoerbedrijf een praktisch 
ongewijzigd beroep hebben gedaan. Ge· 
let op de sterke toeneming van het aan
tal auto's per inwoner wijst dit evenwel 
op een toeneming van de algemene ver
voersbehoefte. 

Het aantal ritten per inwoner in 
Amsterdam gaf in de jaren 1955 tot en 
met 1966 het volgende beeld: 
1955: 164 ritten 
1958 : 168 ritten 
1959: 165 ritten 
1960: 168 ritten 
1961 :169 ritten 
1962: 167 ritten 
1963: 166 ritten 
1964: 163 ritten 
1965: 164 ritten 
1966: 165 ritten 

Men ziet dus in het algemeen dat het 
beroep van het publiek op het openbaar 
vervoer in de stad verhoudingsgewijs 
toeneemt, terwijl van het interlokale 
openbare vervoer minder gebruik wordt 
gemaakt. Men kan zich afvragen hoe 
dit komt. Zeer vermoedelijk geldt bij 
het lokale openbaar vervoer als oor
zaak, dat door de toenemende ver
keersdrukte wat minder van fiets en 
brommer (vooral bij slecht weer) ge
bruik wordt gemaakt. Anderzijds lijkt 
het ons aannemelijk dat de praktisch 
niet meer te betalen taxitarieven (voor
al op wat grotere afstanden) er oorzaak 
vari zijn dat tram en bus meer in trek 
komen. 

Doch wat is de oorzaak van het 
steeds dalende interlokale openbaar 
vervoer? Bij de beantwoording van deze 
vraag betwijfelen wij of deze oorzaak 
op zuiver rationele gronden lmn worden 
verklaard .. 

GEMAKZUCHT 
Wij geloven v~eleer dat psycholo

gische factoren h~er een zeer belang
rijke rol spelen. Al :wordt de auto dan 
ook meer en meer voor zakelijke doel· 
einden gebruikt, het blijft voor zeer ve
len_ een bepaald statussymbool, waar
van men niet gaarne afstand doet, ook 
niet als men weet, dat men op een 
bepaald tr,aject er beter aan . doet van 
het openbaar vervoer gebruik te maken. 
Het argument dat de. particuliere auto 
dan toch maar "gemakkelijk" voor het 
vervoer van huis _tot huis zorgt, achten 
WiJ evenzeer van meer psychologische 
dan reële betekenis. 

Zeker, de particuliere auto vervoert 
van huis tot huis. Maar daar staat tegen
over. dat daarmee meer tijdverlies ge
paard gaat dan bij gebruik van open
baar vervoer in weljl: laatste geval het 
mogelijk is krant of boek ter hand te 
nemen, of andere werkzaamheden van 
zakelijke aard te verrichten, hetgeen. 
uiteraard onmogelijk is . als men zelf 
achter het stuur .zft. Da,arbij kQmt nog, 
dat het, open baar vervoer de passagier 
in het hartje van de !'\tact }:)reng_t en het 
tijdverlies dat met het moeizaam zoe
ken. naar een parkeerplaats .is .verbon
den, ka11 worden verm,ecten. Bovendien 
biedt het openbaar vervoer bij slecht 

, weer een grotere veiligheid. 
Laten wij het echter ronduit stellen: 

de particuliere autobezitter is veelal te 
gemakzuchtig deze voordelen van het 
openbaar vervoer te onderkennen. Hij 
prefereert het om , vanuit zijn huis in 
zijn wagen te stappen en neemt het 

_tijdverlies (o.m, veroorza(lkt (loor }:tet 
langdurig zoekeu naar een parkeer· 
plaats in de stad) op de koop toe. 

TEVERGEEFS 
dat het telefoonverkeer volslagen, werd Het is in dit opzicht zek.er interessant 
geblokkeerd, waardoor de __ zo, no'?dzake- te wijzen op een experiment dat gedu-

, lijke verbindingi;in,wg-elijkheden, _in g,ev:,tl, rende enige maanden; met overigens 
van brand, ziekte, ongeh1kken, ete. vol- weinig succes, in Amsterdam wordt ge
komen werden afgesne_tlt>H. Noehtans nomen. Teneinde dé, forensen , die met 
wenst de Vara te volharden -in ~aar de auto uit het Gooi naar de hoofdstad 
bliksemenquêtes en heeft zij inmidd,els _ komen het tijdrovend zoeken naar- een 
contact opgenomen me~ de PTT hoe , _ parkeerplaats in de stad' te besparen, 
verdere moeilijkheden in \Ie t_elef()njsche . stationeert de gemeente in de ochtend
communicatie in de toeJ;:oms· kunnen uren speciale bussen aan de Tand van de 
worden voorkomen. Wij zijn (Ie __ llJ,e~in~, _, stad die het mogelijk maken snel in het 
toegedaan dat het, hier een volharden centrum te. komen. Vlak bij deze stand:-
betreft, een betere zaak waardig. Wie, plaats be:vindt zich een ruime parkeer
om een spel,letje doo,r te _zetten,_ waa~- gelegenheid, zpdat de- automobilist zijn 
van men zelf de waarde uiterst gering wagen snel kwijt kan en zich van een 

- acht, een, deel van , het- nation<tle .tele- vlugge "over:stap" op 'de .extra stadsqus 
foonverl<eer opnieuw dreigt te' blokl•e- . verzekerd W!"et., . . 
ren, geeft blijk van weinig ye11a,ilt\~oorde- , Zoals r_e_eds opgeD'lerkt, -deze maatre
Jijkheidsgcvoel jegens de màatschappij, gel he.eft )Neini,g succes, _omdat de auto
waarvan de Vara zo vaak hewecr~ dat , mobi!isten er praktisch geeu gebruik _ 
deze .haf!,!'_ juist ZIJ, te~· P,~~;rte, gaat, .. , , : _ · vap.,,w,e.nt~en t~ ,m;al~en ell;_<~r fi~ :vpork<)ur, . 

aan geven in het centrum van de stad 
vele rondjes te draaien alvorens een 
geschikte parkeergelegenheid i~ gevon
den. Bekend is ook, dat veel automobi
listen, die van buiten de stad komen, 
een uur of langer vóór kantoortijd zich 
in de hoofdstad bevinden. teneinde in elk 
geval van een parkeerplaats verzekerd 
te zijn. De tussengelegen. tijd wordt dan 
meestal in een café doorgebracht. 

Wij menen een dergelijke houding te 
moeten betreuren en komen daarbij 
weer terug op hetgeen in het begin van 
dit artikel werd geciteerd uit het 
maandblad "Rit". Het maken van grote 
en grootste plannen voor de toekomst 
op vervoers- en verkeersgebied is nuttig 
én zelfs noodzakelijk. Doch naast die 
noodzakelijke planning op ·range termijn 
zou ook van de niet ten onrechte klagen- -
de automobilist mogen worden ver
wacht dat hij de service die door het 
openbaar vervoer zowel op het lokale 
als interlokale vlak wordt geboden, niet 
hi de wind blijft slaan. Anderzijds ligt 
het op de weg van het openbaar ver
voer de service op zijn beurt verder op 
te voeren, hetgeen overigens niet bete
kent, dat wij het openbaar vervoer in 
dit opzicht enig verwijt zouden willen 
maken. Integendeel. Toch ware te over
wegen door het meer inzetten van inter
lokale sneldiensten, de 9.Utomobilist er
vàn te overtuigen welke voordelen het 
openbaar vervoer biedt. Te overi.vegen 
ware voorts, vooral op de buitenweg 
meer abri's aan te brengen die da 
reizigers, vooral bij slecht weer,- enige 
beschutting bieden. Wat dit betreft deed 
het ons deugd dat bijvoorbeeld de 'N'zli · 
de haltes langs de lijn volgens eéi::t- ur
gentielijst van abri's voorziet en" wel: 
jaarlijks met gemiddeld veertig. · 

Om enig misverstand te vermijden zij , -
erop gewezen, dat hetgeen wij hierbov~n · 
schreven vooral geldt voor de gemoto
riseerde forens die elke dag een vast' 
traject vice-versa aflegt. Helaas moèf' 
worden vastgesteld, dat juist bij deze 
categorie de mogelijkheden die het 
openbaar vervoer biedt, volslagen wor
den genegeerd. 

BEPERKINGEN 
Het behoeft wel geen uitvoerig betoog 

dat wij met onze opmerkingen alle as
pecten van het openbaar vervoer niet 
hebben kunnen belichten. El et geldt hier 
slechts een detailprobleem dat o~s de 
moeite waard leek nader onder. dé 'aan~ 
dacht te brengen. Wij zullen ons'' 'wat 
het verkeer en vervoer betreft b'e:i)èrkîri-' 
gen dienen op te leggen, gelijk wij an-' " 
dere beperkingen op dit terreïna]s van
zelfsprekend aanvaarden. Wij .. d~nken' 
aan het rechts houden maximthn snél- " 
heid, het wachten bij ' voorrangswegen, . , .. 
het verbod een weg in te 'rijdeii e:il 
dergelijke. Het zijn alle het 'verkeer en 
vervoer beperkende maatregelen die 
wij hebben moeten accepteren om een 
chaos op onze wegen te voorkomen. ,, ' 

Mogen wij besluiten met èen kern~· 
achtige uitspraak van nir. · · 'Vari 
B~llegoijen de Jong. die als_ volgt 
lmdt: "Er wordt vaak zwaaF •get:irld, 
aan· de beperkingen voor- de indivi• · 
duele gemotoriseerde weggehrUJiker,' 
welke eventueel, i:n· ··bepàalidê · 
omstandigheden, zouden ' · kuriri.en .· 
voortvloeien uit een effectieve. be~ .·, 
vordering va;n het ope.n.barè : :v~r7 
voer .. Ik vrees dat d.eze beperkin- ,_ 
gen ool;l: zonder bevordering v:an het 
openbare vervoer op den duur on
vermijdelijk zullen zijn. Maar ook 
als dat niet het geval is, zou de 
privé-automobilist wellicht kunnen 
bedenken daJt, Zlonder de bus, er 
nog een dertig of veettfg' 'aut'o•s 
meer voor . hem i11 de We zo,ii(ien 
staan.'' 

NIEUW, 

JAARBOEKJE 

VERSCHENEN 
Verschenen is bet Jaai:boekje, 

l967-Ul68 van de VVD: De p'rljs 
bedraagt f 3,- per exeriiplaat. B~ 
stellingen. bij voorkeur door over~: . 
schrijving van het desbetreffe,.'4e"' 
bedrag op giro nr. 67880 tep riarite 
van de secretaris van 1 de ·vvD:'te : 
's-Gravenhage, .onder , veáneldïri~f' 
,;Jaarboekjé. · , -· ,, ' 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Waardoor functi n ert 
ns lan partijstructuur in 

I . Korte ·wordings
geschiedenis 
van de voor
naamste partijen 

A. Staahburgerlijke 

eman€:ipatie 

KIESRECHT 
De liberaal Thorbecke heeft in het 

midden van de vorige eeuw de strijd 
met de toenmalige conservatieven aan
gebonden ter verwezenlijking van de 
emancipatie van de burger tot 
staatsburger. Met de Grondwet van 1848 
sloeg hij de weg in die gericht is op het 
bereiken van algemeen kiesrecht. Via 
de strijd om het parlementaire · over
wicht (1866-1868), ·.·de Grondwetsherzie
ning van 1887, de Kieswet-Van Houten 
(1897), en de onder het kabinet van 
de liberaal Cort van der Linden tot stand 
gebrachte Grondwetsherziening . van 
1917- kwam het algemeen kiesrecht voor 
mannen (in 1918) en vrouwen (1919) 
tot stand. Ook een ander kiesstelsel 
deed zijn intrede : het tot 1917 geldende 
absolute-meerderheidsstelsel ( distric
tenstelsel) werd vervangen· door het sys
teem van evenredige vertegenwoordi
ging. 

Com:!usie 

In 1919 was de toekenning van 
staatsburgerlijke rechten aan alle Ne
derlandse mannen en vrouwen voltooid. 

SCHOOlSTRIJD 
Tijdens het eerste kabinet-Thorbecke 

(1849-1853) stonden de lmtholieken, die 
gelijkstelling van godsdienstbeleving 
en vrijheid van kerkelijke organisatie 
verlangden, aan de zijde van de libera
len die hun deze .rrijheid verleenden. In 
de loop van de jaren 1860 dreven Libera
len en katholieken uiteen. In de ency
clieli: "Quanta Cura" (1864) met de 
daaraan toegevoegde "Syllabus Erro
rum" keerde de paus zich tegen het 
liberalisme en de openbare school. De 
Nederlandse bisschoppen lieten in 1868 
een mandement van dezelfde strekking 
uitgaan. Langzamerhand gingen de ka
tholieken een eigen politieke groep vor
men. Ook de antirevolutionairen orga
niseerden zJch. 

Toen in 1878 de liberaal Kapperne 
van de Coppello elke financiële steun 
aan het bijzonder onderwijs van de 
hand wees, stelden de katholieken en 
orthodox-protestanten zich scherp tegen
over de Uberalen op. De meeste libera
len . achtten subsidiëring van het bijzon
der onderwijs in strijd met de Grond
wet. Daarin stond dat het openbaar on
derwijs "een voorwerp van aanhouden
de zorg van de regering" was, waaruit 
zij afleidden dat de overheid zich van 
steun aan andere soorten van onderwijs 
diende te ~mthouden. De vrijzinnig-de
mocraat Bos speelde een belangrijke rol 
bij de onderwijspacificatie die, evenals 
het algemeen kiesrecht, werd verwezen
lijkt door het kabinet-Cort van der Lin
den: sedert 1917 is het onderwijs - en 
niet alleen het openbaar onderwijs -
een onderwerp van overheidszorg. 

Conclusie 
. Onvoldoende begrip van de liberalen 
m de vorige eeuw voor datgene wat 
]{atholiel,en en orthodox-protestanten in 
hun diepste geloofs- en gevoelsleven op 
het stuk van het onderwijs - de opvoe
ding van hun kinderen volgens hun 
?iepste levensbeginselen - beroerde, is 
m de tweede helft van de vorige eeuw 
het voornaamste aangrijpingspunt ge
weest voor de vereniging van protestan
ten en katholieken in politieke strijdor
ganisaties met een confessioneel karak
ter (Rooms-I{atholieke Staatspartij, An
t~~Revolutionaire Partij en Christe
liJk-Historische Unie.) Deze partijen 
van rechts stelden zich tegenover de 
Partijen van links (liberalen, vrijzin
nig-democraten en socialisten.) De 
schoolstrijd tussen rechts en linlrs vond 
zijn einde na de eerste wereldoorlog, 

mede doordat de laatsten meer begrip 
opbrachten voor de gevoelens van de 
anderen. 

B. Sociale 
emantipatie 

INDUSTRIËlE REVOlUTIE 
Voordat het zover was had een ander 

groot probleem zich in de Nederlandse 
politiek gemanifèsteerd: n.l. de positie 
van de arbeidende bevolking. De in
dustriële revolutie zette in Nederland 
pas betrekkelijk laat in de vorige eeuw 
door. De opkomst van de industrie is 
als geheel gezien uiteindelijk zegenrijk 
voor de bevolking. De mogelijkheid tot 
beëindiging van de grote armoede is 
erdoor geschapen. De eerlijkheid ge
biedt te zeggen dat -voordien grote delen 
van de plattelandsbevolking - vooral in 
de wintermaanden - op de rand van de 
honger leefden. Ook in de Hollandse ste
den en hier en daar in de provincie 
heerste grote armoede. De plattelander 
die naar de stad verhuisde, vetdiende 
meer geld, kreeg regelmatiger voldoen
de eten, maar ging er in verdere le
vensomstandigheden sterk_ op achteruit. 
In die periode was de betekenis van 
behoorlijk sanitair nog niet ontdekt, was 
er geen bacterievrij drinkwater en wa
ren de lonen laag ten opzichte van de 
huren die verlangd werden. Bovendien 
verkeerde d~ technische ontwikkeling 
nog in een stadium waarbij ongunstige 
werkomstandigheden en veel vuil en 
zwaar werk niet konden worden verme
den. 

SOCIAlE WETGEVING 
Ondanks dit alles is het duidelijk dat 

de toestanden in werkplaatsen en fa
brieken naar o;nze huidige maatstaven 
mensonterend waren. Ook naar de 
maatstaven en mogelijkheden van die 
tijd werd veelal op een scherp ai te 
keuren wijze van vrouwen- en kinderar
beid en van de gewone arbeider 
misbruik gemaakt. Tegen het einde. van 
de vorige eeuw beginnen deze 
verschijnselen afkeer op te wekken: in 
1886 wordt een parlementaire enquête 
ingesteld. De liberaal Van Houten had 
in 1874 reeds één van de eerste aanzet
ten tot betere sociale toestanden weten 
te bereiken (verbod van arbeid door 
kinderen, jonger dan 11 jaar) en het 
liberale "Kabinet der sociale rechtvaar
digheid" (kabinet-Goeman Borgesius
Pierson 1897-1901) bracht een aantal 
uitstekende maatregelen tot stand: o. a. 
Ongevallenwet, Veiligheidsbesluiten, 
Woningwet, Leerplichtwet en een aantal 
Kinderwetten. Toch bleken de liberalen 
slechts in staat de "burgerij" tot zich te 
trekken. Zij raakten in de verdediging, 
anderen stonden op om verdere initia
tieven tot sociale hervormingen te ne
men en - met behulp van de liberalen 
- te verwezenlijken. 

SOAP 
De arbeiders waren zich aan het eind 

van de vorige eeuw politie}{ gaan orga
niseren. Zo ontstond in 1894 de So
ciaal-Democratische Arbeiders Partij. 
Oolr de confessionele partijen zetten 
zich in voor de emancipatie van de ar
beider. 

Conclusie 
Weliswaar hebben de liberalen de 

eerste stappen tot sociale vooruitgang 
gezet, zij raakten echter later het initia
tief _kwijt. Een der oorzaken hiervan 
was de teruggang van het zeteltal in het 
parlement als gevolg van de invoering 
van het evenredig en algemeen 
kiesrecht, waarvoor zij zelf hadden 
gestreden. Tegenover de verlangens van 
. de S.D.A.P. bevonden zij zich - nood
gedwongen - in het defensief. 

C. Sodaal-psychologische 
emam:ipatie 

VERZUILING 
De primaire politieke doeieinden van 

de confessionele partijen (R-K.S.P., 
A.R.P. en C.H.U.) en van de S.D.A.P. 
waren omstreeks 1920 bereikt. Deze pri
maire doelstellingen waren respectieve
lijlr de erkenning van het bijzonder on
derwijs en de financiële gelijkstelling 
daarvan met het openbaar onderwijs, 
respectievelijlr het algemeen kiesrecht 
en de achtur~ndag. Met deze formele 

emancipatie op staatsburgerlijk- en on
derwijsgebied, was de gehele emancipa
tie van katholieken en orthodox-pro
testanten enerzijds en van de arbeider 
anderzijds nog niet voltooid. Bij katho
lieken en protestanten bleef de behoefte 
aan eigen organisatievormen - niet al
leen op politiek gebied - bestaan. De 
S.D.A.P. ging zich richten op principiële 
wijzigingen in de maatschappijstruc
tuur. 

In de confessionele partijen kwam na 
de schoolstrijd nog geen innerlijke ver
deeldheid over ae nieuw-opkDinende po
litieke (voornamelijk sociaal-economi
sche) problemen voor. Het streven naar 
volledige {sociaal-psychologische) eman
cipatie was beheersende factor en bin
dend element. 

CHU 
Dit geldt echter niet voor de C.H.U., 

wier aanhangers in genen dele zich ach
tergesteld voelden. De structuur en het' 
denkpatroon van de Unie brachten ech
ter met zich mee - en brengen tot op 
dit ogenbEk met zich mee - dat een
heid van geloof voor hen een voldoende 
basis is voor de organisatievorm, ook 3Jl 
lopen de politieke conclusies die de le
den van de Unie aan het gemeenschap
pelijk uitgangspunt verbinden al tal van 
jaren uiteen. Dit uiteenlopen wordt door 
de aanhangers van de Unie volledig 
aanvaard. Dat de Unie daardoor geen 
homogeen instrument voor politieke 
machtsvorming is, wordt door de 
meeste aanhangers van de Unie klaar
bl~jkelijk van minder gewicht geoordeeld. 

Conclusie 
Tegenover de toekomstbeelden van de 

S.D.A.P. (de Socialisatierapporten van 
1923, het Plan van de Arbeid) stellen de 
confessionele partijen en de liberalen 
geen duidelijke alternatieve toekomst
beelden. De liberale politiek verloor 
zich vaak in het veelal defensief geo
riënteerde detailwerk. 

De R-K.S.P. was en bleef de partij 
van katholieken. De A.R.P. en C.H.U. 
bleven partijen voor ortl:lüdox-protestan
ten. 

De S.D.A.P. bleef een partij voorna
melijk van onkerkelljke arbeidèrs. De 
liberalen slaagden er niet in noe
menswaardige aantallen kiezers en le
den uit de arbeiderskring en uit katho
lieke en orthodox-protestantse lrring tot 
zich te trelllien. 

11 De naoorlogse 
periode: het 
intreden der 
politieke ver
starring 

HERSTEL ZONDER 
VERNIEUWING 

De verschuivingen van na 1945 zijn 
betrekkelijk gering. Na de mislukking 
van de Nederlansche Volksbeweging in 
1945 wordt de Partij van de Arbeid in 
1946 opgericht. De "doorbraak" mislukt 
grotendeels. Toch is de Partij van de 
Arbeid van karakter veranderd, vergele
ken bij de vooroorlogse S.D.A.P. Ten 
dele heeft tot deze karakterverandering 
bijgedragen het feit dat een aantal 
voormannen afuomstig waren uit de 
Vrijzinnig-Democratische Bond en uit 
de C.H.U., voor een. groter deel · 
waarschijnlijk het feit dat de P. v. d. A . 
van 1946 tot 1959 regeringsverant
woordelijkheid heeft gedragen. Sinds de 
P.v.d.A. zich na 1959 met een korte 
onderbreking in de oppositie heeft be
vonden, doen de vooroorlogse ideeën 
van de S.D.A.P. in de PvdA weer 
opgeld (Tien over Rood, Nieuw Links 
enz.) Het is echter de vraag in hoeverre 
deze politielre doctrines door een deel 
van de leiding en door de aanhang wor
den aanvaard. Een zekere tweeslachtig
heid, die eerder reeds de K.V.P. en de 
A.R.P. deelachtig werd, is ook in de 
P.v.d.A. opgetreden. De Voll{Spartij voor 
Vrijheid en Democratie, waarin in 1948 
de in 1946 opgerichte Partij van de Vrij
heid opgaat, is in iets sterkere mate te 
zien als opvolgster van de vooroorlogse 
liberale en vrijzinnig-democratische 
partijen en slaagde er in deze periode 
voor slechts een ldein deel in '•1ezers uit 
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andere groepen dan de traditionele libe
rale en vrijzinnig-politieke tot zich te 
trekken. 

De K.V.P. wordt de opvolgster van de 
R.-K.S.P. De A.RP. en de C.H.U. blij
ven zichzelf gelijle 

De problematiek betreffende de Indo
nesische kwestie buiten beschouwing la
tende, gaat zich vooral in de confessio
nele partijen wreken dat het bindend 
element '"7 de emancipatiestrijd -- ont
breekt, nadat de emancipatie in de ja
ren· na de tweede wereldoorlog is vol
tooid. Na de tamelijk eendrachtige perio
de van "herstel en vernieuwmg" gaan 
de sociaal-economische · vraagstuklren 
een overheersende rol spelen. Dan 
blijkt, dat hierover in de luingen der 
confessionele partijen niet meer eenslui
dend wordt gedacht. 

VERSTARRING 
De vanouds bestaande tegenstelling 

rechts is confessioneel en linl{s is 
niet-confessioneel, wordt vervangen 
door de tegenstelling in hoeverre men 
de individuele vrijheden ook op soci
aal-economisch gebied voorrang wil ge
ven boven staatsinvloed en nivellering. 
De oude organisatievormen blijven 
bestaan, hoewel de politieke homogeni
teit van de partijen gaat ontbreken: een 
duidelijk verstarringsproces. 

Grote verschuivingen zijn er sinds 
1918 tot 1940 en zelfs tot heden eigenlijk 
niet opgetreden Men vergelijke de 
uitslagen van de Tweede Kamerverl!ie
zingen van 1918 en 1967: 

1918 
R-KSP ....................................... 30% 
ARP en CHU .............................. 20o/o 
Dissidente prot. chr.: ............... 2% 
SDAP ....................................... 22o/o 
VDB en liberalen ........................ 15% 
Economische Bond en andere 

protest- en belangenpartijen ... 7% 
Revolutionair-Socialisten ............ 4% 

100% 
1967 

KVP .......................................... 28% 
ARP en CHU .............................. 18% 
SGP en GPV .. .................... ........ 3% 
PvdA ....................................... 24% 
VVD .......................................... 11% 
Democraten '66 ........................ 5% 
Boerenpartij ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....... 5% 
PSP en CPN ..... ........ .... ...... ....... 6% 

100% 

Conclusies 
1 Twee van de grote politieke strijd-

• punten op basis waarvan de politie
l~:e partijen in de vorige eeuw tot stand 
waren gekomen vondën omstreeks 1920 
hun einde (algemeen ldesrecht, ge
lijkstelling van openbaar en bijzonder 
onderwijs). De strijd om de verkrij
ging van de sociale rechten moest wor
den voortgezet, maar gaf geen aanlel
ding tot duidelijke tegenstellingen, 
slechts tot verschillen in aanpak en be
nadering. In de periode van de soci
aal-psychologische emancipatie hadden 
de A.R.P. en R.-K.S.P. op die grond nög 
wel bestaansreden. De politieke partijen 
bleven echter ook na de tweede wereld· 
oorlog vrijwel onveranderd bestaan, 
maar slaagden er niet in tot heroriënta
tie op basis van nieuw opkomende poli
tieke strijdpunten te gera]{en. Voor zo
ver nieuw oplwmende politieke strijd
punten aanleiding zouden lmnnen geven 
tot hergroepering, werd deze door de 
hechtheid der partijorganisaties en de 
wil bijeen te blijven, uit de weg ge
gaan. 

2 De politieke verschilpunten geven 
• minder dan voorheen aanleiding tot 

heftige strijd en zijn vaak minder emo
tioneel geladen dan de polititieke 

. verschillen van de vorige eeuw. -Er is -
en dat is op zichzelf natuurlijk verheu
gend - een groter begrip tussen de 
bevolkingsgroepen van verschillende ge
loofs- en levensovertuiging ontstaan. De 
houding van de kerken onderling is zich 
ingrijpend aan het wijzigen. Tussen ker
kelijken en onkerkelijken is een weder
zijds begrip aan het groeien. In samen
hang daarmee zijn de opvattingen over 
crematie, geboortenregeling, seksuele 
voorlichting enz. elimar reeds zeer dicht 
genaderd. 

3 Ook tussen de sociale groeperingen 
• van de bevolking is meer onderling 

begrip gegroeid. Het vraagstulr van de 
sociale zekerheid en de sociale voorzie
ningen is gezamenlijk opgelost. De on• 
derlinge tegenstellingen tussen libera
len, socialisten en op confessionele 

('Vervolg op pag. 13) 
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Hoge lonen~ hoge rente 
dan komen van de zijde van de particu
liere spaard-ers, want de ondernemingen 
zijn daarvoor afhankelijk van · hun 
winsten, die de tendens hebben te ver
minderen. Terecht noemde prof. Glasz 
in zijn Leidse intreerede de V•8l'ETOting 
van de spaarquote van ons volk voor de 
komende jaren een moeilijke ta::::,. De 
permanente inflatie lokt niet aan tot 
belegging in obligaties m.2t lange loop
tijd. De rentevoet wordt hierdoor natuur
lijk mede beïnvloed, want men rede
neert, dat een rente van 6 pct. nominaal 
bij een geldontwaarding van 3 pct. per 
ja.ar slechts een netto-rendement geeft 
van 3 pct. (in werkelijkheid door de 
belastingen nog minder). 

DE Bank van Engeland heeft kort gele
den haar disconto verder verhoogd 

tot 6% pct. Zij was daartoe genoopt tot 
voorkoming van verdere afvloeiing van 
kapitalen naar de Verenigde Staten, 
waar de rente de laatste tijd sterk is 
gestegen. Dez.a bedraagt thans voor fe
derale staatsobligaties 5"h à 5* pct., 
voor industriële leningen 6* pct. Dit is 
circa 1 pct. meer dan een half jaar 
geleden. Terwijl de rentevoet in Europa 
vorig jaar vrijwel stabiel bleef op het 
sinds twee jaar hoge niveau van ca. 6"h 
pct. heeft .Amerika in 1967 het verschil 
ingehaald. Men kan dus zeggen, dat de 
hoge rente (d.i. een teken van schaarste 
aan kapitaal) een wereldverschijnsel is. 
Voor de onderontwikk-alde landen be
hoeft een hoge rente niet veel verkla
ring; kapitaal is daar van nature 
schaars en duur: buitenlands kapitaal 
calculeert voor belegging een zekere. 
risico-premie. 

Voor de industriële landen duidt e-an 
kapitaalschaarste op een sterke investe
ringsdrang; Zo wordt er van de zijde 
van de overheid, o.a. geïnvesteerd in de 
zgn. infrastructuur. De industrie vraagt 
kapitaal voor nieuwe investeringen, ter 
uitbreiding van de produktie, vergroting 
van haar capaciteit, hetzij door vergro
ting van de bestaande installaties hetzij 
door toepassing van arbeidsbesparende 
machines, automatisering, kortom door 
methoden, die de moderne technologie 
biedt om de kostprijs te verlagen, dus 
zgn. diepte-investeringen. 

De na-oorlogse ontwikkeling valt l.lit
een in twee perioden; die van het econo
misch herstel - vooral in Europa - en 
daarna die van sterke modernisering. 
De financiering van die modernisering 
toont in beide periodes verschil; gedu
rende h2t economisch herstel, een perio
de van goederenhonger, konden de fabri
lmnten in hun prijzen een premie calcu
leren voor het herstel van de door de 
oorlog geschonden insta.llaties. In 
Duitsland was dit zeer duidelijk waar te 
nemen. Officieel werd zelfs een "Wieder
aufbau"-premie toegestaan. De Volkswa
genfabriek heeft haar reusachtige uit
breiding van d0 produktie tot voor enl>e
le jaren zelfs geheel uit eigen middelen 
- ingehoud-an winsten - kunnen finan
cieren. Men berekent, dat gedurende de 
eerste 15 jaar na het einde van de oor
log de industr:ële winsten in West Euro
pa tweederde van de nieuwe investerin
gen hebben bekostigd. 

CONCURRENTIE 
Deze periode is sinds een jaar of vijf 

; vooi'bij. De aanvank-alijke schaarste-eco
nomie was overgegaan in een bestel 
met normale verhoudingen en toenemen

. de _concurrentie, die zich de laatste ja-

ren in tal van industrieën danig doet 
voelen. In de Verenigde Staten is de 
overgang van oorlogseconomie met de 
daaropvolgende schaarste minder spec
taculair verlopen dan in Europa, maar 
in zekere mate kan men daar eenzelfde 
ontwikkeling zien. 

Het gevolg daarvan is geweest, dat de 
ondernemingen voor nieuwe investerin
gen door de naar marginaal tenderende 
winsten, niet meer konden vertrouwen 
op "zelffinanciering", maar zich tot de 
kapitaalmarkt moesten wenden. 

Menc zal zich afvragen of die investe
ringen, nu de industriële produktie 
meer en m-aer een verzadigingspunt 
ging naderen, wel op hun plaats waren. 
Hier treedt een andere factor op; de 
stijging der loonkosten, die noopte tot 
het zoeken naar arbeidsbesparende pro
duktiemethoden. De reusachtige ontwik
k-8!ing der techniek en van nieuwe tech-. 
nieken bood hiertoe de gelegenheid, 
maar deze eist steeds grotere kapitalen, 
die niet meer geheel of grotendeels uit 
ingehouden winsten konden worden gefi
nancierd. 

Om een en ander even met enkele 
cijfers te illustreren: 15 jaar geleden 
bedroeg het uurloon van een arbeider in 
de Amerika.anse auto-industrie 2,11 dol
lar. Volgens het nieuwe contract, dat 
Ford heeft gesloten met de United Auto 
Workers zal dit in 1969 stijgen tot 5,58 à 
5,68 dollar. Het is uiteraard voor de 
buit-2nstaander niet te beoordelen of de
ze stijging gelijke tred heeft gehouden 
met de verbetering der produktiemetho
den door kapitaalinvestering, m.a.w. of 
de arbeidsproduktiviteit evenredig met 
de Jonen is gestegen. Ui-t de lagere resul
taten van de grote Am-arikaanse autofa
brieken zou men kunnen afleiden, dat 
althans een deel van de loonstijging is 
gegaan ten koste van de winsten, dus 
ook van de mogelijkheid tot zelffinancie
ring. 

OB LIGA Tl E- EMISSIES 
De gevolgen hiervan kan men bespeu

ren op de kapitaalmarkt. Irr de eerste 
negen maanden van dit jaar bedroegen 
de obligatie-emissies van Amerikaanse 
ondernemingen 11,8 miljard dollar of 50 
pct. meer dan in dezelfde periode van 
1966. Aangezien de overheid hiernaast 
nog 10,8 miljard dollar kapitaal vroag 
(1966 8,5 miljard dollar) is het begrijpe
lijk, dat de rente dit jaar sterk is geste
gen. 

Men mag de toeneming van de parti
culiere obligatie-emissies niet geheel 
toeschrijven aan investeringsbehoeften. 
Er zijn ook andere factoren in het spel : 
bv. noodzaak van consolidatie van 
bank- of andere kortlopende kredieten, 
maar dan betekent dit doorgaans een 

langlopende financiering van een reeds 
· plaats gehad hebbende investering. 

Het verband tussen lonen en kapi
taalsinvestering is evenwel onmisken
baar. Het is een vaak verkondigde stel
ling, vooral van de zijd-e van de vakbon
den, dat hun looneisen de ondernemers 
prikl,elen tot betere produktiemethoden. 
Deze stelling is ongetwijfeld juist. Maar 
er zijn grenzen: technologische, al lij
ken deze in onze tijd vàn automatise
ring, computers en andere elektronische 
apparaten, nieuwe energiebronnen als 
a~rdgas en kernenergie, onbeperkt. 

Maar dan blijft toch als absolute 
grens de mogelijkheid om zich het ka
pitaal . te verschaffen voor deze steeds 
kostbaarder word-ende investeringen. De 
hardnekkige stijging van de rente in 
alle landen en gedurende ettelijke jaren 
duidt er op, dat die grens wordt gena
derd. Gaat men vorige periodes van 
hoge rente na - bv. die na de eerste 
wereldoorlog - dan blijkt, dat een perio
de van een rente van 6 tot 7 pct. slechts 
korte tijd duurde. Ook de acute kapi
taalschaarste, die zich in 1956-'57 voor
deed en die de rent-e hier tot 6 pct. deed 
stijgen, duurde niet lang. Wij maken nu 
al sedert 3 jaar een tijd van 6-7 pct. 
rente mee. Dit wijst niet op een voorbij
gaand verschijnsel, maar, om het met 
een moderne uitdrukking te zeggen, op 
een structurele kapitaalschaarste. Voor
al nu blijkt, dat deze zich ook tot de 
Verenigde Staten uitstrekt en dat niette
genstaande de Amerikaanse ondernemin
gen voor hun buitenlandse vestigingen 
de laatste 3 jaren niet binnenlands kapi
taal mogen gebruiken, maar zich dit 
elders moeten verschaffen, zoals zij dan 
ook tweeëneenhalf jaar op ruime schaal 
door middel van zgn. "Euro-do!larlenin
gen" op de Europese kapitaalmarkten 
doen. 

SPAREN 
In die schaarste kan slechts worden 

voorzien door meer sparen. Dit moet 

D.2 staat heeft het in zijn macht bespa
ringen af te dwingen door belastingver
hog·ing en door "gedwongen sparen" via 
de permanente inflatie, die een willekeu
rige belastingheffing is van vaste inko
mentrekkers. De derde methode - fi
nanciering door leningen - is afhanke
lijk van de kapita.aJmarkt en de rente
voet, die nog wel meer kan stijgen. 

Een dergelijke financieringsmethode 
wordt misschi·8n door de omstandighe
den opgelegd. Palmerston, de Britse pre
mier tijdens de Krimoorlog, verkondig
de al, dat een oorlog wordt gefinancierd 
voor eenderde door belastingen, eender
de door inflatie en eenderde door lenin
gen, een regel di.a vrijwel met de werke
lijkheid overeenkomt en die misschien 
voor een oorlogseconomie onvermijde
lijk is, doch stellig niet thuis hoort in 
een ge_ordende vredeseconomie. 

De huidige ontwikkeling van de kapi
taalvoorziening maant tot voorzichtig
heid. Stijg-2nde lonen (boven de ar
beidsproduktiviteit en boven de stijging 
van kosten van levensonderhoud) bete
kenen enerzijds beperking vr. .. de moge
lijkheid tot zelffinanciering van de on
dernemingen, anderzijds brengen zij 
een hoe langer hoe groter deel van het 
nationaal inkomen in de consumptieve 
sfeer. 

Het is stellig een geluklüg wel
vaartsverschijnsel, dat brede lagen van 
het volk hun consumptie kunnen vergro, 
ten, maar wanneer dit gaat ten lmste 
van de kapitaalvoorziening betel,ent dit, 
dat de waarborg voor een gestadige toe
neming van de welvaart wordt onder
mijnd. 

J. VAN GALEN 
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partijstructuur 
• 

Waardoor functioneert de huidige ons land onvoldoende ? 
(Vervolg van pag. 11) 

··• grondslag georganiseerden zijn van ka· 
· rak~er .veranqer:d. 

'
1 
4 Door betere opleiding en voorlich

' • ting is de bevolking meer. mondig 
geworden. Aan de staatsburgerlijke vor
ming ontbreekt echter nog veel. De pers 

' geeft voorlichting zowel over openbare 
commissievergaderingen als over plenai
re zittingen. Door de televisie heeft 
men de politiek, de politici en de 
openbare vergaderingen van het par
lement in de huisimmer gekregen. Een 
volledig beeld geven deze media niet. 
Kamerleden kunnen daardoor slechts 
ontoereikend worden beoordeeld. Dit 
kan ertoe leiden dat velen - soms ten 
onrechte - Kamerleden niet zien als 
ware vertegenwoordigers van het volk. 
Ook het omgekeerde geval doet zich 
:-oor. Hetzelfde geldt voor minist~rs, en 
In zekere .'ljriate voor .. staten-- en raadsle-
den. ·• 

,... De meeste politieke partijen, ,die 
~. . . 

vanwege de geconstateerdè verstar-
l'ing al e'ej1 onduidelijk gezicht heb)len, 
weigeren .zich bovendien nog vó.ór: de 
Tweede Kamerverkiezingen uit te ,spre
l,en over . de vraag wat zij als de meest 
gewenste. regeringscoalitie en kabinets
samenstelling zien. Daardoor stemt de 
lüezer wel, maar kan hij niet kiezen. In 
de meeste partijen. stelt men als be
gmsel dat het beleid wordt bepaald door 
de leden. Vele leden van die partijen 
echter zijn van mening dat zij onvol
doende invloéd hebben op het beleid van 
_hun partij en op de Jmndidaatstelling; 
1_n. een aantal gevallen is deze mening 
JUist. 

6. De partijen van gisteren en van-
daag passen niet meer op de proble

men van vandaag en morgen. De 
scheidslijnen die ons volk in politiek 
opzicht verdeeld houden, vallen niet 
meer samen met de oTenzen tussen de 

politieke partijen, maar lopen . daar 
veelal dwars doorheen. 

111 Onbehagen 1n de 
westerse 
democratieën 

WELVAARTSSTAAT 

Grote vraagstukken als: "hoe te leven 
in de welvaartsstaat" - met zijn com
plicaties, verfijningen en de administra
tieve gevolgen daarvan - de technifice
ring, de automatisering, de vrije-tijdsbe
steding en wat daarmee samenhangt zo
als de ruimtelijke ordening - zien er 
ondoorzichtig uit. Nïet alleen voor de 
gewone burger, maar ook v-oor de geko
zenen en regeerders. Op yele ingrijpen
de verand'eririgén ··om ons . heen heeft de 
burger geen. invloed. Hij staat er mach-

. tèloos teg.ènove;r; Hij ervaart de twijfel 
of de meris 'ln de geteclmificeerde 
maatschappij .. zich kan ontplooien als 
volledig mens. ·Bovendien ·.zijn voor de 
regeringen de marges waarbinnen nog 
vrijheid van beslissingen bestaat, steeds 
kleiner geworden. 

VLUCHT UIT DE 
REËLE POLITIEK 

Dezelfde vraagstukken· veroorzaken 
dat men de problematiek niet meer 
doorziet. Dit geeft een" gevoel van 
machteloosheid en soms angst. Deze ge
voelens, het niet meer kunnen volgen en 
de onvrede veroorzaken wellicht dat ve
len hetzij zich wenden tot extreme par- . 
tijen, hetzij zich afwenden van de poli-· 
tiek 

INTERNATIONAAL 
ONBEHAGEN 

Dezelfde ontwikkeling is aan de gang 
in de andere Westerse democratieën. Het 
onbehagen leeft niet' alleen in Nederland. 
Ook in andere. _Westerse democratiën 
komen verlangens op naar andere poli
tieke stelsels. Deze verlangens zijn vaal,· 
aan elkaar tegengesteld. Het gaat bij 
het uiten van deze vérlangens meer om· 
de wens tot verandering dan om de 
wetenschap dat het andere beter is. 

Conclusie 
Gezien de ontwikkeling in de andere 

democratieën moet worden aangenomen 
dat ook in ons land zich een autonoom 
on!Jeha.gen voordoet, los van het 
bestaande partijstelseL 

IV Voorlopige uit
gangspunten voor 
de beantwoording 
van de verdere 
vraagpunten 

Een definitieve conclusie over de her
vorming van het partijstelsel wordt in 
dit discussiestuk nog niet gegeven. 

De samenstellers hebben zich bepaald 
tot het noemen van enige oorzalwn die 
hebben kunnen leiden tot de onvoldoen
de functionering van de huidigè par
tijstructuur in Nederland (vraagpunt 1). 

Voor een jüiste 
het bestaan van 

parallel lopen met de politieke versc:lil
len die ons volk verdelen. M.a.w. poli
tieke partijen moeten voor wat de be
langrijkste uitgangspunten en doelstel
lingen betreft politiek-homogene groe
pen zijn. 

Als voorlopige slotsom nieent het Li
beraal Beraad het voorgaande als volgt 
te k)lnnen omvatten: 

Ging het tot ongeveer HJ20 om tle 
rechten van de staatsburger en daarna 
0111 tie verdere einancipatie ,·an de con
fcssimieel georiënteenle en de a rbcider, 
thans gaat het om de zo volledig moge
Iijl;:e ontplooiing van ieder mens in alle 
facetten van het Inens-zijn. 

Het Liberaal Beraad acht het noodza
kelijk dat nader kritisch wordt 
beschouwd of de door de huidige partij
formatie - die ruw geschetst uiteenvalt 
in drie hoofdgroepen: confessioneel geo
riënteerde partijén, socialistisch geo
riënteerde partijen en een liberale par
tij - in het lev.ert gehoud,en tegensteliin
gen tussen confessionele ldezers, soCia
listische kiezers_. en liberale kiezers': in 
werkelijkheid · nog bestaan dan wel'' in 
hoeverre deze tégenstellingen kunsttna
tig door de bestaande partij-indeling in 
het leven\vorden'gehouden. 

De discüssie over partijvernieuwing 
moet niet beperkt blijven tot het discus
siëren over al of niet een andere par
tijstructuur en· al dan niet een a1ider 
Jdesstelsel. In het gesprek over politieke 
vernieuwing zal de vraag: "Hoe zien 
wij de plaats van de mens in de 
maatschappij, hoe willen wij optimale 
ontplooiingskansen voor iedereen als 
een zelfstandig verantwoordelijkheid 
di·agcnd individu realiseren?" een cen
tr·ale plaats dienen in te nemen. Het 
vraagstuk van de verdraagzaamheid is 
daarbij essentieel. Als we tot andere 
formaties en wellicht tot minder partij
en gekomen zijn, zullen degenen die in 
één partij zitting nemen onderling de 
grootste tolerantie moeten opbrengen, 
zonûèr dat··· dé politieke homogeniteit 
van de arti · verwatert. 
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"Gastheren in eigen land" 

HOTEL ITTEB.RUG 
DEN HAAG SCHEVENINGEN 

* 
.alle ·kamers met privé bad en douche 

* 
nieuw Restaurant en nieuwe lounge-Bar 

* 
~ 

{geheel airconditioned} 

J 

. Cocagne, .levend middelpunt·van een leY-ende stad: 
perfekte outillage voor vergaderingen, congressen, 
shows, ·feestelijke bijeenkomsten: royale hotelacco
modatie, restaurant, café, petit-restaurant, bar en 
bowling. Speciale arrangementen bij feestelijke gele· 
gen heden; Kerst!llis- Nieuwjaar- Pasen- Pinksteren • . 

<GO<GAGJIOm 
RESTAURANT DES SPËCIALIT~S. CAVE RENOMMËE. 
EINDHOVEN, V!STDIJK 47. TELEFOON 04900 • 69286. 

OISTERWIJK N.-B. 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "Le Prince de Galles" 
telefoon 04242 - 2109 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet. 
Restaurant van bijzondere klasse. 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag. 

J. A. M. Couwenberg, prop. 
Chevalier du Tastevin 
Membre de la chaine des rotisseurs. 

I(ASTEEL OUD-WASSENAAR 
HOTEL-RESTAURANT 

Vijf minuten van Oen Haag, te bereiken via autoweg rtaar Am
sterdam, afbuigen tegenover Dierenpark Wassenaar. 

In magnifiek park gelegen hotel met alle moderne comfort. Salons 
voor speciale diners, recepties, cocktallparties, vergaderingen, etc. , 

GEEN PARKaERPROBLEMEN! 

Verzorgde taret. 
in bet mooiste 
rivierhotel van 
Nederland, 
omringd door . 
het steeds wisselende 
décorvan de 
wereldhaven 
Rotterdam. 

Maasboulevard 151, 
Vlaardingen . _ ·""'· 
Tel. (010) 345477 

Delta Hotel Vlaardingell 

Vierhouten 

Telefoon 01751 • 9045 

GRAND HOTEL 

"Onovertrefbaar voor uw vergaderingen 
en congressen 

Kamer met bad en ontbiit v.a. f 24 p. pers. 

Zalen met geluidsinstallatie; schoolbord en 
projectiescherm. 

Geen parkeerprobleem - Garage gratis 

Alle kamers met bad en toilet 

TELEFOON 05711- 241 (3 lijnen) 

·:·· 

':'I(, 
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OPSOUPEREN 
Zondag '7 januari zei' Wereldbankdirecteur mr. P. 

Lieftinck in het KRO-televisieprogramma Silhouet 
dat hij zich niet aan. de indruk kan onttrekken dat in 
Nederland nieuwe problemen zijn ontstaan die ver
mmd htmden mèt de grotere welvaart. "Vele Neder
la»ders· menen dat àlles kan en dat· het niet nodig is 
nauwkeurig te kiezen tussen wat zij moeten doèn en 
laten. Zij staan als het ware voor de vraag hoe de 
welvaart te kunnen opsouperen", aldus mr. Lief
tinck. In "zijn" tijd had .Nederland een relatief laag 
niveau van kosten en prijzen, wat • het mogelijk 
maakte dat de export zich sterk kon ontwikkelen en 
dat het land in , mindere inate . dan nu werd 
overstroomd met goederen .uit het buitenland. Dat 
nivèau is zodanig gestegen dat het zin heeft zich af 
te vragen of Nederland niet wat te ver is gegaan. 

Mr. Lieftinck meende ook dat Nederland op het ge
bied van sociale voorzieningen vrij ver is gegaan in 
bepaalde richtingen en dat afremmen in die richtin
gen op zijn plaats zou zijn. "Met het bereiken van 
de volledige werkgelegenheid is bovendien een zeke
re verzwakking van de arbeidsprestatie opgetre
den. Ik denk wel eens met een zekere heimwee terug 
aan de tijd van herstel, toen door het hele Neder
landse volk een uiterste krachtsinspanning werd ge
leverd. Het valt natuurlijk niet te verwachten dat 
zullt een inspanning onder normale omstandigheden 
zal optreden, maar hard werken blijft een deugd -
en een bron van welvaart - die het hele Neder
landse volk zou moeten betrachten," aldus mr. Lief
tiock. Wat moot een VVD-er daar nog aan toevoe-
gen? . 

HOIEPII..A 
J14aandag 8 januari ging de vierde aflevering van 

het VPRO-televisiemagazine Hoepla niet door. De 
leiding had ernstige bezwaren tegen enkele onderde- -
Jen. Gied Jaspars, die de tv-registratie van Hoepla 
heeft, zei: "De genomen beslissing is aanvechtbaar. 
In dit programma zat echt niets ongewoons. Er 
kwam wel een stukje naakt in voor, maar dat zat in 
wit beeld met alleen wat zwarte puntjes; het kwam 
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helemaal niet als ,naakt' over". Misschien is het 
programma juist dáárom afgekeurd! 

SLOOP 
Dinsdag 9 januari ramd~ een employé van een 

sl€lpersbedrijf in Venray ee;n :Verk!'erd huis ·in el
kaar. De man was met een bulldozer op · pad 
gestuurd {)ffi een huis in de Langstraat te . slopen. 

Ten gevolge van een onduidelijke nummeritig ver- . · 
nielde hij echter een ander pand, dat ook onbew~nd 
was. De. eigenaFesse daar:van was . een kloosterorde 
en tlaarom citeer ik Spreuken H vers . 1 : "De 
wijsheid der vrouwen bouwt haar huis, maar de 
dwaasheid breekt het af met haar eigen handen." · · · · 

RECHTS I 
Weensdag 1t januari werd (pas) bekend dat mi

nister Luns enige tijd geleden in de vorm van een 
schikking een boete heeft moeten betalen wegens 
een verkeersovertreding. Tegen de minister was 
proces-verbaail opgemaakt wegens een lichte aanrij
ding op de rijksweg Den Haag-Amsterdam. Die 
aanrijding was ontstaan nadat de minister zijn 
chauffeur opdracht had gegeven rechts een auto te 
passeren die op de linkerbaan reed. Hetgeen verbo
den is, want op de weg gelden nu eenmaa>l andere 
regels dan in de politiek. In de politiek is het 
immers bepaald(elijk) wèl geoorloofd, ja dikwijls 
geboden, dat "rechts" "links" voorbijgaat. 

RECHTS BI 
Donderdag 11 januari vloog de gemeenteraad van 

Elburg uit de bocht bij de behandeling van een 
voorstel om een stuk grond te verhuren waarop een 
skelterbaan zou worden gebouwd. Eerst werd het 
voorstel aanvaard, maar na een tweede stemming 
was de baan ineens geheel van de baan. Dat zat zo: 
de eerste stemming werd gehouden nadat een pro
testants-christelijke afgevaardigde aan het plan de 
yoorwaarde had verbonden dat de baan op zondag 

· moest zijn geeloten. Met zes tegen vijf stemmen 
ging de raad daarmee akkoord. Toen de burge
meester daarop vroeg of nu kon worden gesteld dat 
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het voorstèl van b. en w., aangevuld met het desbe
treffende amendement, . was aanvaard, kwam de 
PvdA-afgevaardigde met bezwar'èn. Hij vond dat het 
gehele, gewijzigde ·voorstel nog in stemming moest 
worden gebracht. Toen dat inderdaad geschiedde 
waren nog maar vier raadsleden vóór en liefst zeven 
tegen. In Elburg ,zal "rechts" "links" nooit inhalen, 
zeker niet op een skelterbaan. 

SCHOENEN 
Vrijdag 12 januari kreeg Swift-Robinson te Nijme

gen, een order uit de Sowjet-Unie voor de levering 
van honderdduizend paar ·schoenen. Dit als direct 
gevolg vail het bezoek dat een Russische handelsde
legatie begin december aan Nederland heeft ge
bracht. Reeds eerder werden in Nijmegen voor 
Russische voeten schoenen vervaardigd, maar nu 
gaat het om niet minder dan 20.000 paar dames 
Swiftschoenen, 40.000 paar heren Swift-schoenen en 
40.000 paar Robinsonschoenen. De samensmelting 
tussen Swift en Robinson begint dus vruchten af te 
werpen, te meer daar dezer dagen ook uit Amerika 
de eerste flinke orders zijn ontvangen. Deze zouden 
in totaal 120.000 paar bedragen. Misschien kan 
Swift-Robinson er op deze manier voor zorgen, dat 
Russen en Amerikanen goedgeschoeid op betere 
voet met elkaar komen te verkei'en. 

ZAND 
Zaterdag 13 januari meldde het Algemeen 

Handelsblad dat de voorzitter van de afdeling 
Amsterdam van D'66, de heer H. Moerkerk, ernstig 
verontrust is over het feit dat binnen zijn paFtij -
op nationaal niveau - de discussie over de vernieu
wing van het partijbestel aan het verzanden is. Hij 
heeft zijn hoofdbestuur al meermalen geattendeerd 
op de trage wijze, waarop binnen D'66 deze discus
sie op gang komt; "De reacties van het hoofd
bestuur waren teleurstellend," aldus de heer Moor
kerk, die er nu hard over denkt het hoofdbestuur te 
verzoeken op korte termijn een Jandelijlt congres 
bijeen te roepen waarop men gedwongen wordt zich 
concreet over de vraagstukken van de partijvernieu
wing uit te spreken. Zandman Klaas Vaak heeft 
kennelijk in D'66 toegeslagen. · W. 
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ik te moeten betwijfelen. Wat dit betreft 
heb ik, dunkt me, meer vertrouwen in 
het kiezersvolk dan onze secretaris . 

3. Waarom moet de stem van een 
ongeïnteresseerde meetellen? Hier moge 
ik verwijzen naar een uitspraak van het 
voormalig Kamerlid Kleerekoper, die 
opmerkte: 

• Opkomstplicht (I) 
Met genoegen nam ik kennis van het 

artikel van de heer AJbspoel over de 
cm·sus Burgerschapskunde onder het 
hoofd "De ]tennis en het inzicht van de 
Nederlandse staatsburger" in Vrijheid 
en Democratie d.d. 22 december 1967. 
In het bijzonder trof mij daarbij het 
door de heer Abspoel naar voren ge
brachte punt, dat naar zijn mening de 
opkomstplicht thans dient te worden af
geschaft. Deze uitlating · van de heer 
AJbspoel, wa;armede i!k mij volledig ver
enig, werd op 28 -december gevolgd door 
de publikaties in de. dagbladen met be
trekking tot het rapport van de 
Staatscommissie-Berger, waaruit wel 
duidelijk de juistheid van het door de 
heer Abspoel gereleveerde feit bleek, 
dat er bij de VVD zeer verschillend 
over deze kwestie wordt gedacht, waar 
immers mr. Korthals Altes de enige 
was, die de conclusie van de commissie 
in het geheel niet kon onderschrijven. 

Het "publiekrecht is publieke plicht" 
moge ethisch juist en staatkundig 
wenselijk zijn, het gaat er in de politiek 
nog steeds niet om of men gelijk heeft, 
maar of men gelijk krijgt en naar mijn 
mening is het stemrecht, hetwelk toch 
nimmer los gedacht kan worden van de 
opkomstplicht een te kostbaar goed om 
dit te doen gebruiken door hen, die er 
geen enkel redelijk belang in kunnen 
zien. 

gaarne nog even nader op ingaan, aan
gezien een buitenstaander geneigd zou 
kunnen zijn aan te nemen, dat de VVD 
nu ook een standpunt terzake heeft 
ingenomen via het minderheidsstand
punt van mr. Korthals Altes; dit uiter
aard ten onrechte. 

"de politiek onverschilligen zijn vol
komen rationeel vertegenwoordigd, als 
zij niet vertegenwoordigd zijn" (aan ge- . 
haald in mr. Oud: Const.Recht blz. 718). 

4. Zou er een pedagogisch element 
in schuilen, om de ltiezer tot opkomst 
te verplichten? "Ik ga stemmen omdat 
het nu eenmaal moet" is een van weinig 
burgerzin getuigende gedachtengang. 
Beter lijkt het me, de mentaliteit in 
positieve zin te beïnvloeden. 

Overigens lijkt mij de motivering, die 
de heer Abspoel voor zijn standpunt 
heeft gegeven, veel beter dan de argu
mentatie van de commissie. Ook ik ben 
van mening, dat de opkomstplicht dient 
te worden afgeschaft, niet gelijk de 
commissie stelt, omdat de kiezers thans 
"mondig" zouden zijn geworden, maar 
veeleer omdat telkens weer overduide· 
lijk blijkt - hoezeer men zulks ook 
moge betreuren - hoe onmondig vele 
kiezers zich nog immer plegen te gedra
gen. 

Wij hebben nu eenmaal als een reali
teit te aanvaarden, dat zeer veel 
mensen politiek ten enenmale ongeïnte
resseerd zijn. Het is mogelijk, dat door 
verbetering van ons onderwijssysteem 
in de toekomst de statttsburgers wel
licht met meer besef van hun rechten 
en plichten zullen zijn toegerust, maar 
ook hier plaats ik persoonlijlt een 
vraagtelten bij. Wat mijns inziens ech
ter niet kan worden betwist, is, dat de 
democratie, zoals die zich thans heeft 
geëvolueerd "inspraak'' dient te geven 
aan hen, die ook werkelijk politiek geïn
teresseerd zijn en zich de moeite kun
nen en willen getroosten over de proble
matiel• mede te denken. 

MR. H. B. KOETSER, Voorschoten. 

• Opkomstplicht (11) 
Tot mijn verwondering bleek mij dat 

mr. Korthals Altes als enige m een 
daartoe benoemde commissie, van me
ning is dat de oplwmstplicht bij verkie
zingen gehandhaafd dient te blijven. 

Zijn motivering hiertoe luidt o.a. dat 
de kiezer de plicht heeft organen te 
formeren, waarin de w i 1 van de ge
meenschap tot uitdrukking komt. 

M.i. is dit echter onjuist. Immers de . 
opkomstplicht, zoals deze nu bestaat, 
resulteert in de praktijk in een stem
plicht. Een gevolg hiervan is dat een 
deel der kiezers de stem willekeurig 
uitbrengt. 

Van een wils-uitdrukking is dan in het 
geheel geen sprake meer en de aldus 
uitgebrachte stemmen vertroebelen het 
beeld zoals dit nodig is om de diverse 
organen op de juiste wijze te kunnen 
formeren. 

Bij afschaffing van de opkomstplicht 
zullen echter alleen diegenen stemmen, 
die de verantwoordelijkheid hiervan in
zien en willen dragen. Alleen op deze 
manier is het mogelijk een juist beêld 
te verluijgen en kan de wil van de 
gemeenschap tot zijn recht komen. 

Daarom: geen opkomst p l i c h t , 
maar opkomst r e c h t • 

J. H. EKKERS, Zeist 

8 Opkomstplicht (111) 
Met bela11gstelling las ik het artikel 

van uw redacteur Abspoel betreffende 
het rapport van de Commissie-Berger, 
welke de oplwmstplicht bij de verkie
zingen heeft onderzocht. Ik wil hier 

De argumenten van onze algemeen 
secretaris acht ik overigens wel voor 
bestrijding vatbaar. 

L Hij stelt, dat de kiezer. de plicht 
heeft bestuursorganen te formeren. 
Akkoord. Maar wil men dit afdwingen, 
dan is opkomstplicht alleen niet vol
doende, dan zou er ook stemplicht 
moeten zijn. Wie zou daar voorstander 
van zijn? 

2. De grote opkomst van de kiezers 
is zijns inzièns te danken aan het be
staan van de opkomstplicht. Dit meen 

Zou het geen aanbeveling verdienen 
de opkomstplicht, zo men die al wil 
handhaven, te ontdoen van de sanctie? 
Dan wordt de nadruk impliciet gelegd 
op de morele verplichting op te komen 
(en dus om te stemmen). 

Terzijde nog dit: voor een samenvoe
ging van staten- en raadsverkiezingen 
voel ik niets. "Opvoeding" tot volwaar
dig staatsburger dient op gemeente
niveau te beginnen. Dus: apart houden. 

F. MEIHUIZEN, Harlingen 

Ook bij ZIEKTE. ONGEVAL EN INVAliDITEIT 

een GEGARANDEERD WELVAARTSVAST 

INKOMEN 

Door de 

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS-VERZEKERING 

MET INDEX- EN STIJGINGS-CLAUSULE 

N.V. Amersfoortse Algemene Verzekeringmii. 

V/JJoK., van 1938 

Bergstraat 6 • 8 - Amersfoort -·Tel. (03490) • 170 43 * 



PROGRAMMA VOOR 20 JANUARI 
Het programma voor de feestelijkheden ter gelegen
heid van het twintigjarig bestaan van dè VVD op 
zaterdag 20 januari in het RAl-Congrescentrum te 
Amsterdam ziet er als volgt uit: 

14.00-15.00 uur: 

Concert door het Theater Orkest onder leiding van 
Charlie Nederpelt, met medewerking van: Connie 
Vink, "Marcef Thielemans en Gerry Rix. 

15.00-17.00 uur: 

Feestelijke manifestatie. 

Sprekers: 

Prof. mr. P.J. Oud, minister v,an staat; 

Mr. 0. U. Stikker, oud-minister van buitenlandse zaken 
en oud-secretaris-generaal van de NAVO; 

Mr. H. van Riel, voorzitter van onze Eerste-Kamer
fractie. 

Mr. E. H. T oxopeus, voorzitter van onze Tweede
Kamerfractie. 

De leiding van deze bijeenkomst berust bij de voor
zitter van onze partij, ir. K. van der Pols. 

Muzikale omlijsting door het Theater Orkest onder 
leiding van Charlie Nederpelt. 

20.30-22.30 uur: 

Feestavond, eveneens in het RAl-Congrescentrum. 

Medewerkenden zijn: 

Seth Gaaikema 

Kwartet Roelof Stalknecht 

Marfine Bijl en Henk van der Molen 

Cor Cools en Rinus van Galen 

Phoa Yang Piong 

22.30-. 02.00 uur: 

Bal in de lounge van het RAl-Congrescentrum, met 
medewerking van het Sextet Harry de Groot. 

Toegangsbewijzen voor middag- en avondbijeenkomst 
aan de zaal verkrijgbaar. 

Toegangsprijs voor middagbijeenkomst en fee~tavond 
f 3.- per persoon, alle rechten inbegrepen. 
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Feest der 
bezinning 

De herdenking van het twintigja
rig bestaan van de VVD in h~t Rui
gebouw te Amsterdam heeft zwh ge
kenmerkt door een ware feestelijke 
bednning. Geen feest van zelfvoldane 
genoegzaamheid) doch een ~~nstige 
massale manifestatie van pohttek ge
lijkgezinden die in een grote ver
bondenhe-id bij het verleden hebben 
stilgestaan om daaruit de moed en 
de kracht te putten verder te gaan in 
een richting waarvan een modern e~ 
overtuigend liberalisme de wegberei
der is. Geen overtrokken beeld van 
ongerechtvaardigd optimiBme)' m.aar 
een constatering van nuchtere fmten 
die ·voor de VVD hoopgevend zijn. 

Niet ten onrechte wees prof. Oud er 
op, dat wij na twintig jaar mogen 
constateren dat de invloed van de partij 
sterk is gegroeid. Begonnen met zes 
vertegenwoordigers van de Partij van 
de Vrijheid in een Tweede Kamer die 
toenmaals nog honderd leden telde ( in 
de tegenwoordige van honderdvijftig 
zouden het negen liberalen zijn ge
weest) beschikt de VVD thans over ze
ventien Kamerleden. Het aanvankelijke 
aaptal is dus nagenoeg verdubbeld. In 
dit verband kon prof. Oud zijn gehoor 
dan ook de belangrijke vraag voorleg
gen of het er zich wel eens rekenschap 
van had gegeven dat van de grotere 
politieke partijen de VVD de enige is 
die op een dergelijke ontwikkeling kan 
bogen. 

Maar wij moeten met de beide benen 
op de grond blijven staan. Onze 
taal;:stelling ziet prof. Oud vooral in het 

Wegwijzer voor 
congresverslagen 
In dit weer 16 pagina's tellende 

nummer van Vl'Ljheid en Demo
cratie hebben wij de volleldige 
tekst opgenomen van de t!ijdens 
het congres in <de RAl uitgespro
ken redevoeringen. 

• Op pag. 3 treft men het heboog 
aan van onze fractie-voorzitter in 
de Tweede Kamer, mr. E. H. 
Toxopeus. 

• Op pag. 5 staat de rede afge
drul.:t, d~e mr. H. van Riel, voor· 
zitter van de VVD-fractie in !de 
Eet·ste Kamer, hield. 

• Op pag. 7 kan men lezen wat 
pt·of. mr. P. J. Oud, minister van 
staat,tot het congres zei. 

• Op pag. 11 vindt men de 
toespraa.k van mr. D. U. St1kker, 
oud-minister van buitenlandse za
ken en oud-secretaris-g·eneraal 
van de Nav~. 

Naar aanleiding van enkele 
passages uit de rede van mr. Van 
Riel heeft het hoo:lldbestuur van 
de VVD een "open brief" ontvan
gen. Deze is, met het commen
taar daarop van de ··algemeen se
cretaris van de partij, mr. F. 
Korthals Altes, afgedrukt op pagi
na, 15 '\'au dit blad. 

Ten slotte vindt men op de pa
gina's 8 en 9 e!Ilkele impressies in 
woord en beeld van de hoogtepun· 
ten van het congres. 

sterk maken van het zwakke. Met dit 
doel voor ogen zal het liberalisme moe
ten opkomen voor alles wat economisch 
gezien zwak is, ook buiten onze lands
grenzen. 

Van hetgeen inmiddels werd bereikt 
gaf ook mr. Stik!;:er een spre!;:end voor
beeld toen hij wees op het in 1946 door 
de toenmalige socialistische minister ir. 
Vos ingediende ontwerp inzake de PBO, 
waarbij deze bewindsman middelen wil· 
de gebruiken, zoals de verplichte orga
nisatie, de macht van de regeringscom
missaris, het nationale welvaartsplan, 
nationalisatie en ordening, welke nudde· 
len kennelijk waren bedoeld om een 
structurele hervorming van de Neder
landse samenleving tot stand te bren
gen. Mede dank zij de parlementaire 
invloed van de VVD staat het vast dat 
de PBO van ir. Vos (en nu citeren wij 
mr. Stikker letterlijk) "die voortsproot 
uit die typische bescheidenheid die zo 
kenmerkend is voor de dogmatische so; 
ciaal-demoéraat, wel heel anders uit de 
bus is gekomen dan Vos had gehoopt." 

Maar wij moeten verder. Mr. Stikker 
ziet als taak van de VVD een streven 
naar een constante economische groei 
in ons land, die de overheid in staat zal 
stellen haar taak te vervullen en haar 
defensieuitgaven op peil te houden, voor 
volop werkgelegenheid te zorgen en het 
bedrijfsleven in staat te stellen nieuwe 
investeringen te doen die essentieel zijn 
voor verdere ontwikkeling. De bewaking 
van onze financiën moet dan ook van de 
grootste betekenis worden geacht, een 
taak, die mr. Stikker bij prof. Witteveen 
in goede handen acht. 

Grote bezinning ging ook uit van de 
rede van mr. Van Riel die stelde dat 
ieder mens zich op het ogenblik vrijer 
van anderen voelt dan vroeger, doch 
dat wij nog niet hebben geleerd hoe wij 
de vrijheid als gemeenschap dienen te 
gebruiken. Hierin ligt vooral de kern 
van de toekomstige opgave van het Ne
derlandse liberalisme. 

Scherp analyseerde hU de ver!lerfe· 
lijke houding die in ons land soms door 
pers l"n televisie wordt aangenomen, 
waarbij hij stelde dat het hier dient te 
gaan om respect, ook voor !le le
venshouding van de eenvoudige burger, 
gelovig en -niet gelovig. Hier is niet de 
vrijheid in het gelling, die door uienland 
mag wor<ll"n aangetast, maar gebrek 
aan naastenliefde. 

Indrukwekkend was ook zijn pleidooi 
voor het aankweken van een nieuwe 
vorm van solidariteit, dat hij ziet als de 
hoofdtaak van het liberalisme. Wij heb· 
ben tot taak de leiding te nemen bij het 
ontstaan van nieuwe vormen in de sa· 
menieving die aan de ene lmnt uitgaan 
van de aanleg van de mens in al haar 
beperktheid. en aan de andere kant van 
het feit dat de gemeenschap alleen 
bestaan kan wanneer het de individuele 
burger niet alleen om het materiële 
gaat. Eén van de machtigste middelen 
daartoe is aan achterstelling een ein<:l te 
maken. Voordat de mens in vrijheid een 
offer brengt moet hij het gevoel hebben 
dat de samenleving hem beveiligt en 
hem alle kansen geeft. 

Het feest der bezinning werd voorts 
onderstreept door de rede van mr. 
Toxopeus die wees op het Liberale Be
raad, dat wordt gekenmerkt door een 
sfeer van samen vooruit willen. Een 
sfeer waaruit blijkt, dat men niet, gelijk 
op het ogenblik bij de KVP, onbekookte 
standpunten naar buiten wil brengen. 
Er staat te veel op het spel, met name 
de bestuurbaarheid van ons land. De 

VVD wenst te onderzoeken wat haar 
met anderen verenigt en hoe zij met die 
anderen tot samenwerking, en als het 
mogelijk blijkt, tot samengaan kan ko· 
men. 

Wij bestuderen onze beginselen, ons 
beleid en onze benadering van de pro· 
biemen en van de kiezers. Aldus hopen 
wij een gefundeerde bijdrage tot de po
litieke herstructurering te geven. 

Maar de VVD heeft nog meer taken. 
Willen wij niet in en door de ontwikke· 
ling ten onder gaan dan zullen wij, .~o 
zei mr. To:xopeus, ons ons mens-ztJn 
meer bewust moeten worden, eerbied 
moeten kunnen opbrengen voor and,ere 
overtuiging, openheid niet moeten ver
warren met het grieven van anderen, 
en moeten streven naar een maatschap
pelijke orde, waarin altijd gedragsnor
men moeten gelden, waarbij ieder de 
plaats kan innemen die hiJ op grond 
van aanleg en inspanning kan vervul
len, een orde met een zo groot moge
lijke persoonlijke verantwoordelijkheid. 

Feest na 

Ziehier de hoogtepunten van ons 
feestelijk congres, waaraan velen 
die het liberalisme niet alleen als 
levensbeginsel maar vooral ook als 
levenshouding wensen te aanvaar
den, de nodige kracht zullen ontle
nen om de toekomst met vertrou
wen tegemoet te zien. 

Hier was in een politiek stormtij 
sprake van een gemeenschappelijke 
positieve beleving, waarvan de 
inspirerende invloed ongetwijfeld 
verder zal reiken dan binnen de 
beslotenheid van de muren van de 
stampvolle RAI, waar geestverwan
ten uit alle windstreken van ons 
land zich verenigden om de vorm
geving van twintig jaar naoorlogs 
Nederlands liberalisme te analyse
ren en te overdenken. 

G. STEMPHER 

bezinning 

Overzicht van het bal, wa.armee de viering van het twintig jarig bestaan van de 
VVD werd besloten 

• Pag. 6: 
• Pag. 10: 
• Pag. 15: 

Contact met de fractie 
Een week in Nederland 
Bij Mende's afscheid 
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Kopij voor deze rubriek zen· 
den aan 

Job. B Springer 
Alexanderstraat 16, Haarlem 

Uit een jaarverslag 
Wij ontvingen hèt jaarverslag 1966/'67 

van de plaatselijke organisatie Rotter
dam, een beetje laat om n()g in ons lan
delijk jaarverslag over die periode te 
verwerken, maar niet te laat 'om er hier 
wat uit over te nemen. Misschien. breDgt 
dat anderen op een idee; 

Om te beginnen kan vermeld worden 
dat Rotterdam een goed gebruik maakt 
van de vragenlijsten die ons landelijk 
bestuur jaarlijks uitzendt. Soms wordt 
iemand die ter zake kundig is, uitgeno
digd van de behandeling de leiding te 
nemen. Ook werd een keer de taak van 
een gemeenteraadslid uiteengezet door 
mevrouw ir. M. C. Ender:f-Baylé. Dit 
alles gebeurt op· zgn. contactochtenden, 
in beginsel de laatste donderdag van de 
maand. Ieder seizoen wordt geopend 
met een gezamenlijke koffietafel, in 
1966 in een zaaltje van de toen pas 
geopende Doelen. Tijderis deze • lunch 
sprak mevr .. mr. E. Veder-Smit op zeer 
onderhoudende wijze over "de Verenig
de Naties van buiten en van 'binnen". ~ 

Naast contactochtenden kent Rotter
dam discussiegroepjes, die zich in dat 
seizoen bogen over het verschijnsel van 
de jeugdcriminaliteit aan de hand van 
het boek "Jeugd, misdaad, chaos" door 
Roul Tunly. Ter afsluiting hiervan werd 
op een gezamenlijke bijeenkomst een 
inleiding over jeugdcriminaliteit in 
groepsverband gehouden door mej. 
prof. mr. dr. J. C. Hudig, kinderrechter 
in Rotterdam. Voor de landdag in Laren 
(NH) was een bus gehuurd. Dat zal 
misschien dit jaar _ook aan te bevelen 
zijn, niet alleen voor de Rotterdamse 
dames, maar ook voor anderen, die op 
17 mei naar Dronten willen gaan. 

Verder lezen wij nog over medewer
king aan discussie-avonden van de vere
niging Vrouwenbelangen, waar men 
echter moeilijkheden ondervond "we
gens gebrek aan geschikte onderwer
pen." Dit laatste klinkt verwonderlijk. 

Schiedam 
Van Rotterdam naar Schiedam ça 

n'est qu'un pas. In Rotterdam zijn- na
tuurlijk veel meer leden en zijn er meer 
mogelijkheden. Daarom heeft het Schie
damse bestuur contact opgenomen met 
het Rotterdamse en het resultaat is dat 
de Schiedam.se leden welkom zijn op de 
Rotterdamse bijeenkomsten. 

Wie daarvoor interesse heeft, wordt 
verzocht dit schriftelijk of telefonisch op 
te geven aan mevr. A. Moll-Lips, Rot
terdamsedijk 211b, Schiedam; tel. 
267307. Zij ontvangt dan steeds de Rot
terdamse uitnodigingen voor de bijeen
komsten. 

Dit betekent niet dat speciaal Schie
damse activiteiten voortaan geheel ach
terwege zullen blijven. Zo is er het plan 
met de Schiedamse VVD-vrouwen een 
bezoek te brengen aan hèf François Ha
verschmidtshuis in de Prins Bernhard
laan en wel op dinsdagmiddag 13 febru
ari a.s. om half drie. Na ·een inleiding 
door de directrice zal het huis bezich
tigd worden en daarna kunnen vragen 
worden gesteld. Gaarne tevoren telefo
nisch bericht aan mevrouw Houthuysen, 
tel. 2.68516. 

Vrijheid enrwt 
Democratie~ 
Weekblad van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie. 
Adres van de administratie 
(zowel voor abonnementen als 
voor advertenties): Witte de 
Withstraat 73 te •· Rotterdam 
(postbus 824 te ·Rotterdam). 
Tel. 010-1110 00, abonnemen
ten toestel 219, advertenties 
toestel 224. Postgiro: 245103 
t.n.v. Administratie Vrijheid en 
Democratie te Rotterdam. 

lloofdredacteur: 
Ph. C. la Chapelle jr. 

Adres van de redactie: 
Nieuwe Herengracht 8 9 B 
te Amsterdam-C. 

Radio-uitzending van de VVD: woensdag 7 februari, 18.20-
18.30 uur, over de zender Hilversum 11 (298 m) 

Spinners en Twiiners van 

WEEF- EN TRICOTGARENS 

SPREEKBEURTEN 
Periode van 26 januari tot en met 13 februari 

26 jan. 
26 jan. 
26 jan. 

29 jan. 

29 jan. 

29 jan. 
29 jan. 

29 jan. 

Wassenaar (20.15 uur, DuinreU kantine) 
Wassenaar (JOVD) 
Hardenberg (19.00 uur, spreekuur; 20.00 
uur vergadering) 
Zeist (20.00 uur, Boschlust; onderwerp: 
Europese integratie) 
Musselkanaal (20.00 uur, Hotel "De IJze
ren Klop"; Ondercentrale Westerwolde en ~ 
V eenkoloniën) 
Zwijndrecht (20.00 uur, hotel Swindregt) 
Groningen (20.00 uur, Rest. Riche; Libe
rale Sociëteit) 
Den Helder (20.00 uur, JOVD-cyclus 

Mr. H. van Riel 
Mr. F. Portheïne 

R. Zegering Hadders 

Mr, dr. C. berkhouwer 

Mr. A. Geurtslm en Mr. J. F. G. 
Schlingemann 

Mr. J. G. Rietkerk 

Ir. J. Baas 

partijwezen) Mr. W. J. Geertsema 
1 feb. Oosterbeek ( 20.00 uur, Rest. "Harten-

stein") 
1 feb. Doetinchem (20.00 uur, café-rest. Viiiken

borg Statencentrale) 
2 feb. Groningen (JOVD Noord-Groningen) 
2 feb. Dokkum (forum Chr. Partijvorming, ge

organiseerd door A.R. jongeren) 
2 feb. Loenen ··a.d. Vecht 
2 feb. Steenwijk (20.00 uur, café Stroeven te 

Willemsoord) 
5 feb. Roosendaal (20.00 uur spreekuur; 20.30 

uur b~sloten vergadering, hotel Goderie; 
onderwerp: nieuwe partijvorming) · 

5 feb. Oosterhout. (19.30 uur, rest. Flora; on
derWerp: VVD en de partijvernieuwing) 

5 feb. Deventer (20.00 uur, rest. v. d. Schouw-
burg) 

7 feb. Rotterdam (forum) 
8 feb. Rotterdam (Vrouwen in de VVD) 
8 feb. Sint. Maartensdijk 

9 feb. Emmeloord 
9 feb. Haarlem (20.00 uur, studiekring Z.

Kennemerland; onderwerp: De Europese 
integratie) 

9 feb. Oostvoorne (20.00 uur, Buitenlust; Onder
centr. Voorne-Putten, VVD + JOVD) 

9 feb. Hendrik !do Ambacht (20.00 uur, Dorps
huis De Schoof; debat VVD + D'66) 

9 feb. Edam (20.00 uur, Damhote~l) 
9 feb. Aalten 

10 feb. Meppel (JOVD) 
11 feb. Den Haag (Hum. jongeren) 
12 feb. Zutp,hen (statencentrale) 
12 feb. Rotterdam (Vrouwenbelangen) 
12 feb. Oss .. (20.00 uur, hotel De Korenbeurs; 

onderwerp: partijvernieuwing) 
13 feb. Nijmegen (20.00 uur, concertgeb. De 

Vereniging) · 

H. Wiegel 

H. J. L. Vonhoff 
H. Wiegel 

R. Zegering Hadders 
L. M. de Beer 

Ir. J. Baas 

Mr. W. J. Geertsema 

H. Wiegel 

Mr. H. van Riel 
Mevr. G. V. v. Someren-Downer 
Mevr. G. V. v. Someren-Downer 
H. J. L. Vonhoff en 
mr. J. F. G. Schlingemann 
Mr. H. van Riel 

Mr. dr. C. Berkhouwer 

Mr. H. E. Koning 

Mevr. G; V. v:Someren-Downer 
Mej~ mr. A. Goudsmit (D'66) 
H. :J. L. Vonhoff 
H. Wiegel 
Mevr. mr. E. Veder-Sruit 
Drs. L. van· Leeuwen 
Mr. H.E. Koning 
Mevr. G. V. v. Someren-Downer 

H. Wiegel 

H. J. L. Vonhoff 

Deze lijst, w~~rin ·in p-rincipe alleen spreekbeurten van Kamerleden - die zij vevuilen 
binnen het verband van de partij - worden vermeld, wordt opgesteld door het Algemeen 
Secretariaat l·an de VVD, Koninginnegracht 61 te Den Haag (telefoon 070 · 604E03). De 
gegevens, ,,~aaronder bij voorh:eur oo:ä: het aanvangsuur en de plaats \Vaar de ver
gaderingen gehouden 1VOr(len, dient men derhalve niet naar de redactie van het u-eel;;:hlad, 

'

_'!'!! .. ~."! ... !'0'!!.!!'1!' .. "'-----·----""'"''!!!!!'""!!!,..r!'! maar naar het Algem.,en Secreta.riaat van de partij te zenden. De lijst wordt elke maan-
- - --- ----- -- ---- dag om 12.00 uur afgesloten. 

VRIJHEID ~N DEMOCRATIE 

UIT DE 
PARTIJ 

e ZAANDAM 
De afdeling Zaandam heeft besloten 

de dubbele functie van voorzitter-secre
taris, jarenlang vervuld door drs. A. 
Bakker, te splitsen. De heer Bakker 
blijft voorzitter. Tot secretaris werd be
noemd de heer G. Tenhaeff. 

e OOSTWOUD 
Uitstekend bezet was de zaal van De 

Vergulde Vos in Oostwoud, waar mr. 
G. van Riel in een openbare vergade
ring van de VVD-afdelingen Berkhout, 
Midwoud-Oostwoud en Twisk boeiend 
heeft gesproken over het onderwerp 
"Politiek besef". Het openingswoord 
van de heer K. Veer, afdelingsvoorzit
ter van Midwoud-Oostwoud, werd door 
de spreker als ,.wijs" betiteld. De 
tweede helft van de avond werd inge
nomen door een lange reeks belangrijke 
vragen. 

0 FRANEKER 
.. Tijdens de tweede bijeenkomst van de 
liberale sociëteit van de statencentrale 
Franeker sprak ons Tweede Kamerlid 
G. Koudijs over De vrede en veiligheid 
v-an West-Europa. Voor een vrij talrijk 
aandachtig luisterend gehoor gaf hij een 
helder historisch overzicht van de Euro
pese ontwikkeling na 1945, waaraan ori
ontkoombaar de conclusie moest wor
den verbonden, dat wat er ook in 1969 
aan de NAVO zal veranderen, de mili· 
taire paraa.theid ongerept moet blijven. 
Stelselmatige ondergraving van 
Russische zijde van alle Westerse toe
naderingspogingen, de snelle militaire 
groei van het Oostblok alsmede het 
besef dat ondanks enige ontspanning 
geen enkel Europees probleem ook 
maar één stap dichter tot ·een oplossing 
is gekomen, dwingen tot dit standpunt, 
dat te weinig doorklinkt in met name de 
ether, waar het wordt versterkt door 
linksen, die slechts blijk geven van een 
ontstellend gebrek aan historisch in
zicht. 

Het was een uitermate nuttige avond. 
Het bestuur van de statencentrale 

Franeker is na de jongste p1utaties als 
volgt samengesteld: 

' Ir. G. J. A. Bonna, Kimswerd, voorzit
ter. 

F. Meihuizen, Vierkantsdijk 106, Har
lingen, secretaris. 

P. Meinders, Franeker, penni-ng. 
meester. 

J, Soolsma, St. Anna Parochie. 
C. Nagtegaal, Franeker. 

• NIJMEGEN 
De openbare bijeenkomst van de afd: 

Nijmegen, die op vrijdag 16 februari 
a.s. was gepland, is op verzoek van de 
spreker, de heer H. J. L. ~onhoff, ver
zet naar dinsdag 13 februan. De avond 
begint om 20.00 uur en wordt gehoud~n 
in De Vereniging. Het onderwerp 1s 
Vernieuwing, geen vernieuwing, het 
voorlopig resultaat van .het Liberaal ~~
raad. Wij menen dat dlt een belangnJk 
onderwerp is en wij hopen dan ook op 
een grote belangstelling. 

De ledenvergadering wordt gehouden 
op 25 januari om 20.00 uur in restaurant 
Royal. De drie bestuursleden die perio
diek moeten aftreden, ir. W. v. d. Ham, 
mej. H. Hörmann en ir. R. Hoevers, 
zijn alle drie herkiesbaar. Na de verga
dering komt de studiegroep bijeen. 
Iedereen is uiteraard op d'eze studie· 
groep-bijeenkomst hartelijk welkom. 

De nieuwjaarsborrel op vrijdag 5 ja
nmtri is wat in het water gevallen. Het 
was vreselijk slecht weer. Toch was het 
met 15 leden boven in de huiskamer van 
de exploitant van Royal erg gezellig. 

Commissie herziening 
gemeentewet 

De door de VVD-vereniging van 
staten- en raadsleden benoemde 
commissie ad hoc ter bestudering van 
het voorlopige ontwerp voor de herziene 
gemeentewet heeft op woensdag 17 ja
nuari j.l. haar eerste vergadering ge
houden, na door de voorzitter van de 
vereniging, de heer D. W. Dettmeijer, 
te zijn geïnstalleerd. 

VERZOEK 

AAN dNZE LEZERS 

Geef dit blad na lezing aan uw 
vrien<lep en verwanten, die nog 
geen im zUn van de VVD. 
Wat niet is kan komen. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Mr. E. H. TOXOPEUS IN DE RAl 

'nodi n ar 
wat on 
metan eren vere igt 

De feestelijke herdenking van het 
twintigjarig bestaan van onze partij 
valt in een periode van de Nederlandse 
politiek die enorm belangrijk is, maar 
bijzonder weinig feestelijke trekken ver
toont, aldus mr. E. H. Toxopeus, tijdens 
zijn toespraak in het RAl-congrescen
trum te Amsterdam, ter gelegenheid 
van het twintigjarig bestaan van de 
VVD. 

Na de val van het kabinet-Marijnen 
hebben KVP, PvdA en ARP zonder de 
kiezers te raadplegen de koers van het 
regeringsbeleid radica:;!.l gewijzigd. Die 
daad heeft de reed's aanwezige onte
vredenheid met ons politiek bestel sterk 
vergroot. Cals zei dat hij voor duidelijk
heid· zou zorgen. Welnu: hij heeft ge
poogd woord te houden, al is tot nu toe 
eerder chaos het gevolg. . 

De val van het kabinet-Cals, hoe bit
ter noodzakelijk ook, wilde ons land niet 
in een ernstige economische crisis be- · 
landen, deed de maat van. ontevreden
heid overlopen, nu naar de andere kant, 
en gaf de stoot tot het ontstaan der 
christen-radicalen, mensen uit de con
fessionele groeperingen die het · beleid 
Cals-Vondeling terugverlangden. 

De opkomst, eerst van de Boerenpar
tij, later die van D'66 vooral, kon de 
partijen niet onberoerd laten. De woor
den duidelijkheid - vernieuwing - be
zinning waren niet van de lucht. Di
verse pressure-groups ontstonden. Zij 
kregen ruime publiciteit, want het is 
nieuws wanneer leden van een partij 
hun eigen partij te lijf gaan. 

Publiciteit is g0ed en zelfs noodzake
lijk - maar men moet ermee oppas
sen: het verlangen om in de publiciteit 
te staan is niet de beste drijfveer tot 
handelen. 

Het stemt tot vreugde dat de VVD-ers 
aan dat verlangen weerstand hebben 
geboden. Het Liberale Beraad 
VVD-JOVD-LDC en LSVN te zamen 
en vooral de werkgroep in onze partij 
die dat beraad van discussiestof voorziet 
- werken, evenals de commissie Kie
zer-Gekozene, stug en rustig door. Het 
mag zo zijn dat op het stul' van de 
partijvernieuwing nog niets spectaculairs 
naar buiten is gekomen, een heel be
langrijke zaak is de sfeer van samen 
vooruit willen waarin de besprekingen 
worden gevoerd. Onze nerveuze tijd 
vraagt steeds om "stunts". Hoe belang· 
rijk echter een goede sfeer van samen 
willen werken is, zien wij aan de KVP. 
Wat daar tot nu toe wèl spectaculair 
naar buiten kwam, ziet er nog niet uit 
als een constructieve stap naar vernieu
wing. Daar moeten "wijze mannen" 
proberen de brokken te lijmen. Het lijkt 
ons niet wijs onbekookte standpunten 
naar buiten te brengen. 

SAMENGAAN 
Er staat teveel op ~ het spel - de 

bestuurbaarheid van ons land. 
Wij zijn overtuigd dat in andere par

tijen er velen zijn die onze inzichten 
delen. Wij wensen te onderzoeken wat 
ons met anderen verenigt en hoe wij 
met die anderen tot samenwerking, en 
als het even kan, tot samengaan kunnen 
],omen. 

Wij hebben onze partij ter discussie 
gesteld, maar denken er niet over haar 
zomaar te laten "ontploffen". Wij bestu
deren onze beginselen, ons beleid en 
onze benadering van de problemen en 
van de kiezers - maar we gooien onze 
beginselen niet te grabbel. Zo hopen wij 
een gefundeerde bijdrage tot de politie
ke herstructurering te geven. 

Wie met ons streeft naar een 
maatschappij waarin ieder zich kan ont
plooien naar aanleg en inspanning; wie 
Vrijheid - geestelijk en materieel -
verantwoordelijkheid voor zich en ande-

ren - verdraagzaamheid en sociale 
rechtvaardigheid ziet als voorwaarden 
om in de moderne gecompliceerde sa
menleving de mens nog tot zijn recht te 
doen komen - met hem zoeken wij 
contact. De oplossing moet komen uit 
de mensen zelf. · 

Eisen wij groter vrijheid - dan is dat 
niet bandeloosheid.- Eisen wij verant
woordelijl,heid ook voor de werknemers 
in de onderneming, dan wil dat niet zijn 
socialisatie of nationalisatie. Eisen wij 
een minimumloon en sociale voorzienin· 

. O'en · dan moet dat niet betekenen het 
~egnemen varr eigen verantwoordelijk· 
heid en de prikkel tot prestatie. Eisen 
wij - omgekeerd - een redelijke be· 
lastingdruk, dan is dat niet uit gedele-

• geerde hebzucht maar om de vrijheid 
. (')n het dragen van verantwoordelijkheid 
. hl.oO'elijk te )naken. De politieke 
sch~idslijn zal zijn het verschil in visie 

··op de toekomstige maatschappijstruc
tuur. 

Tempo-verschillen in de uitvoering 
der te nemen maatregelen kunnen . be· 
langrijk zijn __.._ daarachter kunnen prin
cipiële verschillen schuil gaan . - ~aar 
dat hoeft niet zo te .Zijn. Daarom d1enen 
wij ons deugdelijk te bezinn~n. De nieu
we structuur .die wij wensen moet door 
en uit de partijen, door en uit de bur
gers, <)J;lt~~a~: 

lilt waarschuw tegen het streven ande
re partijfoi•mal!es a~ te dwingen ~oor 
wijziging van het Iaesstelsel. W~.~cht 
moet ons kiesstelsel worden gewiJZigd, 
met name om de kiezer 1neer invl~ed 
te geven. . . 

Gaat men ·echter de wijziging van het 
Idesstelsel gebruiken- om door het weg
vagen van bepaalde ·groepen tot m~nder 
partijen te. komen, dan kian men de 
democrà.tie' 'oi:llhals brengen. 

Ik WIJS u ~P: ' ons ~uur land, de 
Bondsrepubliek. Nog met zo lang 
bestaat de· democratische traditie daar. 
De Duitse regering is voornemens door 
d'e wijziging van het kiesstelsel de e~
treem rechtse nationalistische NPD utt 
de Bondsdag te weren. De liberale FDP 
zal dan waarschijnlijk tevens slachtof
fer worden. 

Mij dunkt, de kans is groot dat de 
FDP inderdaad verdwijnt, maar tevens 
dat de NPD het haalt, juist mede do.or 
zo'n maatregel. Wie vreest dat het natiO
nalisme en het uiterst rechtse streven 
of welk ander verwerpelijk streven ook, 
zal toenemen, moet het niet op deze 
manie!." !bestrijden - dat kwad~ hande
len straft zichzelf - neen, dte moet 
daar een positief antwoord tegenover 
stellen. 

De VVD staat te midden der andere 
partijen en kan zich niet afzijdig houden 
van wat daar gebeurt. Van D'66 weten 
wij nog te weinig, om te kunnen. zegg~n 
waarheèn zij gaat. Het pragmatisme ;s 
in de parlementaire arbeid al aardtg 
afgesleten. D'66 zal kleur moet\!n beken
nen al wil zij zich daaraan onttrekken. 
Dat' kleur bekennen gebeurt vanzel~, in 
de Kamer. Een zoetjesaan schmven 
naar PvdA en PSP is waarneembaar. 
Het· is echter nog te vroeg om een oor-
deel te hebben. . 

De PvdA is duidelijk naar lmks op
eschoven. Letterlijk met man en 

~acht heeft het bestuur nog net l~unnep 
voorkomen dat het congres de els van 
uittreding uit de Navo zou aanvaarden. 

Door de enorme herrie in de KVP is 
de PvdA weer wat in de luwte gekomen, 
maar vergeten wat daar is gebeurd mo
gen wij niet. De veelzeggende toenade
ring tussen PvdA en PSP over. en weer 
voorspelt een verdere bewegmg naar 
uiterst links. 

ARP en CHU ·schijnen thans met inge· 
houden adem toe te zien hoe de zaken 

zich ontwikkelen bij hun partner de 
KVP. In de CHU waren zowel de radi
calen als de anti-radicalen met het 
laatste congres tevreden. Wat dat voor 
de pra;kische politiek beduidt, weet nog 
niemand. 

Het feit dat een partij vooruitstrevend 
wil zijn, zegt mij vandaag weinig meer; 
het woord is te zeer beduimeld. Wie in 
Nederland wil niet vooruitstrevend he· 
ten? 

Maar de grootste beroering, ongetwij
feld, laat de KVP zien. Na het slaken 
van de band met de kerk is de ontwik
keling daar haast niet meer te volgen. 

Is het. wel een ontwikkeling? Is het 
niet ontbinding? 

Zich kenmerkend door een ongeloof
lijk gebrek aan verdraagzaamheid eisen 
de katholieke radicalen dat hun Bogaers 
koning zal kraaien. Hoewel zij slechts 
een kleine minderheid schijnen te zijn, 
willen zij de partij hun wil opleggen. 
Het lijkt haast onmogeliJk dat radicalen 
en democraten (zoals de twee groepen 
nu heten) bij .e~kaar blijven. Er is te veel 
gezegd en menselijkè ijdelheid speelt 
een grote rol. Gaan de radicalen eruit, 
dim heeft Nederland er vermoedelijk 
een nieuw partijtje bij : dat was niet 
de bedoeling bij het streven naar een 
duidelijke keus. 

Blijven zij binnen de KVP, wie zal 
dan de koers bepalen? Voor beide geval
len waarschuw ik: een nieuwe kabi
netscrisis nu zal hetyolk iüet dankbaar 
aanvaarden. Ik herinner u aan de ge· 

wat hoort er bij 
uw open haard? 
Rustieke, maar ook doelmatige 
accessoires die het poken -en 
stoken tot een genoegen maken. 
Zoals: een 'vonkenvanger, een 
haardstel, een blaasbalg, een 
smeedijzeren houtkorf. 
r •••••••• ----------. ·-·--·· •••• , 
; Coupon x: 
! Ik wil graag meer wéten over 
1 BELLFIRES accessoires voor 

mUn open haard. Stuur mU 
s.v.p. per omgaande uw fol
der .. Met het oog op BELL
FIRES". 
Naam:-.................................................. . 

Adres: 
................. ---------- --·---------
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denkwaardige uitspraak van oppositie
leider Den Uyl dat hij nieuwe verkiezin
gen niet verlangde. Wat wonder: in i968 
moet zijn partij nog bedenken wat het 
definitieve standpunt ten aanzien van de 
Navozal zijn. 

Het ,zou echter evenzeer onaanvaard
baar zijn na de rampspoed met het 
kabinet-Cals nu een periode van herstel 
te hebben onder het kwbinet-De Jong en 
dan als de zaken er weer beter 
voorstaan, maar weer terug te keren tot 
het beleid der radicalen. Ik ben ervan 
overtuigd dat ons volk dat niet zal aan
vaarden. 

BEROEP, OP KIEZER 
Wij zullen vasthouden aan de door ons 

goedgekeurde richting van het rege
ringsbeleid, radicalen of geen radicalen. 
Wij kunnen en mogen daarvan niet af
wijken. En ·zo men moeilijkheden for
ceert: dan moet de kiezer worden ge
raadpleegd. Een ·nieuwe stunt, zoals in 
1965, is - dat staat wel vast - il:iet 
mogelijk. 

Zo is het in de Nederlandse politfek 
niet echt feestelijk vandaag. 

Gunstiger ontwikkelingen buiten het 
partijpolitieke verband zijn echter ook 
te melden. Het kabinet-De Jong, begon
nen met het odium van tweede keus, 
doet het goed. Zelfs de heer Faas; de 
wandelganger van De Volkskrant, moest 
dit tot zijn niet geringe teleurstelling 
vaststellen. De partij-troebelen laten het 
kabinet natuurlijk niet onberoerd, maar 
het kan. en moet zich daar buiten hou
den. De begroting voor 1969, ~ik ontveins 
mij dat niet, zal een nog zwaardere 
opgave zijn dan die voor dit jaar: Het 
kabinet moet zich rustig houden aan 
hetgeen w~rd afgesproken en zal ·het 
dan reeds lastig genoeg hebben. 

Wat mij verheugt is, dat de ecqno
mische·vooruitzichten voor' 1968 een ver
betering beloven. Wat de werkloosheid 
betre:fCzien wij een glimp. van verbete~ 
ring, · àl blijft zij vooral in het noorden 
nog hardnekkig door structurele oor
zaken . 

De wijsheid van het besluit om niet in 
paniek meer geld in de· werldoosheid's
bestrijding te plempen, zoals PvdA, D'66, 
PSP en, CPN wensten, blijkt .. 

Het .kabinet-Cals was riotà bene ver
oordeè.f!l. om zijn onvoori/chtigheid in 
ongemotiveerd optimisme juist ten aan
zien van de werl1gelegenheid: · 

Ik hoop oprecht, dat men., in brede 
kring zal inzien dat onze schijnbare 
hardheid die terughoudendheid wenste 

·om erger werkloosheid te voorkomen, in 
wezen de, ook en vooral soçiaal, nieest 
'juiste houding was omdat mem rekening. 
diende te houden met een nieuwe over
verhitting van onze economie. Intussen 
blijven we natuurlijk waakzaam om zo 
nodig nieuwe maatregelen te kunnen ne
men indien de verbetering te langzaam 
gaat. Zo is het beleid van het kabinet. 

· Niet alleen . de economische vooruit
zichten mju beter, ook de wo~ingbouw 
ontwiklielt zich g·oed. Wiij mogen ~hopen 
dat eill(lelijk ·dan toeh de vicieuze cirkel 
doorbroken· ga.at worden van: woning-
nood lilus wonlugwetwoningoo 
mensen in woningwetwoningen die er 
niet in horen - dus meer wonffngwetwo
ningen. Ik doel hiermee niet op de hef
fingswet, maar op het feit, dat de parti
culiere bouw toch Ji.ikt aan de eisen te 
zûllim voldoen. Eu i.k doe een beroep op 
allen die bij de particuliere bouw zijn 
betrok.ken, zich t•ot het unterste in te 
spanllen, de gebOlden klans te gri,jpen en 
o1ns \"olk te tonen ldat het wèl 'kan. 

Wij wensen het kabinet-De Jong en 
vanzelfsprekend onze bekwame geest
verwanten daarin, kracht en succes. 
Onze geestverwanten, die zeker niet op 
de gemakkelijkste p:Jsten zitten. 

Het was alweer de heer Faas van De 
Volkskrant, die niet begreep hoe de 
VVD op die posten kon meedoen .. Is de 
VVD er zo ingelopen? Waren zij zo 
overtuigd dat Zijlstra wel premier zou 
worden en konden ze niet meer terug 
toen hij weigerde? Hij zag mij kenneli~k 
voor zo dom niet aan en vroeg toen m 
wanhoop: Zou het toch het landsbelang 
zijn? Ik heb hem al eens geantwoord: 
Ja. Wij meenden dat de VVD verant
woordelijkheid moest dragen als het 
voorgenomen beleid dat toeliet. 

Wij meenden niet aan de formateur 
eisen te moeten stellen van per se deze 
of gene portefeuille. Wij meenden d~t 
een goed~ formatie de formateur Vl'!J· 

heid moet laten. 
Wat wij eist~n op het stuk van de 

personen was dat alleen echte en be· 
kwame geestverwanten zouden worden 
gevraagd. Die eis is vervuld. 

SYNTHESE 
Als wij voortgaan met het onderzoek 

naar onze plaats en taak in het streven 
naar nieuwe partijformaties, moeten 
wij eerst zien naar dat wat ons met 
anderen vereent. Ik zei dat al. De syn
these gaat boven de antithese. 

Wij zullen evenwel terdege moeten 
nagaan ook wat ons van anderen per se 
scheidt. Daarom vraagt men immers 
terecht. Die scheidslijn zal te vinden 
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De begrotelijke klaagzang 
VOOR het eerst sinds de Tweede We

reldoorlog heeft Amsterdam weer 
een politieke burgemeester. Tot die con
clusie m::>et men komen na de nieuw
jaarsrede, gevolgd ·door de behandeling 
van de algemene beschouwingen in de 
gemeenteraad over de begroting voor 
dit jaar. Weliswaar was de voorganger 
van dr. I. Samkalden eveneens lid van 
een politieke partij, maar in zijn voor
zitterschap van· de gemeenteraad was 
dat nauwelijks . merkbaar. Het ant
woord in eerste aanleg op de alge
mene beschouwingen van de voorzitter 
bij de !::>pende debatten was echter zo
zeer doorspekt met loftuitingen op de 
woorden van drs. E. van Thijn, dat men 
meer de indruk had te luisteren naar 
een liefdesverklaring aan de socia
listische fractie dan naar een bovenpar
tijdige gespreksleider. 

Wat had de heer Van Thijn dan wel 
voor opmerkelijks gezegd? Hij had wei
nig meer gedaan dan een schier Wagne
riaanse klaagzang ingezet over het ar
me Amsterdam dat door de regering zo 
slecht wordt behandeld, dat door het 
rijk wordt gemangeld en niet wordt ge
holpen in zijn bittere strijd tegen de 
verwezenlijking van de gemaakte plan
nen. 

Daarmee had hij dan tevens de te
neur àangegeven van de algemene be
schouwingen voorzover die van de 
linkervleugel kwamen. Sterker dan ooit 
tevoren is bij deze debatten . in de 
Amsterdamse raad een scheidslijn ge
legd tussen de polîlieke groeperingen 
die gemeenlijk met de vage woorden 
links en rechts worden aangeduid. 
PvdA, PSP en CPN zongen luidkeels en 
eenstemmig in het koor der zwaarge
trofferien, met het refrein dat Amster
dam do::>r het· rijk wordt miskend en 
achtergesteld. De voorzitter en de wet
houder voor de financiën, de heer W. 
Polak, namen het klaaglied vol overtui
ging over. 

De pijnlijl,ste ervaring is geweest dat 
van deze zijden elke overweging van 
mogelijke lmnsen op soelaas elders 
krachtig werd verworpen. Amsterdam 
treft volstrekt geen blaam, het stads
bestuur lnoet zich vooral geen schuld
gevoel laten aanpraten, de oorzaak van 
de financiële problemen en van de grote 
tekorten (dit jaar wordt dat honderd 
miljoen meer) ligt alleen en uitsluitend 
bij de regering en de slechte financiële
verhoudingswet 1960. 

Het is in deze kolommen al vaker 
betoogd: de financiële-verhoudingswet 

Buitenlandse arbeiders 
VERGELEKEN met sommige andere 

delen van het land is het met de 
werkgelegenheid in het Rijnmondgebied 
zeker niet slecht gesteld. Wel wijzen de 
cijfers van de bemiddelende . organen in 
dit rayon uit dat ook hier de. spanningen 
op . de arbeidsmarl\:t zijn verminderd. 
Vraag en aanbod zijn onmiskenbaar 
dichter bij elkaar komen te liggen. On
willekeurig rijst de vraag hoe lang deze 
situatie zal duren. Bij het zoeken naar 
een antwoord zal dan even onwillekeu
rig worden gedacht aan de ontslagen 
die verleden· jaar in de haven zijn ge
vallen, ontslagen · die na verloop van 
imkele maanden al zijn gevqlgd (ioor een 
herleving van de vraag naar personeel. 

Dat was een typisch. voorbeeld van 
een snelle verandering in ·.een J;lepaalde 
sector van .. de arbeidsmarkt, rn.isschien 
ook wel van een niet geheel gelukkig, 
want niet voldoende doordacht beleid. 
Had het bestuur van .. de Scheepvaart 
Vereniging Zuid, dat voor de inkrimping 
van het aantal werkers in de' haven 
verantwoordelijk is geweest, in die tijd 
al kennis gedragen van het rapport Bui
tenlandse arbeidskrachten dan zou mo
gelijkerwijs dit beleid anders zijn uitge
vallen. · 

Immers, in dit rapport, uitgebracht 
door de Stichting onderzoek arbeidssitu
atie in het Rijnmondgebied te Rotter
dam, wordt met zoveel woorden gezegd 
dat de streek ook in een verdere toe
komst met een structureel tekort aan 
arbeidskrachten te kampen zal hebben. 
Tijdelijke afzwakkingen van de bedrij-

Op zoek naar 
I N HOEVERRE het een 'kwestie is van 
. gebrek aan gesprekstof of aan actue

le onderwerpen, valt moeilijk te beoor
delen, maar een feit is, dat er nu al, · 
terwijl we nog acht maanden voor de 
boeg hebben, druk gepraat en geschre
ven wordt over de opvolger van burge
meester Kolfschoten. Wie kennis neemt 
VaJ!l de beschouwingen in verschillende 
couranten en weekbladen, komt een toe
nemend aantal namen tegen van figu
ren, die met meer of minder kans ge
doodverfd worden om eerste burger van 
onze stad te worden. Al naar de politie
ke instelling richt het gesprek of de 
journalistieke beschouwing zich op een 
katholieke, liberale, christelijk-histo
rische of socialistische lmndidaat. Op
vaUend is, dat uit de christelijk histo
rische en socialistische groep slechts 
één naam steeds weer naar voren komt 
nl. die van oud-minister van justitie mr: 
Y. Scholten en van oud-minister van c., 
r. m., mr. M. Vrolijk, tevens oud-wet
houder van Den Haag. De KVP zou nog 
altijd volgens "het gesprek van de dag" 
een heel rijtje kandidaten beschikbaar 
hebben, zoals oud-premier mr. Ca·ls, de 
binnenkort aftredende KVP-voorzitter 
mr. Aalberse, tevens oud-lid van d~ 

vigheid zullen daar niets aan af of toe 
doen. De conclusie is dan ook dat bui
tenlandse arbeidskrachten voor de 
nodige aanvulling zullen moeten blijven 
zorgen. 

We hebben hier te maken met een 
rapport dat in verschill<mde opzichten 
hoogst . belangwekkend mag heten. Het 
is eind vorig jaar v~rschenen, te· laat 
dus om op de beleidsbepaling van de 
Scheepvaart Vereniging Zuid nog van 
invloed te kunnen zijn.· Het· nut vart het 
rapport voor toekomstig gebruik is er 
niet minder om. 

Het rapport bevat de resultaten van 
twee onderzoeldngeri onder Spaanse en 
Nederlandse werlmem.ers in het Rijn
mondgebied. Het ene. onderzoek heeft 
onder leiding 1 gestaan van .drs.. J.. H. 
Buiter, lector aan de Nederlandse eco
nomische hogeschool. Dit onderzoek be
rustte op interviews van studenten met 
de personeelschefs ·van zestien . bedrij
ven die met buitenlandse arbeidskrach
ten werken. Ook zijn gesprekken ge
voerd met de vreemdelingenpolitie en 
met vertegenwoordigers van andere 
overheidsinstellingen die het beleid ten 
aanzien van de buitenlandse ar
beidskrachten bepalen of helpen bepa
len. 

Voor het andere onderzoek hebben 
drs. R. F. Geyer - de ma:n die ook. het 
rapport heeft samengesteld - en z;ijn 
medewerkers interviews gehad met 
honderd Spanjaarden, honderd Neder
landers en vijftig bazen,allemaal werk
zaam in de genoemde zestien bedrijven. 

een opvolger 
Haagse gemeenteraad, Rijswijks bur
gemeester drs. Bogaardt, Tilburgs bur
gemeester mr. Becht en oud-minister ir. 
Witte, thans weer burgemeester van 
Eindhoven. Uit liberale kring worden de 
namen genoemd o.a. van ons aller mr. 
Toxopeus, jhr. mr. Feith (burgemeester 
van Voorburg), van Tuyl (Zoetermeer), 
die van Leidens burgemeester, mr. v. d. 
Willigen, die nog maar kort eerste bur
ger van de Sleutelstad is, mr. Geertse
ma (Wassenaar) en ten slotte drs. Roe
Ien, burgemeester van Zwolle. Bij el
kaar dus zo'n dozijn kandidaten, waar
van het echter zeer de vraag is of zij 
alleri1aal belangstelling hebben voor 
Den Haag. Nog belangrijker is evenwel 
de vraag of minister Beernink en de 
commissaris der koningin, mr. Klaasesz 
zich al het hoofd breken over de komen
de Haagse vacature. Ten aanzien van 

1960 deugt inderdaad niet. De uitkerin
gen op basis van het aantal inwoners en 
dé ·aangebrachte verfijningen zijn 
geenszins toereikend .om dé vele func
ties van Amsterdam die boven het 
strikt-gemeentelijke verzorgingspeil uit
gaan te dekken. De behoefte aan herzie
ning van ·deze financiële verhouding is 

· groot en wordt steeds groter. Amster
dam is simpelweg niet in staat zonder 
zo'n herziening zelfs de meest essentiële 
voorzieningen· te treffen zonder de in
komsten te overschrijden. 

Dat eenmaal vastgesteld zijnde, moet 
de vraag worden gesteld of - binnen 
het raam van de precaire situatie van 
niet alleen de hoofdstedelijke, maar 
evenzeer de landelijke financiën ~ de 
zuinigste weg wordt gevolgd. En daar
over hebben burgemeester en wet
houder(s) geweigerd zelfs maar te den
ken. Een door het katholieke raadslid 
mr. drs. A. van der Eyden gedane sug
gestie om eens alle eventuele bezuini
gingsmogelijkheden vast te leggen, 
werd ietwat schamper weggewuifd: 
voorzitter · Samka:den noemde het een 
"statische beZigheid" om de bezuinigin
gen die in een stad van bruisende acti
viteit niet tot stand . gebracht . kunnen 
worden, te beschrijven. Wethouder Po-

Uit een en ander kan gemakkelijk wor
den afgeleid dat de studie zich voorna
melijk heeft gericht op de positie van 
de Spaanse arbeiders. Te gelegener ·tijd 
hoopt de stichting qok nog eens een 
onderzoek te kmmen instellen naar de 
positie van de Turkse werknemers. 

In het rapport kunnen allerlei merk
waardige uitspraken worden aangetrof
fen. Zo bij voorbeeld dat de behoefte 
aan buitenlandse arbeiders vooral zal 
blijven bestaan· wegens het teruglopen
de Nederlandse arbeidsaanb.od voor 
minder aantrekkelijk werk, Zo ·bij voor
beeld ook dat tot dusver nergens· sprake 
is gew!)est van een bewuste .en actieve 
arbeidsmarktpplitiek ·. op, · qas.ïs .v:&n een 
syst!)matisch. marktonderzoek. ,:Qe .keu
zen van .het wervingsgebied, .. de· na.j;iona
liteit en de hoeveelheid zijn. b,etr!)kkêli)k 
toevallig gebleken. 

Heel merkwaardig is voorts het 
verschil in zienswijze van verschillende 
ministeries. Gezien het feit dat . de 
vreemdelingenpolitie in Rotterdam 
instructies heeft gekregen Noordafrika-
nen te weren, kan worden geconclu
deerd dat het ministerie van justitie 
voor afremming van de· stroom gastar
beiders is. Daarentegen zal het ministe
rie van sociale zaken, gebonden a.ls het 
zich zal voelen aan art. 18 van het 
Europese handvest, geen afremming 
kunnen voorstaan van werknemers uit 
de landen van de Europese Economische 
Gerpee11schap. Het vapport zegt: 

"Op dit moment is niet geheel duide-

laatstgenoemde achten we dat niet hele
maal onwaarschijnlijk, maar de be
windsman van binnenlandse zaken 
heeft, dunkt ons, vooralsnog wel andere, 
dringender zaken om zich mee bezig te 
houden. In ander verband heeft mr. 
Beernink echter dezer dagen wel een 
o.i. juiste stelling ·verkondigd. Het gaat 
er, volgens hem, bij het benoemen van 
een burgemeester om, de meest 
geschikte figuur te _vinden. Met enige 
goede wil kan men deze opvatting aldus 
uitleggen, dat het de minister niet in de 
eerste plaats gaat om de politieke rich
ting. Maar in de praktijk ligt de benoe
ming van een burgemeester, zeker als 
het om die van een der drie grote ge
meenten gaat, niet zo eenvoudig. De 
politiek speelt er wel degelijk een be
langrijke rol bij. Wat voor Amsterdam 
en Rotterdam min of meer als regel 
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lak voegde daaraan toe dat als de rege
ring meent dat er op bepaalde punten 
een zuiniger beleid mogelijk is, het rijk 
dan maar eens cijfers moet laten zien. 
Een onderzoek eigener beweging met 
het doel nu eens zeer objectief na te 
gaan of in heel het grote gemeentelijke 
apparaat optimaal wordt gewerkt zal er 
niet komen. 

Er zijn nu twee vragen die men moet 
stellen. De eerste is hoe het dagelijks 
bestuur van Amsterdam, om met Kloos 
te spreken, "juweelstijf op zijn troon ge

·zeten" geen enkele fout kan maken. De 
tweede is of inderdaad elk verlangen 
dat Amsterdam heeft bovenaan op de 
urgentielijst moet staan. Als de voorzit
ter uitroept dat elke dag dat Amster
dam geen operagebouw heeft de stad 
schade lijdt dan kan hij geen financiële 
schade bedoelen, want de opera is geen 
winstgevend bedrijf. De schade lijdt de 
stad aan het hoofdstedelijke prestige, en 
dat is betreurenswaard. Maar in een 
periode van bittere armoe, en in zo'n 
periode is Amsterdam, zal men ofwel 
brood inplaats van koek moeten eten, 
zeker als men een aanbod van koek 
door particulieren (zoals met het opera
gebouw is geschied) hooghartig afwijst. 

lijk welke richting het beleid van de 
overheid ·t!itgaat. Waar een eventuele 
terughou(iendhèid op gebaseerd moet 
.ZUn, is niet geheel duidelijk. De crimi
naliteit is in elk geval géén reden: het 
waren onder andere· vertegenwoordigers 
van' dè Rotterdamse vreemdelingenpoli
tie die tijdens het studentenonderzoek 
vermeldden,. dat de criminaliteit bij de 
buitenlanders niet groter is dan bij de 
• Nederlandse·arbeidsl,rachten." 

Tot ·de factoren . die volgens de sa
'mensteller ván het rapport de houding 
van de overheid over het algemeen kun
hen beïnvloeden; 'behoren: a. de vrees 
Voor : overbevolking; b. de vrees voor 
het ·ontstaan van·' minderheidsgroepen; 
c. de •vrees voor· .·moeilijkheden in ver
band met de handhaving van de open-

., barè••orde; de •.publieke veiligheid en de 
volksgezondheid;· d. een algemene onge
diffierentieerde afkeer van sociale ver
andering; e. ··de , economische situatie 
(met name werJrloosheid; grote aantal
len ontslagaanvragen). 

Dit rapport verdient in brede kring de 
aandacht. In de eerste plaats omdat het 
wenselijk lijkt dat het overheidsbeleid 
ten aanzien· van de buitenlandse ar
beidskrachten wat doorzichtiger wordt. 
In de tweede plaats omdat - naar het 
rapport leert - de bestaande sociale 
zorg voor de buitenlandse arbeiders niet 
geheel toereikend kan worden genoemd. 
Ove11J.eid en bedrijfsleven zouden op 
zijn minst genomen steun moeten verle
nen aan de particuliere initiatieven op 
dit gebied. 

geldt, nl. dat daar een socialist burge
meester dient te zijn, gaat voor Den 
Haag niet op. Redeneert men van uit de 
traditie, dan zal de regering voor· onze 
stad haar keuze uit christelijk histo
rische en liberale kring moeten doen. In 

. de reeks van Haàgse burgemeesters is 
voor de katholieken van een traditie nog 
geen sprake. Mr. Kolfschotens benoe
ming was in dit verband een uitzonde
ring. De tijden veranderen evenwel en 
traditie speelt thans minder een rol 
dan vóór de oorlog. Bovendien, de poli
tieke constellatie in onze stad heeft zich 
ook wel gewijzigd. Zo bezien, zou de 
regering dus niet aan de traditie behoe
ven vast te houden en dat kan dan 
betekenen, dat een katholieke of socia
listische kandidaat eveneens in aanmer
king komt. Neemt men evenwel de ver
houding in de gemeenteraad in aanmer
king, dan ligt de keus van een katholie
ke of socialistische burgemeester toch 
minder voor de hand. 

Natuurlijk gaat onze voorkeur naar 
een VVD-er uit, maar mocht uiteinde
lijke de beslissing ten gunste van 
oud-minister Scholten uitvallen, dan zul
len de liberalen hem gaarne als burge
meester begroeten. 
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Protest 
tegen 

.I . 
uYI e1n 
gedoe" bij omroep 

Mr, Van Riel begon ZIJn toespraak 
met prof. Oud en mr; Stikker te bedan
ken voor hun komst. 

Mijn herinnering aan nir. Stikker, zo 
zei hij, gaat politiek gesptaken terug tot 
het allereerste begin; de bespreking in 
Amsterdam eind 1945 begin 1946, waarin 
besloten werd de Liberale Staatspartij 
op te heffen en , met nieuwe onderne
mingslust bezield onder de naam Partij 
van de Vrijheid door te gaan. 

De politieke leiding bleef daarbij in de 
beproefde vooroorlogse handen van dr. 
Bierema, een echte Groninger van de , 
oudste en beste stempel. Geëerd zij zijn 
nagedachtenis op deze dag door mij, die 
hem als jongmens heb leren bewonde
ren. Met de leiding van het Algemeen 
Secretariaat werd belast de uit de Libe
rale Staatspartij afkomstige mr. J. Rut
gers, in wiens politieke kennis van za
ken wij mede alle vertrouwen stelden. 

Ieder kwam toen onder de bekoring 
van Stikkers jeugdige energie en vitali
teit, zijn optimisme voor een liberale 
toekomst. De weg van de heer Stikker 
door het leven is de internationale rich
ting gegaan en wij hebben allen gezien 
hoeveel werk hij op vele plaatsen heeft 
verzet. Misschien wel het voornaamste 
in de Navo! 

Mr. Oud is vele ja1•en onze politieke 
leider geweest. Hij stamde uit de Ne
derlandse politiek en bleef haar trouw. 
Niemand zal mij tegenspreken wanneer 
ik vaststel dat de heer Oud in het parle
ment door zijn werk daar en door . de 
wijze waarop hij zijn fractie en ons 
allen voorging, de basis gelegd heeft 
voor de g·roei en de bloei van onze 
Volkspartij voor Vrijheid en Democra
tie. De heer Oud is een nationale figuur, 
minister van staat. Wij mogen hem niet 
alléén voor ons opeisen, want hij is één 
van Nederlands grote mannen. Wel mo
gen wij er trots op zijn dat de heer Ow;l. 
ons vanmiddag toespreken wilde als li
beraal onder liberalen. 

ROL VAN AMERIKA 
Mr Van Riel nam vervolgens de inter

nationale situatie onder de loep. 
De aanwezigheid van strijdkrachten is 

voorlopig onmisbaar en een land als 
~ederland moet aansluiting zoeken bij 
d1e groep die de Nederlandse opvattin
gen over het minst slechte staatsbestel, 
de politieke · democratie en het econo· 
m~~ch. gebeuren, zo groot mogelijke 
Vl'lJhmd, deelt. Alles wat de positie van 
Amerika in . de wereld verzwakt be
dreigt op wat langere termijn gezien 
onze staatkundige en maatschappelijke 
structuur en slechts daarnaar hebben 
wij ons politiek te richten. 

Dat wij daartegenover 'Van Amerika 
mogen verlangen, ook al stellen wij 
machtspolitiek niets voor, in bepaalde 
vormen van overleg te worden betrok
ken is voor een liberaal duidelijk. 
Respect voor de partner in onderlinge 
sa_menwerking, ook al is deze partner 
m111der invloedrijk of zelfs zwakker dan 
':'ij zijn, schijnt mij een eerste politieke 
e1s toe. Een constructieve kritiek 
schaadt nooit, ook in het internationale 
vlak niet. De Verenigde Staten moeten 
daarbij wel de indruk behouden dat de 
do:~stellingen dezelfde zijn en dat onze 
kr1bek er uitsluitend op gericht is die
zelfde doelstellingen beter bereikbaar te 
maken. Gaat die kritiek het karakter 
dragen van het proberen om zaken te 
doen op de rug van de Verenigde Sta· 
ten! bv, in propagandistische of psycho
logische zin, dan wordt kritiek in hun 
ogen waardeloos en wellicht tot een 
symptoom van nationaal verval in Ne
derland, een sterk bewijs van zodanige 
zv.:akte dat wij niet meer op bescher
mmg kunnen rekenen. De Amerikanen 
hebben dan eventueel gelijl•. 

Laten wij uns V'ooral goed voor ogen 
stellen dat wij ons de Iu..~e van onze 
interne meningsverschillen slechts kun
nen ver.oorloven en dat gel<lt zelfs voor 
de PSP en de CPN, vooral ook voor de 
Hoepla-club, omdat de Verenigde Staten 
van Noord-Amerika overmachtig zijn. 
Het zijn de offers in geld, goed en 
mensen die de Verenigde Staten bren· 
gen die aan het voortbestaan van onze 

· ,velvaart en ons welzijn ten grondslag 
liggen. 

Nogmaals, constructieve kritiek is 
dienstig, maar intense lotsverbonden
heid met Amerika moet de voortdurende 
en ·bewuste achtergrond van ons inter
nationaal politieke handelen vormen. 
Voor ons als liberalen die meestal èn de 
democratische èn de economische op
vattingen van de Verenigde Staten de
len, past dat wel in de eerste plaats. 

BINNENLANDSE POLITIEK 
De aanwezigheid van de luitenant-ge

neraal-minister Den Toom in het kabi
net geeft mij groot vertrouwen.· En die 
aanwezigheid is ook het beste bewijs 
dat wij liberalen niet in een klefn poli
tiek kringetje rondkijken wanneer het 
er om gaat de bekwaamsten te leveren 
voor de dienst van Hare Majesteit en 
het land. 

Overigens: de buitenlandse politiek is 
niet een zaak waar Nederlandse politici 
veel aan kunnen doen. Zij bepaalt in 
hoge mate onze toekomst, maar ons ei· 
gen vormend vermogen is hierin be
grensd. 

Sprekende over de binnenlandse poli
tiek stond mr. Van Riel allereerst stil 
bij de bevolkingsgroei. 

Of men nu rekent met de hoge of de 
lage voorspelling, in de komende twin
tig jaren verschijnen enige miljoenen 
nieuwe Nederlanders ten tonele. Dat 
heeft consequenties; 

Het tweede element is de stijgende 
welvaart. Dat die stijging zo snel moge
lijk doorzet is in de eerste plaats nodig 
om werkgelegenheid voor iedereen te 
vinden, om de opvoeding van de nieuwe 
generatie te betalen en· om de eindeloze 
serie uitgaven te financieren, geëist 
door het samenwonen van zoveel 
mensen op een zo kleine ruimte. 

Het vraagstuk welvaart en het 
vraagstuk bevolkingsgroei hangen op al
lerlei manieren samen, zijn van prak
tische en meest materiële aard. 

Verschil van mogelijkheid roept stel
lig politieke tegenstellingen in het leven, 
maar met enige wijsheid en beleid zal 
voor bepaalde oplossingen in Nederland 
een meerderheid te_ vinden zijn. 

Het derde ·facet is het moeilijkst te 
behandelen. Ik doel op de verschuivin
gen in het denken, voelen en reageren 
van de Nederlanders op elkaar als Ie
den van één nationale gemeenschap. 
Wat çle diepste oorzaak is valt moeilijk 
te zegg·en. 

De één zal die zoeken in verschuivin
gen in het wetenschappelijk theolo· 
gische denken, dat zich via een oneindig 
aantal kanalen door de wereld 
verspreid heeft en de verhouding 
mens-kerk-staat fundamenteel verander
de. Wie de zaken zo benadert· kan de 

naam van de Duits-Zwitserse godgeleer
de professor Barth misschien wel boven 
het hoofdstuk Nederland 1945-1967 
schrijven; bij de j<atholieke theologen 
ken ik niet één zó doorslaggevende fi
guur. 

Zeker is ook een andere denkrichting 
mogelijk, een psychologische; de mens 
voelt zich, bijv. door de ontwikkeling 
van de medische wetenschap, minder in 
zijn dagelijkse leven aan bovenwereld
lijke machten gebonden, de dood is min
der de vaste begeleider van het leven 
van het jonge gezin geworden. Een stuk 
levensangst viel weg. 

Tenslotte drijft de economische ont
wikkeling de mensen wel in de zelfde 
zin, er is bij velen groot welvaartste· 
kort, maar geen vrees voor broodge· 
brek in de letterlijke betekenis. Het 
werk neemt zeer velen minder in beslag 
en de vrees voor de oude dag, de daar
mede samenhangende angstige spaar
zin, het beknibbelen op alles, dat de 
ouderen onder ons nog zo goed gekend 
hebben, is meestal. ten einde. Ieder· 
mens voelt zich vrijer van anderen, 
vooral hooggeplaatsten, dan vroeger. Al· 
leen: wij hebben nog niet geleerd als 
gemeenSchap hoe. die vrijheid te gebrui
ken. Daar ligt de kern van de opgave 
voor het Nederlandse liberalisme. 

GEZAGSCRISIS 
Nu kan men al naar gelang ZlJn leef

tijd, zijn eigen levenservaring, de plaats 
waar men geboren is, zijn geloof, zijn 
eigen vooroordelen of ook echte oorde
len denken over het probleem van het 
wegvallen van oude bindingen zoals 
men wil, dat wegvallen is een gegeven 
feit. Eenvoudig gezegd, de gezagscrisis 
zet door. Ik tenminste twijfel daaraan 
niet. 

OJ?ldat voor mij tevens duidelijk is, 
en rk denk verreweg de meesten van 
ons, dat een menselijke samenleving, 
vooral een liberale, niet zonder gezag 
bestaan kan en ook niet zonder allerlei 
vormen van indirecte binding tussen 
mensen als groep, wordt de zware taak 
op al degenen, die verantwoordelijkheid 
in hun eigen milieu dragen, gelegd nieu
we vormen van gezag door te denken, 
of het hun gaat om het leven binnen de 
VVD, binnen de onderneming, binnen de 
staat. 

Een grootse taak ligt voor ons. Een 
taak, niet minder groot dan Thorbecke 
in 1848 wachtte. Overgangstijden zijn 
meestal tijden waarin de feitelijke in
vloed van de ene maatschappelijke 
groep op de andere overgaat. Dat over
gaan van de ene groep op de andere 
betekent altijd, of men nu naar China of 
naar Rusland, naar Nederland in 1848 of 
naar ~ederland in 1968 kiJkt, het over
gaan op andere individuen. De be
g~afdste mens geeft leiding, dat kan 
met anders; zijn herkomst kan verschil
lend, een van het verleden afwijkende 
Zljn. 

In de tijd van Thorbecke verviel ten 
slotte de achttiende-eeuwse reo-enten· 
maatschappij, in laatste instantie ge
baseerd op grondbezit en afkomst en 
deed een wereld haar intrede die Î1aar 
gTondslag vond in ontwikkelino- en 
welstand, liefst nog wel wat e~felijk 
verkregen welstand. 
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Wat wij voor onze ogen zien afspelen 
sinds 1945 is van veel omhaal van woor
den ontdaan : de overgang naar een sa
menleving waarin de leiding in handen 
komt van degenen die daartoe de capa· 
citeiten hebben aan de ene kant en die 
daarneven!t over het talent beschikken 
anderen ervan te overtuigen dat zij die 
capaciteiten inderdaad bezitten en bo
vendien van de vaste wil bezield zijn 
die min of meer ten bate van de grote 
massa aan te wenden. Herkomst, geld, 
familie, relaties spelen 'iOg maar een 
kleine rol, anders dan veertig jaren ge
leden. De eeuw van de knappe, ijverige, 
flinke kleine man ligt voor ons; dat is 
althans ons ideaal. In de eeuw van de 
middelmaat kan niemand oprecht gelo
ven. Wij moeten immers vooruit. 

De achtergrond van het politieke den
ken behoort als ideaalstelling bepaald te 
worden door het leefbaar ho.uden en 
maken van de wereld voor de meerder
heid, d.w.z. de deels minder begaafden 
deels zwakken. De sterken moeten 
daartegenover denken en uitvoeren. 

De moeilijkheid van de politiek ligt in 
de combinatie van deze beide eisen. Het 
bijzondere der liberale politiek ligt me
de daarin, dat zij de bekwamen en ster· 
ken ook hun extra beloning, zoals die 
uit het economische proces voortvloeit, 
wenst te laten. Ik onderstreep met veel 
klem, om niet te worden misverstaan, 
dat dit een eis naast het andere is. Het 
gaat om nevengeschiktheid, niet om on
dergeschiktheid. 

NEGATIEVE ELEMENTEN 
Nu vraagt opbouwen van een nieuwe 

maatschappijvorm tijd, veel tijd, en het 
is de vraag hoeveel tijd men gezien de 
intèrnationale spanningen ter beschik
king heeft. Negatieve elementen kunnen 
wij daarbij als kiespijn missen Ik denk 
daarbij vooral aan een deel van de pers 
en de televisie. 

En daarbij kom ik toch weer op Thor
becke terug. Ook 1 in zijn tijd had men 
radicale . publicisten. Dr. Robijns heeft 
daarover een fraaie dissertatie geschre
ven, en-· alles in aanmerking nemend, 
geloof ik dat wij het met onze pers toch 
beter hebben getroffen dan Thorbecke 
dat deed. Maar het verschijnsel der 
opstandige, weinig aan maatschappe· 
lijke verhoudingen aangepaste publi
cisten is aan overgangstijden eigen; in 
1967 heet dat: opstand tegen het esta
blishment. Opstand der horden? Neen. 
Opstand der vervreemden, en daar 
steekt een stukje schuld 1•an ons zelf in. 
Tegen die opstand heb ik overigens 
niets; wie zich opstandig voelt late dil.t 
maar blijken. 

Wel is het een bedenkelijk ver
schijnsel dat enkele televisiecommen
tatoren en vele werknemers bij de 
televisie blijkbaar aan niemand verant
woording schuldig zijn en aldus een on
gecontroleerde invloed in de samenle· 
ving kunnen uitoefenen. Zéér vele Ne· 
derlanders beminnen intussen de "zoete 
geur der riolen"· niet. De kwalificatie is · 
v~n professor Pen, de toepassing van 
miJ. 

. Een van · de uitgangspunten, wij 
constateren het dagelijks, is dat e-ezag 
bederft. Wie gezag heeft wordt "'naar 
beneden gehaal!l. 

Maar hun eigen ongecont1·oleerde ge· 
zag, gezag dan tussen aanhalingstel•ens, 
dreigt tot een terreur te verworden. 

Hierbij denk ik aan het optreden tegen
over één onzer eersten: mevrouw Van 
Someren, die niets deed dan enige fei
ten vaststellen tijdens 8en rede die zij 
in de Tweede Kamer hield. Wij moeten 
haar dankbaar zijn voor wat zij zeide 
en bewonderen om haar voorname reac
tie teg·enover mevrouw Timp. 

Niet zonder voldoening stel ik vast 
dat het socialistische Tweede Kamerlid 
de heer Voogd cp de avond van 11 de
cember 1967 zijn kritiek op mevrouw 
Van Someren deed uitlopen in de ver
klaring (Handelingen Tweede Kamer -
begroting Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, pagina 562, 
rechter kolom) : "In de eerste plaats 
moet ik iets rechtzetten. Ik heb, meen 
ik, mevrouw Van Someren hedenmiddag 
enig onrecht aangedaan en dit doe ik 
niet_ graag. Ik had begrepen, dat zij de 
minister maatregelen had gevraagd ten 
aanzien van programma's als bijv. van 
de VPRO. Het is wel door anderen ge
daan; bijv. door de heer Harmsen van 
de Boerenpartij; ik 1•ind da.t een 
volstrekt verwerpelijk standpunt." 

Dit was het resultaat van een ingrij
pen van ons Tweede Kamerlid de heer 
Vonhoff. (Handelingen Tweede Kamer 

. begroting Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, 11 december 
1967 - pagina 537 rechterkolom) Het 
zit goed in onze T1veede-Kamer-fr~ctie! 

BRANDENDE KWESTIE 
Ik wil vandaag proberen tot mijn libe

raal-politieke scherpe omlijning in deze 
brandende kwestie te komen. De oplos
sing ligt zeker niet in ingrijpen van de 
overheid, behalve wanneer de normen 
van het Wetboek van Strafrecht worden 
geschonden. De verbetering moet uit 

Vervolg Oll pag. 12 
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Mr. E. H. TOXOPEUS IN DE RAl : 

ij moeten ons bewuster 
worden van ons mens-zijn 
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zijn als men uitgaat, toch altijd weer, 
van de verschillende opvattingen over 
de meest gewenste maatschappijstruc
tuur. Eén scheidslijn is mij dan 
terstond volmaakt duidelijk. 

Wie vrijheid - voor alles van de 
geest maar ook stoffelijk -, verant
woordelijkheid en verdraagzaamheid tot 
uitgangspunten kiest, kan geen dictato
riaal bewind aanvaarden, zomin een van 
links als een van rechts. 

Wij leven, officieel, in de periode van 
ontspanning tus;sen het vr~je democra
tische Westen en het onvrije commu
nistische Oosten. Ongetwijfeld gedreven 
door een oprecht verlangen naar vrede 
zijn er die pleiten voor uittreden uit de 
Navo. Aan de oprechtheid van een man 
als Franssen, die het PvdA-congres tot 
een ovatie bracht juist door zijn op
rechtheid, twijfel ik niet. 

Anderen hebben wellicht minder edele 
motieven en weer anderen vinden een
voudig het communisme te verkiezen. 

Ik herhaal: wie vrijheid, de· democra' 
tische rechtsstaat; verlangen, kunhen 
niet blind zijn voor het feit 'dat in de 
communistische landen geen vrijheid 
bestaat. Geen vrijheid van menings
uiting, geen geestel~ike vrijheidf ook geen 
materiële. . Zij moeten zich realiseren 
dat het communisme niet is centraal 
geleide economie, maar de dwangstaat. 
Zij mogen niet de ogen sluiten voor wat 
daar gebeurt en wat soms tot ons 
doordringt. Dat de grens tussen Oo.st
en West-Duitsland een gevangenismuur 
is, dat moet!Jun alles zeggen. 

Als ik al de stemmen hoor, die ons 
vertellen, dat wij met de landen van het 
Warschau-pact gemakkelijk in vrede en 
vriendschap kunnen leven als we maar 
onze defensie opgeven, moet ik daar 
met de grootste !tracht tegen opkomen. 

TOEGEVEN FATAAL 
De Warschau-pact-landen hebben een 

bewapening die sterker is, dan die van 
de Navo. Zeker, er is de kernbom. Het 
besluit die te gebruiken is een vreselijlt 
besluit. Het besluit die bom niet te ge
bruiken is evenzeer verschrikkelijk, 
wanneer een eventuele aanval met con
ventionele wapenen niet met conventio
nele wapenen kan worden afgeslagen. 

Want dat betekent toegeven. Dat bete
kent telkens weer meer toegeven op tel
kens een nieuw punt. Iedere zaak op 
:zichzelf zal dan geen kernoorlog waard 
zijn. En talloze mensen die nu in een 
democratisch land leven, zullen dan on
der communistische heerschappij ko
men. 

Stel ik het zo te zwart? Neen. 
De landen van het Warschau-pact zijn 

conventioneel sterker bewapend dan 
wij. Hun offensieve kracht is groot en is 
voor meer dan 80 pct. gericht naar het 
Westen. Ook zij willen geen vernietiging 
door een nucleaire oorlog. Maar ze zijn 
anderzijds niet zo zeer veranderd, dat 
zij hun invloedssfeer niet willen uitbrei
den. 

In en rond de Middellandse Zee is de 
Sowjet-Unie sterk. Aden wordt, nu de 
Engelsen · weg zijn, door Rusland be
heerst. Er is een Russische vloot in de 
Middellandse Zee, waar die nooit eerder 
was, er zijn Russische onderzeeboten in 
de wateren van de hele Westerse we
reld. 

Is dat allemaal zo uit angst voor het 
agressieve, kapitalistische, imperia
listische Westen? Weten de Russen dan 
niet, hoe moeizaam wij onze defensie op 
de been houden? Zouden ook zij niet 
weten dat de PvdA op de rand heeft 
gebalanceerd van de eis dat Nederland 
uitdeNavo zou treden? 

1k weet heel goed dat de Duitse aan
val de Russen nog heugt: zij verloren 
miljoenen slachtoffers. Maar angst voor 
de agressie van het Westen kan de 
drijfveer tot die militaire macht van 
he&n niet zijn. Hoe de Sowjetrussische 
leiders het Russische volk bespelen, 
kunnen we raden. Een vrijheid van den
ken en spreken en schrijven, als hier, 
bestaat daar niet! Dat is juist ons 
hoofdbezwaar. En dat hoofdbezwaar 
maakt het mogelijk dat Rusland doet 
wat ik heb geschilderd. Dat hoofdbe
zwaar moet ons doen weten dat wij niet 
zwak mogen zijn. Omwille van onze 
vrijheid, onze democratie, me~ al haar 
zwakheden en gebreken ons zo dierbaar 
als het leven zelf. Zij die prediken dat 
wij de risico's van de vrede moeten 
aandurven, praten ons de risico's aan 

van de oorlog, van de· slavernij, van de 
revolutie -nisschien. Laten wij dat dui
delijk zien. 

verschillen, dat zij geen duidelijke keu
ze meer opleveren. 

Merkwaardig genoeg, wordt deze op
merking wel gemaakt door dezelfden 
die vinden dat 'le VVD meer naar 
"links" moet of dat de VVD conser,va
tief zou zijn. 

OORLOG EN VREDE 
Hier ligt zo een scheidslijn. Het gaat 

niet tussen l'"'n die vrede willen en hen 
die oorlog willen. Niemand die de me
demens en zichzelf respecteert wil oor
log. Het gaat erom of men commu
nisme verkiest boven de kwade kans 
van te sterven, maar ook de kans om in 
vrijheid te leven. 

Aangezien men dan tevens, ten on
rechte, het etiket progressief reserveert 
juist voor de "linkse partijen", wordt 
het verwijt van: "teveel hetzelfde zijn" 
onzinnig. Deze soozt redeneringen lijkt 
mij een voorbeeld van de verwarring 
die zich van de geesten heeft meester 
gemaakt. Een verwarring die niet ge
ring iS. Die zo groot is dat de mening 
heeft post gevat bij een aantal mensen 
als zou het communisme zijn te 
beschouwen als alleen . maar een be
paald economisch stelsel: centraal ge
leide economie. En die werkt toch ook! 
ze!;'t men dan. 

Voor hen, wier idealen zijn vrijheid -
verantwoordelijkheid - sociale gerech
tigheid en verdraagzaamheid, is de 
·keus niet moeilijk. 

Daarmee blijkt dat de vraag welke 
maatschappijstructuur men wenst, toch 
steeds de bepalende vraag is. Er is wel 
gezegd dat socialisme en liberalisme 

-niet langer te zien zijn als twee, wel-
Alle dwang, alle angst, alle onvrijheid 

worden dan vergeten. De verwarring is 
licht dé twee, duidelijke politieke stro
mingen. Of: dat PvdA en VVD zo weinig 

Contact met de fractie 
De fracti~ van de VVD in de Tweede Kamer beeft ._loten door een taak

verdeling in geografisch opzicht een aanvuJUng te geven op het reeds 
bestaande veelvuldige functionele contact met Individuele of groepen kiezers .. 
Daartoe zijn door de Kamerfractie in onderling overleg voor elke Kamer
centrale twee leden aangewezen (alleen voor de Noordelijke provincies is een 
enigszins andere gedragslijn gevolgd) om speelaal contact te onderhouden. 
Inmiddels is reeds met de besturen der Kamercentrales van gevaJ tot geval 
vastgesteld op welke wijze deze procedure tot de beste l'esultaten zal kunnen 
lelden. ' · 

Teneinde de leden en belangstellenden zelf ook direct in staat te stellen, 
desgewenst met de betrokken Kamerleden in contact te treden volgt hier
onder de opsomming van de Kamercentrales en de Kamerleden, die zich In 
elke centrale met dit contact zullen belasten. De namen der Kamerleden zijn 
ielkeus in alfabetische volgorde vermeld. 

l{amercentrale 
Noord-Brabant 

Gelderland 

Rotterdam 

's-Gravenhage 

Leiden 

Dordrecht 

Amsterdam 

Den Helder 

Haarlem 

Middelburg 

Utrecht 

Leeuwarden 

Zwolle 

Groningen 

Drentihe 

Maastricht 

Fractieleden 
mr. H. E. Koning 
mr. J. It'. G. Schlingemann 
mr. J. G, Rietkerk 
H. Wiegel 
mr. H, E. Koning 
mevr. G. V. van Someren-Downer 
mr. W. J. Geertsema 
drs. Th. H. Joekes 
mr. W. J. Geertsema 
mr. F. Portheïne 
mr. A. Geurtsen 
ir. D. S. Tuijnman 
mr. H. E. Koning 
mevr. G. V. van Someren-Downer 
H. J, L. Vonhoff 
mr. C. Berkhouwer 
H. J. L. Vonhoff 
mr. J. G. Rietkerk 
H. Wiegel 
mr. J, F. G. Schlingemann 
ir. D. S. Tuijnman 
drs. Th. H. Joekes 
G. Koudijs 
dr. K. van Dijk 
mevr. mr. E. Veder-Smit 
mr. A. Geurtsen 
R. Zegell'ing Hadders 
dr. K. van Dijk 
mevr. mr. E. Veder-Smit 
R. Zegering Hadders 
dr. K. van Dijlt 
mevr. mr. E. Veder-Smit 
R. Zegering Hadders 
G. Koudijs 
mr. F. Portheïne 

De fractie heeft besloten de fractievoorzitter niet bij deze Indeling te 
betrekken gezien het feit dat zijn functie een landelijk coördinerend karakter 
moet dragen. 

De heer Berkhouwer zal zich slechts met het contact In één Kamercentrale 
belasten, omdat zijn uitgebreide activiteiten In Europees verband hem zeer 
vaak dwingen buitenslands te vertoeven. 

SMIT KINDERDIJK 
Scheepsbouw sinds 1687 
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groot en de gevaren daarvan eveneens. 
Ontevreden, onzeker van de toekomst, 
zoekt de mens naar houvast in het le
ven, naar een doel, naar een vast toe
komstbeeld. Tegelijkertijd verlangt hij 
van c;le staat ingrijpen op welhaast ieder 
gebied en voelt hij zich door diezelfde 
staat geknecht. Tegelijkertijd eist men 
de grootst denkbare verfijning in de 
overheidsmaatregelen opdat toch met 
iedere bijzondere positie wordt rekening 
gehouden, én voelt men het dwangbuis 
van al die ingewikkelde wettelijke bepa
lingen die ten gevolge van die eis in het 
leven zijn geroepen. Risico lopen is een 
vloekwaardige gedachte geworden, be
halve in bepaalde kringen als het gaat 
om het geweldige risico voor onze vrij
heid. 

Tegelijkertijd verheugen wij ons over 
de vondsten der geleerden op ieder ge
bied, tot zelfs het wijzigen van de 
menselijke aard en weten we er geen 
raad mee, worden er door bevreesd en 
gedrukt. 

Wat wil men" eigenlijk? Dat weet 
"men" zelf ''niet. ' 

Men wil in ieder geval heel vaak za
ken die elkaar uitsluiten. En men geeft 
zich er geen rekenschap van dat dat zo 
is. Men geeft zich er geen rekenschap 
van, dat een ideaal voor de toekomst nu 
moet worden voorbereid, niet alleen 
technisch maar ook in de geest van de 
mens. 

Met de stijgende welvaart groeit de 
onvrede. De mens is niet gelukkig door 
meer materiële welvaart alléén. Wer
ken, alléén om geld te verdienen, 
schenkt geen bevrediging. Rechten vra
gen om bijbehorende plichten. 

Wie zich poogt voor te stellen hoe het 
zal zijn wanneer inderdaad de produktie 
van goederen zodanig geautomatiseerd 
is dat een aanzienlij·k deel van de 
mensheid niet meer behoeft te werl{en, 
wat zeg ik: niet meffi' màg werken, komt 
in moeilijkheden. Wat gaat die groep 
met haar. blijvende vrije tijd doen? 

Welke invloed krijgt niet de staat bij 
de voortgaande technische ontwikkeling, 
welke mogelijkheden zullen ontstaan om 
de mens te beïnvloeden? 

Willen we niet in en door de ontwikke
ling ten ondergaan, dan zullen wij ons 
ons mens-zijn meer bewust moeten wor
den eerbied moeten kunnen opbrengen 
voot anderer overtuiging, openheid niet 
meieten vèl'warren met het grieven \'an 
anderen moeten streven naar een 
maatschappelijke orde waarin altijd ge
d'ragsnormen moeten gelden, v.:aari?. ie· 
der de plaats kan innemen die hiJ op 
grond van aanleg en inspanning kan 
vervullen, een orde met een zo groot 
mogelijke sociale mobiliteit en een zo 
sterk mogelijke persoonlijl{e verant
woordelijkheid. Vrijheid - verantwoor
delijkheid - · verdraagzaamheid - so
ciale gerechtigheid: Ziedaar vier uit
gangspunten die voor zo'n .-toekomst
beeld vereist zijn. 

Staatsexamen A 
voor fysiotherapeut 
De minister van sociale zaken en 

volksgezondheid heeft op vragen van 
het Tweede Kamerlid mevrouw Veder
Sruit geantwoord, dat hij heeft kennis 
genomen van de Wachten en wensen 
t.a.v. het staatsexamen A voor fysio
therapeut en voornentens is een com
missie van onderzoek in te stellen. 

Op verzoek van de voorzitter van de 
Tweede Kamer heeft mevrouw Veder 
overigens een wijziging in de tekst van 
de door haar ingediende vragen aange
bracht, daar eveneens door dr. Tans 
{PvdA) over deze aangelegenheid vra
gen waren gesteld. 

Vragen over financiën 
van mijngemeenten 
Het VVD-Tweede-Kamerlid de heer F. 
Portheïne heeft aan de mimsters van 
binnenlandse zaken en van financiën de 
volgende schriftelijke vragen gesteld: 

1. Hebben de ministers kennis geno· 
men van een verzoek van het gemeente
bestuur van Kerkrade aan de raad voor 
de gemeente-financiën met betrekking 
tot het onderzoek dat naar diverse ver
fijningsregelingen ingevolge art. 10,2 
van de Wet Financiële Verhouding 
Rijk-Gemeente wordt ingesteld? 

2. Zijn de ministers, vooruitlopend op 
de uitkomst van het betrokken onder
zoek, niet van mening dat juist met 
betrekking tot verfijningsmaatregelen 
de mijngemeenten in een zodanige posi
tie komen, dat deze regeling herziening 
behoeft? 

3. Zo ja, zijn zij dan bereid dienover
eenkomstig te bevorderen dat het beëin
digen van genoemd onderzoek wordt 
bespoedigd?, 
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Prof. Mr. P. J. OUD 
OP JUBILEUMCONGRES 

nze taak 
• 
IS het de 
zwakken 
sterk te maken 

Prof. mr. Oud die als eerste spreker 
op de feestelijke bijeenkomst voor de 
VVD in Amsterdam het woord nam, 
stelde in zijn rede drie punten centraal, 
te weten: 

• de positie van onze partij in de 
structuur van de Nederlandse politieke 
partijen ten tijde van haar oprichting; 

• haar ontwikkeHng gedurende de 
twintig jaar van haar bestaan; 

• haar houding in deze dagen tegen· 
over het algemeen geroep om grondige 
verandering in de bestaande partijver
houdingen. 

Hoe was de toestand bij het einde van 
de oorlog in 1945? Hij leek in zover op 
die van vandaag dat ook toen de roep 
om· wat men noemde politieke verniÈm· 
wing, luid klonk. Was die roep in werke· 
lijkheid wel zo nieuw, als velen, die 
hem lieten klinken, zich verbeeldden? 
Hij gaf uitdrukking aan geen ander ver
langen dan dat, hetwelk zowel bij de 
vrijzinnige partijen als bij de SDAP 
reeds sinds jaren had geleefd: de wens 
dat de Nederlandse politiek niet langer 
zou worden gebaseerd op de tegenstel
ling tussen confessionele en niet-confes
sionele partijen. In haar klassenstrijd· 
terminologie van het begin van deze 
eeuw sprak de SDAP van de noodzake· 
lijkheid de eenheid van de arbeidende 
klasse tegen gelovige en ongelovige ka· 
pitalisten niet terwille van theologische 
geschillen te verstoren. In vrijzinni
ge kring werd natuurlijk andere taal 
gebruikt. Daár hoorde ik in 1907 op een 
vrijzinnige partijdag, waar sprekers 
van de vrije liberalen, van de Liberale 
Unie en van de vrijzinnig-democraten 
optraden, de vrijliberale leider Tyde
man spreken over wat hij noemde het 
verschil tussen de gemoedelijke en de 
machtsantithese. De gemoedelijke anti· 
these was de tegenstelling tussen hem, 
die zich liet leiden door de openbaring 
Gods en hem, die de rede als zijn 
leidsvrouw verkoos. De machtsantithese 
was de tegenstelling, waarop de confes· 
sionele partijen zich in de politiek 
baseerden. Ook dit is thans volstrekt 
verouderde taal, maar zij maakte toch 
wel goed duidelijk, waar naar liperaal 
in>"Jicht de schoen wrong. Bij al hun 
verschil in beginsel waren vrijzinnigen 
en socialisten het in hun afkeer van par
tijformatie op confessionele basis hart
grondig eens. 

Het is vooral de schoolstrijd geweest 
die rechter- en linkerzijde zo fel tegen 
elkaar in het harnas joeg. Deze had, 
naar het woord van Cort van der Lin· 
den, in 1913 gesproken, een wig in ons 
volksleven gedreven. Cort van der Lin· 
den wilde die wig eruit halen en bij de 
grondwetsherziening van 1917, die naast 
het algemeen kiesrecht de schoolvrede 
bracht, slaagde hij in dit voornemen. 

De wig was nu wel verwijderd, maar 
de oude tegenstelling bleef de politieke 
verhoudingen beheersen. De samenwer
king tussen de drie partijen der rechter
zijde ging echter steeds stroever, omdat 
de basis, waarop die partijen rustten, 
geen grondslag was voor eenheid van 
inzicht in de próblemen die in de jaren 
tussen beide wereldoorlogen in onze po· 
litiek op de voorgrond traden. Zo nu en 
dan werd die samenwerking dan ook 
Verbroken en moest een gemengd kabi· 
net optreden. De rechterzijde beschouw
de dit dan als een abnormale toestand, 
waaraan zo spoedig mogelijk een einde 
moest worden gemaakt. Bij de laatste 
kabinetsformatie vóór het uitbreken van 
de tweede wereldoorlog, de formatie 
van augustus -1939, sprak de formateur, 
de christelijk-historische partijleider De 
;e:r, nog van zijn kabinet, waarin !in· 

et- en rechterzijde beide vertegen· 

woordigd waren, als van een noodkabi· 
net. 

ILLUSIE 
Dat dit alles het verlangen naar ande

re politieke verhoudingen steeds leven
diger maakte, is begrijpelijk, maar de 
vernieuwers gaven zich in .de jaren der 
Duitse bezetting aan een illusie over, 
toen zij hèt als een uitgemaakte zaak 
beschouwden, dat de confessionele par
tijen, in het bijzonder de Rooms-Katho
lieke Staatspartij, na de oorlog niet zou
den herrijzen. OnmiddeUijk na de be
vrijding kwam de Nederlandse Volksbe
weging, waarvan de vernieuwers de op
richting reeds in stilte hadden voorbe· 
reid, in de openbaarheid. Zij wilde geen 
politieke partij Z'ijn doch stimuleren tot 
wijziging der partijverhoudingen. Onder 
haar invloed werd de gedachte van de 
doorbraak gepropageerd. Die doorbraak 
zou zich in het confessionele kamp moe
ten voltrekken. Een nieuwe sterke par
tij zou uit samenwerkende groepen van 
rechts en 1inks moeten worden ge
vormd. Zij zou wel socialistisch moeten 
zijn, doch haar socialisme zou een heel 
ander karakter dragen dan dat van de 
SDAP. Men had er een nieuw woord 
voor gevonden, het zou personalistisch 
socialisme zijn. Wat dat precies was 
heeft niemand begrepen. Het woord 
heeft dan ook maar kort geleefd. Het is 
nu al een stuk voor een museum van 
politieke oudheidkunde geworden. 

Het voorspelde al niet veel goeds dat 
van de confessionele partijen alleen de 
weinig betekenende christen-democra
tische partij aan het gesprek deelnam. 
Wel deed een kleine katholieke groep, 
alsmede deze en gene uit het christe
lijk-historische kamp mee. Van de 
niet-confessionele partijen zaten de 
SDAP en de VDB aan de tafel. Van de 
vertegenwoordiging van de laatste was 

· ik één der leden. 
Persoonlijk achtte ik het streven om 

aanstonds tot de oprichting van een 
nieuwe partij over te gaan niet geluk· 
kig. Mijn voorkeur ging uit naar een 
federatieve samenwerking van een aan
tal van de bestaande partijen. Ik dacht 
daarbij aan een samengaan bij de ver
kiezingen op een gemeenschappelijk 
werkprogram voor de komende vier ja
ren. Een dergelijke samenwerking zou 
kunnen Ieren of de tijd om uit de eraan 
deelnemende groepen een nieuwe partij 
te vormen, al gekomen was. De 
meesten van de leidende figuren uit de 
VDB dachten anders. Zij wensten 
aanstonds mede te doen aan de oprich· 
ting van een nieuwe partij. Om mij niet 
van mijn oude politieke vrienden te 
scheiden, heb ik in de oprichting berust. 

De nieuwe partij kreeg de naam van 
Partij van dè· Arbeid. Het woord "socia
lisme" werd bij de naamgeving verme
den. De Uitslag van de Kamerverkiezing 
van 1946 was voor de nieuwe partij een 
grote teleurstelling. Haar stellige .. ver
wachting, dat zij de groots~e parbJ zou 
worden, ging niet in vervullmg. De KVP 
met haar 32 zetels was de PvdA 3 zetels 
voor. De doorbraak mocht mislukt wor· 
den genoemd. Vele kiezers trokk~n 
daaruit onmiddellijk de consequentie. 
Bij de binnen enkele weken volgende 
Statenverkiezing ging het stemmental 
van de PvdA nog een flink stuk achter
uit. 

Dit kon op de ontwikkeling der verhou
dingen in de PvdA niet zonder invloed 
blijven. Was de doorbraak geslaagd, 
dan zou deze partij een breed draagvlak 
hebben gekregen. Rechter- en linker· 
vleugel zouden elkaar in evenwicht heb· 
ben kunnen houden. Nu dit evenwicht 
ontbrak moest de invloed van het oude 
sociaal-democratische element in de 
partij wel gaan overheersen. Dit kwam 

al dadelijk tot uiting, toen in 1947 het 
werkprogram van de partij werd op
gesteld. Het kreeg een heel wat sterker 
socialistisch accent dan het voorlopig 
program van de PvdA had gehad. Daar
door werd het voor niet-socialisten 
moeilijk lid van de partij te blijven. 

EERSTE STAP 
In augustus 1947 gaf ik aan mijn ge· 

voelen van onlust uiting in een artn•el in 
het Algemeen Handelsblad. Ik wierp 
daarin de vraag op of het geen overwe
ging zou verdienen te komen tot de op
richting van een niet-socialistische alge· 
meen democratische partij. GrÓot was 
het aantal reacties vooral uit 
oud-vrijzinnig-democratische-kring maar 
volstrekt niet uit die kring alleen 

dat miJ bereikte. Ik riep alle 
briefschrijvers in een vergadering bij
een, waarin werd besloten tot het vor
men van een comité tot voorbereiding 
van de oprichting van een Democra
tische Volkspartij. 

Intussen was in het liberale kamp ook 
het een en ander voorgevallen. Daar 
had de oude liberale staatspartij De 
Vrijheidsbond plaats gemaakt voor een 
Partij van de Vrijheid. De leiding van 
deze partij was gekomen in handen v,an 
de heer Stikker. Deze had vóór de oor
log geen actieve politieke rol gespeeld, 
maar zich in de tijd van de Duitse 
bezett~g zeer actief beziggehouden 
met het leggen van contacten tussen 
arbeiders en werkgevers, waaruit de 
Stichting van de Arbeid was voortgeko· 
men. Stikker had op mijn artikel in het 
Algemeen Handelsblad in datzelfde blad 
aanstonlis zeer positief gereageerd. Hij 
had zich bereid verklaard mede te wer
ken tot de oprichting van een nieuwe 
partij "die allen zou omvatten, voor 
wie de geestelijke vrijheid primair is, 
de sociale gerechtigheid plicht en die 
het economische leven niet willen zien 
versta.rren in het keurslijf van een soci
alistische dogmatiek, die uiteindelijk in 
staatsabsolutisme moet eindigen." 

Vanzelfsprekend viel m.et iemand, die 
er. zo over dacht, te praten en zo kwa
men wij weldra met zijn veertienen bij
een, zeven van de zijde van de Partij 
van de Vrijheid en zeven van de kant 
van mijn groep. Over het beginselpro
gram waren wij het spoedig eens. En zo 
werd op 24 januari 1948 de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie ten doop 
gehouden. 

Thans, na twintig jaren, mogen wij 
constateren, dat de invloed van de par
tij sterk is gegroeid. Ten dage van haar 
oprichting had zij in de Tweede Kamer 
geen andere vertegenwoordigers dan 
die afkomstig uit de Partij van de Vrij· 
heid, zes in getal. Er waren toen nog 
honderd Kamerleden. Zouden er hon
derdvijftig zijn geweest, dan zou het aan
tal der onzen negen hebben bedTa;gen. 
Thans heeft de partij zeventien Kamer
leden. Het aanvankelijke aantal is dus 
nagenoeg verdubbeld. 

Hebt u er ziclt wel ee~ns rekenschap 
va,n gegevan dat van de grotere politie· 
ke · partijen de onze de emge is, die op 
een dergelijke ontwikkeling !~:an bogen, 
aldus prof. ·oud. De confessionele partij· 
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en ZIJn lduidêlijk op de terugweg. De 
KVP thans vooraan, doch lde anti-revo
lutionairen, afger~Jien van het Zijlstra-ef· 
fect van het vorig jrua.r, al veel langer. 
Naar het door 'hen in 1948 verkregen 
stemmenpercentage zouden zij in de 
Kamer van 150 over 19 of 20 leden moe
ten bescblikken. Zij hebben er echter 
maar 15 en zeker twee ·daarvan danken 
zlj 3Ja/Il dat Zijlstra-effect. Ook de 
Christelijk-historischen hebben geen re
den tot juichen. Bij de socialisten is het 
elan er helemaal uit. Zij grijpen meer 
en meer terug n!l!ar hun oude ldoguna
tiek. Zij willen· 'de honger van VJandaag 
stillen met de maaltijd van gisteren, om 
een oud beeld van Th()rbeckie 111og eens 
te gebruiken. 

Ik zie hierbij niet over het hoofd dat 
wij na de grote stembuswinst van 1959, 
toen het aantal van onze Kamerzetels 
ll;lom van 13 op 19, een terugslag heb
ben gehad. Dit was echter niet anders 
dan de terugloop van een korte golf. U 
weet dat ik, ook wat de politieke con
junctuur ·betreft, altijd onderscheid heb 
gemaakt tussen de lange en de korte 
golfbeweging. Voor de positie van een 
partij komt het op de lange golf aan. 
Dat de korte golf, die ons in 1959 zo fors 
omhoog stuwde, weer zou teruglopen, 
was niet anders te verwachten. Dit 
geschiedde dan ook in 1963. Maar de 
lange golf bleef ons voortstuwen; de 
helft van de winst van 1959 wisten wij 
te consolideren. 

Hoe sterk ·onze partij staat is voorail 
gebleken bij de verkiezing van februari 
van het vorig jaar. Die verkiezing stond 
bovenal in het teken van een algemeen 
onbehagen ten opzichte van de ge· 
vestigde politieke partijen. :qe VVD 
heeft· aan de zuiging, die daarvan in het 
bijzonder naar D'66 uitging, behoor.Jij1k 
weerstand weten te bieden. Zij wist 
haar aantal zetels zelfs nog met éért te 
vermeerderen. En dit was bepaald geen 
kortegolfeffect als bij de antirevolu
tionairen. 

CDU GEEN BASIS 
Inmiddels is in de onderscheidene po

litieke -partijen het vraagstuk van de 
herziening van de partijstructuur aan 
de orde gesteld. Het drukst maken zich 
hier de drie grote éonfessionele partij
en. Zij streven naar nauwere samen
werking met als ideaal voor ogen een 
CDU naar Duits model. Daarmede za.l 
echter het probleem, waarover het 
thans gaat, niet zijn op te lossen. Dat 
probleem is niet meer, als vóór de 
laatste oorlog, dat zij de samenwerking 
met groepen van links schuwen. Nu 
gaat het om de vraag met welke groep 
van links men zal samenwerken en bo· 
venal, wanneer men zijn keuze zal 
doen: vóór of na de stembus. Het 
komt om het kort en duidelijk te zeggen 
voor het tegenwoordige erop neer of 
men met de PvdA of met de VVD in zee 
zal gaan. 

Alleen als op die vraag vóór de ver
kiezing het antwoord wordt gegeven, 
worden de kiezers voor een duidelijke 
beslissing gesteld. Geen der drie 
rechtse partijen is daartoe vooralsnog 
bereifi. en men kan daarom bezwaarlijk 
verwachten dat een CDU dit wel zou 
ZIJn. Daarom lost het samengaan der 
drie rechtse partijen in één CDU niets 
op. 

De partijvorming op confessionele 
grondslag blijft •dus de grote moeilijk· 
beid. Het is, wat dit aang·aat, niet an· 
ders dan ln het begiJn van deze eeuw. 
Naàr mijn overtuiging zijn het alleen de 
kiezers, die 'daaraan een einde kunnen 
maken. Gaan zij htm steun aan de con· 
fesSÎ!onele partijen o<nflloriden, dan zul· 
len <deze vanzelf verdwijnen. 11k ben mij 
ervan bewust dat dit een liange weg Is, 
It1rua.r een andere zie ik niet. Men geeft 
zich aan een Illusie over als men n1eent, 
dat die partJijen zichzelf zullen Ollltbin
den. 

De houding, die de VVD bij dit alles 
zal hebben te betrachten, schijnt mij 
aangewezen. Wij kunnen rustig afwach
ten, wat zich in het rechtse kamp zal 
voltrekken. Maar rustig afwachten . wil 
allerminst zeggen werkloos afwachten. 
Wij moeten er ons voortdurend van 
doordringen dat een politieke partij 
zich, zowel wat haar organisatie als wat 
haar werkprogram betreft, doorlopend 
moet aanpassen aan de ontwikkeling 
der· tijden. Maar zij moet daarbij 
steeds worden geïnspireerd door haar 
beginselen. Er is geen groter 
misverstand denkbaar dan dat het al· 
leen op punten van praktische politiek 
zou aankomen en niet op beginselen. 
Politieke partijen moeten met beide be
nen op de bodem der realiteit staan, 
maar zij moeten door een ideaal wor
den gedragen. Partijen zonder ideaal 
zijn ten dode gedoemd. Zij missen aan~-
trekkingskracht in het bijzonder voor de 
jeugd. 

LIBERALE JEUGD 
Het is vooral tot de jeugd dat ik mijn 

slotwoord richten wil. 
Huizinga heeft over het liberalisme 

Vet·volg op pag. U 
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Tiixopeus en Stikkèr in kennelijk geanimeerd gesprek 

Mevr. Dettmeijer bood namens de vrouwe'n in de VVD voorzitter v. d. Pols 
een theeservies aan voor het algemeen secretariaat 

~~ voorzitter van de liberale fractie in de Tweede Kamer, mr. Toxopeus, leende 
ZIJn oor en een glaasje water aan KVP-voorzitter Aalberse, die op. het congres· 

te gast was 

00 
Het 'moet voor de organisatoren van 

de feestelijke herdenking van het twin
tigjarig bestaan van de VVD die zater
dag in het congrescentrum van· het 
nieuwe RAI-gebouw te Amsterdo.m werd 
gehouden, en met name voor de initia
tiefnemer, ons erelid de heer D. W. 
Dettmeijer, een grote voldoening zijn 
geweest toen partijvoorzitter ir. K. van 
der Pols een eivolle zaal kon toespre

<ken, die tevoren in een sfeervolle stem
ming was gebracht door het voortreffe
lijk musicerende theaterorkest onder 
leiding van Charlie Nederpelt, waarbij 
de goede solistische medewerking zeker 

niet ongenoemd mag blijven. 
Het was een moderne en frisse aan

pak van een stemmige herdenkin~ die 
vooral ook de jongeren zal hebben aan
gesproken. 

Nadat de heer Van der Pols diverse 
vooraanstaande politici had verwel
komd, onder wie de VVD-bewindslieden, 
zomede staatsraad drs. Korthals en af
gevaardigden van andere politieke par
tijen, bij wie wij mr. Aalberse van de 
KVP opmerkten, ging onze partijvoor
zitter nader in op de betekenis van dit 
feestelijke congres, dat hij mede zag als 
een bekroning van het vele werk dat 
door talloze geestverwanten in de partij 
wordt verricht in besturen, commissies 
etc. 

·Spr. kon voorts· gewagen van een 
gestadige groei van de partij, . waaraan 
de jongste ledenwerfactie voor e.en be
langrijk deel heeft bijgedragen. 

Deze groei en de invloed van het libe
ralisme in ons land, zo zei hij, zijn ook 
redenen om feest te .. vierèn. Niet om 
voldaan te zijn, doch zeker wel om met 
tevredenheid terug te ·blikken in de 
twintig jaren die achter ons liggen. Het 
geldt hier · voorts een feesf, aldus ir. 
Van der Pols, dat tot stimulans dient 
om onze beginselen verder te verster
ken en· uit te dragen. Wij zijn met . de 
herziening. van de partijstructuur op. de 
goede weg en spr. noemde ,in dit ver- . 
band met name!let belangrijke aandeel, : 
dàt ·drs .. ·Korthals' hierbij heeft, wáar-~, 
.;oor de partijvoorzitter zijn gróte''>er, 
keutelijkbeid uitsprak. Voor dti' hierna 
gehouden redevoeringen door de aange· 
kondigde inleiders, verwijzen wij ;naar 
de uitvoerige verslagen die elders in dit 
blad zij~ opgenomen. 

Gaarne maken wij echter melding 
''Wl de niet in het programma opgeno-

un n 

. men charmante speech van mevrouw 
mr. M. N, W. Dettmeijer-Labberton die 
sprak namens de Stichting Organisatie 
"Vrouwen in de VVD", en onder meer 
wees óp het verheugende feit dat van 
het totale ledental van de VVD <vijfen
twintig procent uit vrouwen bestaat, het
geen zij verklaarde uit de erkenning die 
de vrouw als staatsburgeres in onze 

· partij vindt. 
Bij een feestelijke herdenking behoort 

een cadeau, aldus mevrouw Dettmei· 
jer, . en zij bood de voorzitter namens de 
Vrouwen in de VVD een stel mooie en 
tevèns praktische kopjes aan die, naar 

: zij meende, op het algeme<en secreta
riaat wel in een behoefte zouden voor
·zien, tetm:eer nu de toegenomen leden
aanwas meer werk vereist. 

Hoogtepimt was tevens een telegram 
.. va.:n één der mede-oprichters van de 
· vVD, de heer J. M. F. A. vari Dijk, die 
vanuit Zwitserland zijn beste wensen 
aan het congres ovevbracht. 

Lof verdienen ongetwijfeld de orga· 
· nisatoren die elke redevoering door het 

orkest lieten afsluiten, zodat de volgen
de sp~eker weer een gehoor tegemoet 
,kon treden dat zich wéer geheel verfrist 

Tussen de VVD-minister& Witteveen (derde van links) en Polak (tweede van 
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op de politieke vraagstuk
Lg. 

:ongresseren .doorgaans een 
bezigheid is kende het en
van de aanwezigen geen 
•erzoende men er zich ken
! mee dat net middagpro
:veer een uur uitliep. 
1ste ernst waardoor de mid
Lst werd gekenmerkt volg
s een bijzonder geslaagde 

waarbiJ Seth Gaaikema, 
Roelof Stalknecht, Martine 
m der Molen, Cor Cools ·en 
~alen, zomede Phoa Yang 
1t een groot succes oogst-

meerd bal met medewer
·t sextet Harry de Groot, 
e liberale manifestatie, 
Let zij herhaald - de waar
inning over de politieke 

allen zonder uitzondering 
eln.spireerd om pal te staan 
ale zaak die meer dan ooit 
;telling, maar vooral ook 
'kelijke steun verdient. 
rrvrt~ ; 

\ . 
G.S. 

c 

KVP, de heer Aalberse 

re 

vrijdag 26 januari 1968 - 9 

Seth Gaaikeina (boven) oogstte veel succes met zijn optreden zoals wel duidelijk 
uit de foto links blijkt 

Overzicht van de grote goed-gevulde zaal in het RAI-cong·rescentrum 

Tot de aanwezigen behoorde ook de liberale minister van defensie, W. den Toom (voorgrond, midden) 
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ECONOMIE 
Zondag 14 januari bracht de plotselinge weer

omslag, die de temperatuur binnen 24 uur van min 
20 tot plm. 10 graden deed oplopen, de vaderlandse 
economie ongekende schade toe. Ik doel n~ niet op 
het ongerief dat velen ondervonden die ten gevolge 
van de spiegelgladheid van de wegen de door hen 
gewenste bestemming niet konden bereiken, maar 
op de afgelasting van het voetbalprogramma, waar-' 
onder de wedstrijd Ajax-Feijenoord. Men kan im
mers veilig aannemen dat het uitstel va.n dit dueJ 
Nederland een paar miljoen werkuren heeft gekost. 
Zo'n slordige miljoen mensen in Amsterdam, Rotter
dam en daarbuiten hebben opnieuw een week lang 
minstens een kwartier per dag de. komende 
wedstrijd tot onderwerp van gesprek gemaakt. In de 
tijd van hun werkgevers. En aangezien bovenstaan
de regels werden geschreven voordat afgelopen zon
dag de wedstrijd als gevolg van de dichte mist werd 
gestaakt, kunt u al die cijfers nu nog eens met twee 
vermenigvuldigen. Een en ander heeft echter ook 
bepaalde voordelen: voorzover er geen Amsterdam
mers en Rotterdammers in hetzelfde bedrijf werken 
wordt de eensgezindheid onder de werknemers. 
steeds· verder vergroot. Ten slotte een vraag: waar
over plegen de werkgevers in hun werkuren te pra
ten? 

CPN 
Maandag 15 januari werd de samenstelling van het 

nieuwe dagelijks bestuur van de CPN bekend. Wat 
daarbij het meeste opviel was dat er geen algemeen 
of eerste secretaris, de hoogste functie in elke com
munistische partij, meer is aangesteld. Het bestuur 
telt nu alleen een voorzitter, de heer H. Hoekstra, 
en zes gewone leden. Ook in de opzet van haar 
organisatie heeft d:e CPN dus gebroken met de overi
ge communistische partijen. Een andere conclusie 
die kan worden getrokken, is dat de rol van de heer 
Paul de Groot nog niet is uitgespeeld, zoals sommi
gen na zijn aftreden in december hebben veron
dersteld. Als "erelid van het partijbestuur" maakt 
hij dan wel geen deel meer uit van de dagelijkse 
leiding, ingewijden menen te weten dat hij wel dege
lijk zijn invloed op de samenstelling van die leiding 
heeft behouden. Wat dat betreft dus weinig nieuws 
onder de CPN-zon. Gevreesd moet dan ook worden 
da·t er voorlopig van een "democratische" CPN 
geen sprake zal zijn. 

NOORDEN 
Dinsdag 16 januari verscheen de Nota over de 

Ontwikkeling van het Noorden des Lands .. De belang
rijkste toezegging voor de provincie Groningen was 
dat zij kan rekenen op de medewerking van de 

regering bij de realisering van de plannen voor de 
aanleg van de Eemsha.ven. De grootste teleurstel
ling voor Friesland was dat er geen concrete med.e
delingen werden gedaan over uitbreiding van de 
haven van Harlingen. Trouwens, de bestuurscommis
sie Noorden des Lands was over het algemeen niet 
erg enthousiast over de nota, waarin zij meer stimu
lerende maatregelen had gehoopt aan te treffen. 
Bovendien bleek uit de commentaren, dat het Noor
den helemaal niet zo eensgezind is als daarbuiten 
wel wordt gedacht. De Friezen tonen afgunst als zij 
menen dat Groningen wordt "voorgetrokken" en 
omgekeerd. De kans is dan ook groot dat de Friese 
studenten in de toekomst met de pa.Spoorten die zij 
uitreiken niet meer zullen postvatten bij de Afsluit
dijk (waarvan de weg zal worden verdubbeld, aldus 
de nota) maar bij de weg die uit Groningen hun 
land binnenkomt. 

MAO 
Woensdag 17 januari citeerde het Amsterdamse 

raadslid mevrouw Baank-Meijer (onafhankelijk 
ex-lid van de Boerenpartij) bij de behandeling van 
de hoofdstedelijke begroting uit het rode boekje van 
Mao. Zij deed dat volgens haar zeggen omdat het 
rode kaft waarin de begroting was gebonden, haar 
aan de Chinese leider had doen denken en omdat 
"Mao met betrekking tot moeilijke financiële situa
ties bepaald goede ideeën heeft". Hetgeen wij volle
dig met mevrouw Baank eens Zlijn, gelet op de twee 
volgende door haar aangehaalde uitspraken: "Willen 
wij ons lwnd welvarend ·en sterk maken, dan zal 
hiermee gemoeid moeten gaan de uitvoering van 
een politiek van opbouw en zuinigheid, die strikte 
spaarzaamheidsbetrachting en strijd tegen verspil
ling inhoudt" en "Onze overheidsuitgaven moeten 
gebaseerd zijn op de politiek van zuinigheid. Het 
moet aan alle regeringsleiders en ambtenaren dui
delijk worden gemaakt, dat corruptie en verspilling 
zeer zware misdrijven zijn". Met welke citaten de 
heren van Nieuw Links wel niet zo blij zullen zijn. 

KANALEN 
Donderdag 18 januari hield de VVD bij de begro

tingsbehandeling in de Provinciale Staten van 
Noord-Holland een klemmend pleidooi voor een ho
ger tempo bij de werken aa.n. het Amsterdam-Rijn
kanaal. Dit in verband met het feit dat het Schel
de-Rijnkanaal in 1972 in gebruik zal worden gènomen, 
twee jaar eerder dan de verbetering van het voor 
Amsterdam zo belangrijke kanaal volgens de huidige 
plannen klaar zal zijn. VVD-afgevaardigden me
rouw Fortanier-De Wit en mr. Voftte vonden voor 
hun opmerkingen gehoor bij VVD-Gedeputeerde mr .. 
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Vorstman, die "grote noodzaak" aanwezig achtte de 
règering op een en ander te wijzen. Jammer, dat de 
minister van verkeer en waterstaat niet ook een 
VVD-er is. Als het over kanalen gaat kan het hele
maal van belang zijn als je over goede kanalen 
beschikt. 

GRIEKENLAND 
Vrijdag 19 januari stelde de Vara-tv voor de twee

de keer een vraag, waarop de kijkers telefonisch 
een antwoord konden geven. Ditmaal was ons land 
in overleg met de PTT in een aantal districten 
verdeeld, opdat niet zoals de vorige keer een ernsti
ge telefoonstoring op zou treden. Op het· eerste ge
zicht was de vraag vrij neutraal: zou u dit jaar uw 
vakantie in Griekenland willen doorbrengen? Maar 
alleen het feit al dat dit werd gevraagd, suggereer
de natuurlijk dat we maar vooral niet naar dit land 
moeten gaan. Wat door 72 procent van de Vara
kijkers braaf werd bevestigd. Al blijft het natuur
lijk mogelijk dat 99 procent hunner geheel spontaan 
voor dit jaar het oog heeft laten vallen op Spanje, 
waar het vakantie houden dank zij qe devaluatie 
beduidend goedkoper is geworden. Gelukkig beant
woordden meer dan tweeduizend kijkers de Vara
vraag met "ja", want er is mijns inziens geen 
enkele reden Griekenland deze zomer te mijden. 
Laten we eerlijk zijn: dan zouden we ook niet naar 
de Sowjet-Unie (schrijversproces), Spanje (sluiting 
faculteit Madrid), Tsjechoslowakije (zuivering) en 
menig ander land kunnen gaan. Vakantie heeft niets 
met politiek te maken, is er juist om uit te rusten 
van d<e politiek. Wie gaat er mee naar Griekenland? 
Of naar Cuba? 

AALBElSE 
Zaterdag 20 januari toog iedere. rechtgeaarde 

VVD-er naar de RAI in Amsterdam om feest te 
vieren ter gelegenheid van het jubileum van onze 
partij. Persoonlijk heb ik het meeste plezier gehad 
om een opmerking die- mr. Van Riel maakte, toen 
hij uitlegde waarom hij het bij het componeren van 
zijn rede veel gemakkelijker had gehad dan mr. 
Toxopeus. Laatstgenoemde zou i:mmers op het 

· laatste moment zijn hele toespraak hebben moeten 
veranderen, aldus mr. Van Riel, als de heren Aar
den en Bogaers plotseling tot de PvdA waren toege
treden of de heren Aalberse en Schmelzer tot de 
VVD. Toen mr. Van Riel dit zei was .mr. Aalberse in 
de zaal aanwezig.. Wie kan mij zeggen hoe op dat 
moment zijn gezichtsuitdruk,king was? Wie mij daar
over adequate voorlichting kan verschaffen zal ik 
volgende week gaarne Citeren. 

w. 

Vierde druk van "Honderd Jaren" 
Zo ontstond dan "Honderd· Jaren" en 

dat de schrijver in zijn opzet heel goed 
is geslaagd, toont wel het feit dat thans 
dus al een vierde dru_f kon verschijnen. 

Vergeleken bij de eerste druk, die ik 
nog in mijn bezit heb, is aan de inhoud 
zelf niets .veranderd. Het uiterlijk is 
echter veel verbeterd. In plaats van het 
slechte eerste na-oorlogse papier vormt 
het mooie glanzende papier van thans 
een verademing. Dan zijn er (sedert de 
tweede druk, naar ik vermeld vond) 
talrijke goede illustraties toegevoegd, 
verzorgd door Jan Veth. De ondertite
ling is wat gewijzigd en ten slotte is de 
gedetailleerde inhoudsopgave vervangen 
door een alfabetisch register op de 
voornaamste der behandelde onderwer
pen .. Een register op de persoonsnamen 
bevatte het al van de eerste druk af. 

Dezer dagen verscheen bij Van Gor
kum & Comp. NV te Assen de vierde 
druk van het bekende boek van prof. 
mr. P. J. Oud: "Honderd Jaren - een 
eeuw staatkundige vorming in Neder
land, 1840-1940" (geb. f 23,90). . 

De eerste druk hiervan dateert van 
december 1945. Dit boek schreef de 
heer Oud gedurende de jaren van zijn 
gedwongen ambteloosheid onder de 
Duitse bezetting. Zelf vertelt hij hiervan 
in het "Woord vooraf" bij de eerste 
druk dat het hem in die tijd nogal eens 
trof, zowel bij het lezen van sommige 
geschriften der "illegale" pers als bij 
besprekingen in beperkte kring, hoe me
nigeen, die staatkundige hervormingen 
voor de toekomst bepleitte, niet zo 
bijster goed op de hoogte was van de 
staatkundige verhoudingen in het verle
den. 

De heer Oud was er zeer van over
tuigd dat wij, wanneer Nederland zou 
herrijzen, naar allerlei hervorming zou
den moeten streven, doch hij was er 
niet minder van doordrongen dat 
slechts hij dit met vrucht zou kunnen 
doen, voor wie het verleden geen geslo
ten boek was. Daarom wenste hij een 
pog.ing te wagen om in brede kring voor 
d:t verleden belangstelling te wekken. 

Voor het jongste verleden had hij dit 
trachten te doen door het schrijven van 
een uitvoerige parlementaire geschiede
nis, rechtstreeks aan de bronnen ont
leend, over de jaren 1918 tot 1940 (dat 
zijn de bekende zes delen: "Het Jongste 
Verleden, 1918-1940" geworden). Toen 
hem, nadat dit werk gereed was, nog 

tijd restte, heeft hij zich gezet aan een 
beschrijving der hoofdzaken van onze 
staatkundige geschiedenis der laatste 
honderd jaren, in het bijzonder voor hen 
die de tijd missen om van meer uitvoe
rige werken kennis te nemen. 

"Honderd Jaren" is geschreven in de 
levendige en boeiende stiJ1, die de heer 
Oud eigen is en die bij het naslaan van 
zijn werk altijd weer leidt tot een onwil
lekeurig veel méér lezen dan men in 
feite op . een bepaald ogenblik nodig 
heeft. 

Voor Buig- en Zetwerk 
op hydr. pers 1000 ton 

ZETLENGTE 7 m, dikte 32 mm 

Constructiewerkplaatsen 

TELEFOON 010-33265'7 GROENEDIJK 10 

CAPELLE a/d IJSSEL 

iöölööM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prelabs voor versthiliende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 

Ook deze vierde druk van "Honderd 
Jaren" zal zijn weg ongetwijfeld wel 
vinden. 

A.W. A. 

NIEUWS UIT DE JOVD 

Cyclus over 

partijwezen 
De JOVD-afdeling Den Helder e.o. or

ganiseert een cyclus over het partijwe
zen. Deze cyclus strekt zich uit over de 
drie volgende avonden: 29 januari, 9 
februari en 1 _maa.rt 1968. Tijdens deze 
avonden zullen ondermeer de volgen
de onderwerpen aan de orde komen: 
Hedendaags partijstelsel, toekomstig 
partijstelsel, kiezer-gekozene, pra,gma
tisme, dogmatisme. 

De heer mr. W. J. Geertsema zal de 
vergadering van 29 januari bijwonen, de 

heer H. J. L. Vonhoff de vergadering 
van 1 niaart. Welk Kamerlid de ver
gadering van 9 februari zal bijwonen is 
nog niet bekend. 

De JOVD heeft deze cyclus over het 
partijwezen ook . voor VVD-leden open
gesteld. De kosten voor bijwoning be
dragen f 1,- p.p. per avond. Opgaven tot 
deelneming kunnen gericht worden aan: 
A. M. Blom, Polderweg, 20, Den Helder. 

/ 
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Mr. D. U. STIKKER 

VVDzor e 
voor 
constante 
economische groei 

Het is, meen ik, nu bijna 20 jaren 
geleden dat ik voor het laatst in een 
vergadering van de VVD het woord heb 
mogen voeren, aldus begon mr. Stikker 
zijn rede. Laat ik daarom beginnen met 
te zeggen dat ik het bijzonder op prijs 
stel, dat vandaag Oud en ik ons samen 
tot u kunne11 richten. Oud '"n ik hebben 
in ons politièke leven over één onder
werp, het Indonesische vraagstuk, diep
gaande verschillen van mening gehad; 
wij hebben beiden nog niet zo lang gele
den in niet onduidelijke taal getracht 
onze wederzijdse inzichten in het dra
matisch gebeuren tussen de jaren. 1948 
en 1952 te schilderen en het is goed dat 
wij, na het innerlijk leed en letsel, dat 
wij door dit verschil van mening hebben 
ondergaan, nu weer samen voor u 
staan. 

Na 1952 heb ik bewust en voor goed 
ons land verlaten heb ik in mijn wèrk 
in de wereldpolitiek een bevrediging ge' 
vonden, die ik waarschijnlijk niet ge
kend zou hebben, ware ik in Nederland 
gebleven. 

Oud heeft zijn werk hier voortgezet, 
heeft de Partij bijeengehouden en groot 
en sterk gemaakt, waarop hij met recht 
trots kan zijn. Wanneer wij thans van 
deze zelfde plaats tot u spreken, dan wil 
ik vooropstellen dat sinds 1948, afgezien 
van dat verschil van inzicht over één 
punt, wij het steeds eens zijn geweest 
over de grondslagen en beginselen van 
de VVD: de Vrijheid, de Democratie, 
De Verantwoordelijkheid en de Ver
draagzaamheid. 

Nog steeds ZlJn WlJ in onze 
geschiedschrijving geneigd bepaalde da
gen uit te kiezen, waarop een nieuw 
tijdvak inging. Er bestaat een Franse 
uitgave in 30 delen, die de naam 
draagt: "De dertig dagen die Frank· 
rijk gemaakt hebben". Elk van deze 
dertig delen bewijst echter, dat wat op 
die bela:ngrijke dagen plaats vond feite
Iijk niet meer was dan een vastleggen 
van een langzame ontwikkeling, die die
pere achtergronden had. Dit geldt ook 
voor onze herdenking van 24 januari 
1948, een dag die, hoe belangrijk ook 
voor ons, op zichzelf niet meer was dan 
een rimpeling in de Nederlandse 
geschiedenis. 

Wij leven in een eeuw van revolutio
naire verandering en onrust, en wat 
gold: in 1948 geldt ook nu nog; dat is, 
dat wij telkens opnieuw onze houding 
tegenover het wereldgebeuren en nieu
we ontwikkelingen in ons eigen land 
hebben te bepalen. 

NIEUWE KRACHTEN 

ment blijven berusten, want geen staat 
kan zijn beleid overdragen aan belan
gengroepen. De Stichting heeft goed 
werk verricht en bestaat nog, doch ik 
vrees dat veel verloren is gegaan van 
het besef van saamhorigheid en verant
woordelijkheid, dat in de oorlogsjaren 
was ontstaan. Toen in de eerste .. weken 
van de bevrijding chaotische Ióon
verschillen ontstonden en de thesau
rier-generaal van financiën onze hulp 
inriep, was mijn oude vriend Evert Ru
pers terstond bereid dit vraagstuk sa
men ter hand te nemen, daar, zoals 
Kupers· het stelde, "de hoogte van ons 
loonniveau beslissend zal zijn voor de 
waarde van de gulden". Ik betwijfel of 
in de afgelopen jaren alle werkgevers 
en vakverenigingsleiders deze stelling 
steeds als grondslag voor hun loonbeleid 
hebben toegepast. 

Het klinkt nu, in 1968, zo eenvoudig 
om een Stichting van de Arbeid op te 
richten, .maar het is goed voor de jonge
ren onder ons zich de moeilijkheden 
voor te stellen van dat kleine aantal 
onderduikers, dat vanaf 1941 zonder 
communicatiemiddelen overleg moest 
plegen met ·hun achterb:'m, met de poli
tieke partijen,. de kerken en de regering 
in Londen, om de verwezenlijking van 
hun idealen op de bevrijdingsdag moge
lijk te maken. 

Met deze sociale vraagstukken raait· 
ten wij aan de kern van het nog nim
mer volledig opgeloste politieke 
vraagstuk van de verhouding , tussen 
overheid en de maatschappelijke krach
ten en van het probleem der medezeg
genschap. Zou de opbouw van onze 
maatschappij zich na de bevrijding 
baseren op exclusiviteit van de 
rijl{szorg, zoals de Londense regering 
en ook de groep politici, die zich in" 
Nederland om Schermerhorn en Vos 
schaarden, wilden, of zou het georga
niseerde bedrijfsleven zonder onnodige 
inmenging zijn eigen taak kunnen ver
vullen? 

Moeilijk en gevaarlijk als het werk op 
sociaal terrein was, nog moeilijker en 
gevaarlijker was het politieke overleg. 
Zelf heb ik aan dat overleg slechts en
kele malen deelgenomen; ik was partij
loos en het ging mij in dit overleg er 
alleen om uit te vinden of de groep 
Schermerhorn, die niet wilde weten van 
de Stichting, in deze kring voor haar 
gedachten propaganda zou maken. Dit 
gebeurde niet en zo hield ik mij buiten 
de discussies. 

In de ellendige oorlogsjaren waren 
nieuwe politieke krachten ontstaan. Men 
wilde breken met het verleden en zocht 
naar vernieuwing, en niet alleen van 

In het geweld van de oorlogsjaren ons partijwezen, maar ook naar een 
werd ons land geknecht, gefolterd en structurele hervorming van de Neder
leeggeplunderd; ons politieke leven landse samenleving. Op deze grondslag 
werd lamgelegd en onze arbeiders weg- kwam het kabinet-Schermerhorn tot 
gevoerd. Het is in een leeg en onvrij stand en werd de Nederlandse Volksbe
land dat de diepe betekenis van de vrij- weging opgericht. Men hoopte dat dit 
beid als ons belangrijkste goed weer tot tot een doorbraak zou leiden, doch de 
ons doordringt. confessionele partijen wensten met gro-

In die jaren kondigden zich in ons te beslistheid hun identiteit te behouden. 
land nieuwe krachten aan, niet alleen Dit had tot gevolg dat de Nederlandse 
voor het verzet tegen de vijand, maar Volksbeweging spoedig plaats maakte 
ook - in de vaste overtuiging van de voor de Partij van de Arbeid, waarin de 
komende bevrijding _ voor de wederóp- Sociaal-Democratische Arbeiders Partij, 
bouw van ons land en voor het herstel de Vrijzinnig Democratische Bond en de 
van ons politieke leven. Christen-Democratische Unie samen 

Zo was het al in 1941 dat een klein met een aantal individuele leden van de 
aantal mensen - er zich van bewust CHU opgingen. 
dat wederopbouw alleen mogelijk zou In dit na-oorlogse nieuw opbloeiende 
zijn in een sfeer van arbeidsvrede zon- politieke leven legden helaas de libera
der werkloosheid - bijeen kwam ter !en geen activiteit aan .den dag; zij bie
voorbereiding van een apparatuur, de ven aan de kant van de weg staan. De 
Stichting van de Arbeid, die als een Liberale Staatspartij was al vóór de 
privaatrechtelijke organisatie in overleg oorlog op haar retour en haar aangewe
met de overheid oplossingen zou trach· zen leider, professor Telders, was enke· 
ten te vinden voor alle te verwachten Ie dagei). >;oor de bevrijding in. een con· 
sociale problemen. De beslissingen over centratiekamp ómgekomen. 
de grote lijnen van de sociale politiek De regering Schermerhorn, waarin 

zouden uiteraard bij regering en parle-Drees, Lieftinck, Van Kleffens en 

Mansholt ieder op hun eigen terrein 
voortreffelijk werk verrichtten, bestuur
de ons land zonder parlement. De in juli 
19.45 als veiligheidsklep voor de openbare 
mening ingestelde Nationale Adviescom
missie had geen werkelijke bevoegdhe
den. Voor de samenstelling van de voor
lopige Staten-Generaal in november 
1945 haddèn geen verkiezingen plaatsge
vonden. Er groeide verzet tegen het ei
genmachtig optreden van de regering 
over brandende vraagstukken als Indo
nesle, de zuivering en C.e beperkte 
persvrijheid. De regering gebruikte 
haar greep op pers en radio voor propa
ganda voor een fundamentele wijziging 
in de Nederlandse samenleving. Dit 
kwam vooral tot uiting in het felomstre
den ontwerp voor een nieuwe publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie, dat in 
januari 1946 vóórdat verkiezingen waren 
gehouden door minister Vos aan de 
voorlopige Staten-Generaal werd voor
gelegd. Zelf heb ik nooit bezwaar gehad 
tegen een pbo, maar wel tegen alle 
middelen die Vos wilde gebruiken, zoals 
de verplichte organisatie, de macht van 
de regeringscommissaris, het nationale 
welvaartsplan, nationalisatie en orde
ning; deze middelen waren kennelijk 
bedoeld om een structurele hervorming 
van de Nederlandse samenleving tot 
stand te brengen. 

Wanneer er ooit aanleiding was om 
voor liberale principes in het geweer te 
komen dan was het op dat ogenblik, 
doch de Vrijzinnig Democraten waren 
er niet meer, en de Liberale Staatspar
tij zweeg. In die dagen begon echter 
een toen nog jonge groep liberalen zich 
te roeren en verzocht mij de leiding van 
de campagne voor de verkiezingen, die 
op 17 mei 1946 zouden worden gehou
den, op mij te nemen. 

Op 5 maart richtten J. M. F. A. van 
Dijk, Korthals, C. H. Telders en ik ons 
in een memorandum tot de Liberale 
Staatspartij met de vraag: "Is dé Libe
rale Staatspartij bereid de verdediging 
en verwerkelijking van het liberale be
ginsel uit handen te geven aan een nieu
we politieke formatie?", teneinde "in 
samenwerking· met vooraanstaande fi. 
guren uit de liberale wereld, daklozen 
en leden van de Liberale Staatspartij, 
en met personen wier partijverband is 
verbroken en die niet zijn aangetrokken 
door rechts of door links, de Voor
uitstrevende Vrijheidspartij op te ricli.
ten?" 

Ook hier klinkt het eenvoudig een 
nieuwe partij op te richten, maar voor 
de jongeren onder ons is het goed er 
nog eens over na te denken, dat de 
kandidatenlijsten voor de verkiezingen 
uitedijk op 9 april moesten worden in
geleverd en dat wij op 10 maart geen 
kandidaten, geen programma, geen sta
tuten, geen secretariaat en geen geld 
hadden. Toch slaagde die kleine groep, 
waarbij zich R. P. Cleveringa, mevrouw 
A. Fortanier-de Wit, mejuffrouw Jane de 
Iongh, K. P. van der Mandele en R. 
Zegering Hadders hadden aangesloten, 
er in aan de liberale beginselen nieuw 
leven in te blazen. De Partij van de 
Vrijheid kreeg 6 zetels in de Tweede en 
3 zetels in de Eerste Kamer. 

De heer H. Vos schreef enige tijd 
geleden, dat mijn sprong in de politiek 
voortkwam uit "een overmaat van ma
nagers-zelfoverschatting". Ik zou zeg
gen dat ik alleen op verzoek van ande
ren lid werd van de nationale ad
viescommissie. en van het voorlopig par
lement en voorzitter werd van de Partij 
van de Vrijheid en dat het aan geza
menlijk hard werken in die laatste 
maanden voor de verkiezingen te dan
ken was, dat wij succes hadden; hoe dit 
ook moge zijn, in elk geval staat het 
vast dat de pbo van Vos, die voortsproot 

uit die typische bescheidenheid die zo 
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kenmerkend is voor de dogmatische so
ciaal-democraat, wel heel anders uit de 
bus is gekomen dan hij had gehoopt. 

De Partij van de Vrijheid was echter 
nog klein en met grote aandacht volg
den wij de uitlatingen van enkele voor
aanstaande oud-Vrijzinnig-Democraten, 
waarvan het hoe langer hoe duidelijker 
werd, dat zij hun poging om het vrijzin
nig element in de PvdA te versterken 
als een mislukking beschouwden. In au
gustus 1947 schreef Oud in het Algemeen 
Handelsblad en vroeg of "de tijd niet 
langzamerhand· rijp wordt voor het op
richten van een vooruitstrevende partij, 
waarin groepen van de PvdA, van de 
Partij van de Vrijheid en daklozen zich 
kunnen thuis gevoelen". Het was hoofd
zakelijk op aandringen van Van Dijk, 
dat ik het politieke gesprell: met Oud in 
het Handelsblad voortzette, waarbij ik 
stelde "dat er tussen de heer Oud en 
ons slechts weinig verschil in inzicht zal 
bestaan. 

NADER OVERLEG 
Met hulp van Van der Mandele vond 

daarna mondeling overleg plaats. Oud 
vormde zijn comité en drong aan op het 
stichteri van een nieuwe partij. Na alle 
misères van 1946 voelde ik daar niet 
voor en het was opnieuw Van Dijk, die 
de j~iste formule vond: De Partij van 
de Vrijheid zou een nieuwe naam en 
een iüeuw programma aanvaarden; op 
dezelfde dag zou het Comité-Oud tot de 
getransformeerde ~::rtij toetreden; ge
zamenlijk zouden WlJ een meuw bestuur 
kiezen. 

Zo werd op 24 januari 1948 de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
geboren. 

Weer had eigen scheppend initiatief 
van een kleine groep richting gegeven 
aan de nieuwe krachteli die langzaam 
waren ontstaan en die nu samenkwa· 
men om aan de liberale beginselen een 
hechte en meer invloedrijke plaats in 
het politieke leven van Nederland te 
geven. 

In 1948 was deze . grotere invloed van 
het liberalisme nodig, omdat alleen met 
onze stemmen mee de grondwetswijzi
ging die de opening gaf voor de 
zelfstandigmaking van Indonesië, moge
lijk werd. Laten wij niet nakaarten over 
het Indonesische vraagstuk, maar er· 
kennen dat thans voor het eerst sinds 
lange jaren de weg is geopend. om - . 
als Indonesië er in slaagt orde m haar 
ècónomie te brengen - weer de oude 
en nog steeds bestaande banden en 
vriendschappelijke betrekkingen tussen 
Indonesië en Nederland te herstellen. 

Veel is sinds onze na-oorlogse armoe
de veranderd. Dank zij de Marshallhulp 
werd herstel van onze economie moge
lijk en konden de eerste bouwstenen 
voor een verenigd Europa worden ge· 
Iegd. Dank zij de Navo kon in het 
Westen de vrede worden gehandhaafd, 
maar nog steeds, en dat alleen ten ·ge
volge van de Franse opvattingen over 
nationalisme en soevereiniteit, bestaat 
er geen Europese eenheid en moet ook 
ons land nog meer dan tevoren, er op 
bedacht 'zijn, dat geen vrede in het 
Westen is te handhaven zonder een ster· 
ke militaire integratie, waarF>or offers 
moeten worden gebracht. 

BELANGRIJKE LESSEN 
De lering, die :lit de na-oorlogse ont· 

\vikkelingen is te trell:ken, gaat in 
drieërlei richtingen: 
• Duidelijker dan ooit tevoren zijn de 
gevaren van een excessief nationalisme, 
van een ziekelijke overschatting van het 
begrip soevereiniteit en van een _ge~e
geld misbruik van het veto-recht m m· 
ternationale organisaties naar voren ge· 
komen. Soevereiniteit, nog steeds de 
oorsprong van spanningen en conflicten 
in onze verdeelde wereld, is een woord 
dat zoals dit al in 1923 door Fisher 
Wilhams werd gezegd, eens en vooral 
uit alle internationale gesprekken zou 
moeten worden verbannen, want het 
vervult geen enkele taak die ·niet beter 
kan worden vervuld door het woord on
afhankelijkheid, waarbij onafhankelijk· 
beid mijns inziens alleen betekent ge
lijkheid met en onafhankelijkheid van 
andere staten, maar niet van het recht, 
waaraan alle staten onderworpen zijn. 
e Steeds is gebleken (en daarbij richt 
ik mij weer tot de jongeren d~e zich tot 
de politiek voelen aangetrokken), dat 

. opbouwende en scheppende initiatieven 
van kleine groepen mensen, èle natio
naal of internationaal eenzelfde doel 
nastreven, resultaten kunnen opleveren 
die ver uitgaan boven de eigen 
oorspronkelijke verwachtingen. 

Het aantal mensen in Nederland, dat 
het eens werd over de grondslagen van 
een Stichting van de Arbeid of van de 
VVD was gering, en even gering was 
het aantal mensen dat op interns,tionaal 
niveau de beginselen ontwierp voor de 
verdeling van de Marshallhulp, voor de 
l"l'avo, of voor de , EEG. Al deze 
grondslagen en beginselen konden wor
den verwezenlijkt door de "singleness 
pf purpose", waarmede aan de overeen· 
gekomen plannen werd vastgehouden. 
AI deze vormen van samenwerking zijn 
volkomen ·in lijn met de beginselen van 
het liberalisme en bijna steeds .hebben 
Nederlanders in deze ruet:we vorm van 
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Een nieuwe vorm van 
solidariteit aankweken 
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het maatschappelijk Ierven zelf voort-
komen. . , 

Voor pers en televisie dient te gelden 
dat zij in vrije concurrentie een plaats 
in de samenleving hebben te behouden, 
en dat het Nederlandse volk beslist wie 
overwint. Daarom is het zo effectief te 
bedanken als lid van een omroep wan
neer men meent dat de uitzendingen 
van de betrokken vereniging on-natio
naal werken. 

Waar wij politiek voor moeten oppas
sen is dat de eenmaal, overigens tegen 
onze zin, ingevoerde spelregel dat het 
ledental beslist eerlijk en snel· gehan
teerd wordt; op de fairheid van dit ka
binet kan men intussen vertrouwen. 
Een omroep die ten gevolge van politie!' 
extremisme en het sYstematisch schen
den van bepaalde , conventionele 
fatsoensnormen aan ledental verliest, 
ga rustig ten onder, respectievelijk ko
me op de zeer bescheiden plaats die 
wordt bepaald door het aantal Neder
landers dat werkelijk met dit vilein ge
doe sympathiseert. Ik hoop dat hier zal 
gelden: wie een kuil graaft V091' een 
ander valt er zelf in. Het maken van 
hatelijke grappen over president 
Johnson staat vrij, het vertonen van 
blote meisjes staat blijkbaar strafrech
telijk vrij, maar ook het bedanken als 
lid van een omroepvereniging staat 
vrij! Dat is liberaal, al is het geen 
partijzaak, maar een kwestie van 
persoonlijke verantwoordelijkheid. 

Ter vermijding van nieuwe 
misverstanden: hevige kritiek op wat 
iemand ergert is volstrekt geoorloofd. 
Waar wij ons van afkeren is van straat· 

'venterij in hoon en het opzettelijk door 
de modder slepen van andermans 
fatsoensnormen, al dan niet verouderde. 
Het gaat niet om bloot of niet bloot, het 
gaat om respect, ook voor de levenshou
tling van de eenvoudige burger, gelovig 
en niet gelovig. 

Hier is niet de vrijheid in het geding 
- niemand mag haar aantasten 
maar gebrek aan naastenliefde. 

Politieke propaganda voor radio en 
televisie door bevoegde politici voor de 
idealen van de PSP of de CPN acht ik 
een vanzelfsprekend onderdeel van een 
liberaal bestel - ieder weet waar hij 
naar kijkt. Het als nering en bedrijf 
bespotten van onze bondgenoten, van 
nationale instellingen en traditie tussen 
de bedrijven door acht ik een vals ge
bruik van talent. 

Waarom ik dit alles vandaag behan-

del? Mede omdat onze actieve afdeling 
's-Gravenhage terecht op liberale strij~
baarheid aandringt. Ik zie reeas gunsti
ge verschijnselen. De ze.lfverdediging 
van het Nederlandse volk begint. 

ZELFVERDEDIGING 
Goede symptomen zijn mijr::o inziens 

de vorming van het Unitel-concern, het 
samengaan van de Nieuwe Rotterdamse 
Courant, Algemeen Handelsblad, Het 
Vaderland, Algemeen Dagblad, Tele
o-raaf en het Nieuws van den Dag. Elk 
dezer bladen heeft gelukkig zijn eigen 
wijze om het nieuws te brengen en van 
commentaar te voorzien: Elk van deze 
bladen is, wederom geluklüg, niet par
tij-politiek gebonden, maar steunt als 
regel wat wij vinden een goede natio
nale politiek. Tezamen staan zij tech
nisch en economisch vooraan. Prachtig! 

Hetzelfde geldt voor de grote provin
ciale pers, met inbegrip van de in het 
Westen verschijnende bladen van het 
Sijthoff-concern. Hier wordt op zijn 
minst objectief gebracht wat onze verte
genwoordigers in het· parlement stellen, 
vaak kort, dat is begrijpelijk, maar on
bevooroordeeld, zonder de weglating 
waar rood en zwart-rood zich aan schul
dig maken. Wij zijn de neutrale pers 
daarom dankbaar en wensen haar veel 
succes toe. 

Zelfs bij de radio en .televisie begint 
het te dagen. Het samengaan van de 
Avro en de RTN lijkt mij natienaai ge
zien een beste 11aak, e.l staan beide om
roepen los van de VVD. Ik hoop als 
liberaal dat het spoedig !ukkev zal nog 
een andere omroep van gelijksoortig 
geestesmerk - nationaal en construc
tief - met haar eigen voor ieder begrij
pelijke inbreng in dit verband te betrek
ken. Nogmaals, wij liberalen ZIJn voor 
vrije concurrentie, en daarbij hoort een 
gezonde economische basis. 

Laat ik derhalve stellen: een courant 
is een onderneming en verdwijnen is 
het parool voor degenen wier inhoud 
Nederland niet smaakt en daarom geen 
financiële basis oplevert. Het is te zot 
de belastingbetalers direct of indirect 
voor hun verliezen te laten opdraaien. 

Waarheen moet dit alles leiden, en 
waarom had het liberalisme in de tijd 
van Torbecke toekomst? Omdat het 
handelde in overeenstemming met de 
dikwijls niet uitgesproken wensen en 
verlangens van de opkomende groep in 
de Nederlandse samenleving, de zich 
ontwikkelende en tot weistand komende 
burgerij, groot en ldein: · 

wat zich nu afspeelt hoofdzakelijk ten 

Prof. Mr. P. J. OUD OP JUBILEUMCONGRES : 

gevolge v,an de factoren die ik hiervoor 
noemde, is dat het grootste deel van de 
bevolking open komt te staan voor het 
burgerlijk vrijheidsideaal. De ~ensen 
zien dat zij zelf wat kunnen bereiken en 
dat zij niet meer zijn aangewezen op 
massale actie en met de menselijke na
tuur in· strijd zijnde overdreven gevoe
lens van solidariteit. Overigens is over
dreven ·solidair zijn makkelijk wanneer 
men niets heeft te verliezen. U denke 
maar aan degenen die de ontwikke
lingshulp op denken te voeren zonder 
zelf offers te brengen. De ontwil,ke
lingshulp is in wereldverband gezien 
een vraagstuk van . beslissende beteke
nis. Wie daarn:iee demagogie bedrijft, 
behoort zich belachelijk te maken. 

Ik sprak uitdrukkelijk over o v e r -
d r e v e n solidariteit. 

Het aankweken van een nieuwe vorm 
van solidariteit is daartegenover de 
hoofdtaak van het liberalisme. Wij moe
ten de leiding nemen bij het ontstaan 
van nieuwe normen in de samenleving 
die aan de ene kant uitgaan van de 
aanleg van de mens in al haar beperkt
heid, aan de andere kant van .het feit, 
want dat is het ook voor mij, dat de 
gemeenschap alleer bestaan kan wan· 
neer het de individuele burger niet al· 
leen om het materiële gaat. Een van de 
machtigste middelen daartoe is aan 
achterstelling een eind te maken. Voor
dat de mens in vrijheid een offer brengt 
moet hij het gevoel hebben dat de sa
menleving hem beveiligt, hem alle 
kansen geeft. 

SOCIALE ZEKERHEID 
Voor het eerste is" ons systeem van 

sociale zekerheid onmisbaar, al wordt 
het bijzonder duur en al zijn de lasten, 
op het minder welgestelde deel van de 
zelfstandigen gelegd, thans te hoog, dan 
wel staat daar te weinig tegenover. 
Hier ligt een eerste liberale taak. 

Voor het tweede geldt dat iedereen in 
Nederland naar gelang van zijn capaci
teiten alles moet kunnen worden: Het 
grote vraagstuk dat voor ons ligt. Heel 
kort gezegd en men zal van mij willen 
geloven dat ik bij deze uitspraak niet 
door politieke sympathieën _ geleid 
wordt, op dit punt moet nien ·wat het 
lager en middelbaar onderwijs aangaat, 
meer naar het Oosten kijken. Ook in 
Rusland, ook in Tsjechoslowakije heeft 
het kind uit het intellectuele . gezin . een 
aanzienlijke voorsprong. Dat· is onver
mijdelijk. Het gezinsmilieu bepaalt hoe 
het huiswerk wordt gemaakt, los van 

Overheid zij verstandig 
leidster, geen voogdes 
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schrijvende eens gezegd dat, in de 
oorspronkelijke betekenis van het 
woord, liberaal is wat een vrij man 
waardig is. Laat ons dat altijd goed 
voor ogen houden. De vrije man zal 
bovenal uit zijn op de ontwikkeling van 
zelfstandige kracht. Daarom ben ik 
nooit moe geworden erop te wijzen dat 
het ons doel moet zijn het zwakke sterk 
te maken. Natuurlijk is onze plicht het 
zwakke te beschutten, maar de beste 
weg is het sterk te maken. Met dit doel 
zal het liberalisme moeten opkomen 
voor alles wat economisch zwak is. In 
het verleden werd daarbij uitsluitend 
gezien naar de economisch zwakke 
groepen in ons eigen volk. Tegenwoor
dig begrijpen wij, dat onze zorg ook 
moet uitgaan naar wat wij de econo
misch zwakke landen kunnen noemen. 

Maar ook hier moet het richtsnoer zijn 
het economisch zwakke sterk te maken. 

Daarbij moeten wij alle eenzijdigheid 
vermijden. Wij moeten nooit uit het oog 
verliezen dat ook in het eigen land nog 
veel te doen valt. Een. zorgvuldige afwe
ging van belangen is hier noodzakelijk 
wil de samenleving zich ov·er de gehele 

lijn op harmonische wijze ontwikkelen. 
Liberale economisten, .. uit de vorige 
eeuw hebben wel gemeend, dat die har
monie er vanzelf zou komen als de 
overheid de zaken maar op haar beloop 
liet. Wij weten thans wel beter. Wij 
verlangen van de overheid een verstan
dige leiding, doch waarschuwen ertegen 
dat zij zich zal gedragen als de voogdes 
over een onmondig volk. 

Het zijn alle gedachten, waarvan ik 
verwacht dat zij weerklank zullen vin· 
den bij onze liberale jèugd. Ik herhaal, 
wie zich aan de politiek wil geven, moet 
gedragen worden door een ideaal. Wat 
de politicus voor alles behoeft, is roe· 
ping. Toen ik zestig jaar geleden mij 
aansloot bij de toenmalige organisatie 
van vrijzinnige jongeren, zag ik het in 
jeugdig enthousiasme als mijn taak me
de te werken aan de bestrijding van het 
onrecht in de samenleving. Die gedach
te is mij ondanks het .klimmen der ja
ren bijgebleven. Natuurlijk ervaart men 
bij een politieke werkzaamheid, die zich 
over ongeveer een halve eeuw heeft uit
gestrelrt, menige teleurstelling. Tal van 
dingen lopen anders dan men zich het 
heeft voorgesteld. Maar de vreugde, die 
het werk gegeven heeft, is een winst, 

die niet verloren gaat, als het resultaat 
achterblijft bij de verwachting. 

Het is als . met de landbouwer, die al 
zijn toewijding heeft gegeven bij het 
ploegen en zaaien en bij al die werk
zaamheden die vereist zijn, wil de oogst 
goed worden. Dat de oogst goed zal zijn, 
heeft hij echter niet alleen in de hand. 
Talrijke factoren, die de mens niet kan 
beïnvloeden, kunnen hem doen misluk
ken. Maar de vreugde die de arbeid 
gegeven heeft, kan de arbeider niet ont
nomen worden. 

Dertig jaar geleden gaf ik aan deze 
gedachte uitdrukking in een toespraak 
tot de toenmalige Vrijzinnig-Demo
cratische Jeugdorganisatie. Enige da
gen later ontving ik van mijn jonge 
vrienden een bundel gedichten van Adri
aan Roland Holst. Zij verwezen daarbij 
naar enige regelen uit het gedicht "De 
Ploeger". Laat mij besluiten met deze 
regels te citeren: 

"Ik zal de halmen niet meer zien 
noch binden ooit de volle schoven, 
maar doe mij in den oogst geloven 
waarvoor ik dien." 
Dit geloof wens ik in het bijzondet• 

onze liberale jeugd van ganser harte 
toe. 
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alle financiën, die in die landen geluk
kig niet spelen. 

Maar men verstaat ',1ldaar de kunst 
om via de vervlechting van handvaar
digheidsonderwijs en geheugenonderwijs 
begTipsonderwijs te stimuleren en dat 
heeft dan ten slotte toch ten gevolge dat 
het dubbele of het driedubbele percenta
ge van kinderen uit een eenvoudige om
geving het tot een universiteit brengt; 
dus twee à drie keer zoveel als in Ne
dEttland. , 

Verder hangt alles af, voor wat ons 
levensmilieu aangaat, van de welvaarts
stijging. Het westen van Nederland is 
daarbij de motor, de bron die in de 
eerste plaats tot topprestaties moet 
worden opgevoerd. Maar tegelijkertijd 
horen de andere delen van het land, 
noorden, oosten, zuiden ten volle uit
deze bron te mogen putten. Kracht en 
voorspoed geven verantwoordelijkheid 
en het westen heeft tot taak van zijn 
overdaad aan werkgelegenheid aan de 
andere delen af te staan. 

Laat ieder zich duidelijk voor ogen 
stellen dat, zonder voortdttremle en 
snelle stijging van het nationale inko· 
Inen, van wegenbouw, woningbouw, in
dustriefinanciering en welvaartssprei
ding niets· terecht komt. Elke econo· 
mische politiek en ook elk economisch 
program kan zich alleen dáárop basè
ren en in zijn consequentie is dit een 
typisch liberale gedachte. De baat gaat 
voor de kost uit. 

Wie zich voor ogen stelt wat het 
Eemsplan in het noorden en de ontslui
ting van het Sloe-gebied in Zeeuwsch· 
Vlaanderen met de daarbij behoren
de ondertmmeling of overbrugging 
van de Westersehelde kosten gaat, ziet 
i,n dat iets als een spaarplan door de 
heer De , Pons dezer dagen ontwikkeld 
onvermijdelijk komen moet. Het is mij 
een eer vast te stellen dat soortgelijke 
denkbeelden door mijn voorganger wij
len professor Molenaar al vijftien jaar 
g·eleden naar voren werden gebracllt. 
Dat was liberaal vooruitzien. 

En dan zijn er nog twee dingen. In de 
eerste plaats om de nieuwe sociale pro
blemen te zien, het minder begaafde 
kind, de chronisch zieke en die ouden 
van dagen die bijzondere verzorging be
hoeven. 

Geheel anders, maar in hetzelfde ver
band, het scheppen van een toekomst en 
een plaats voor de boven-zestig - of 
vijfenzestig-jarigen. Zij behoeven niet te 
worden beziggehouden, maar behoren 
de kans te krijgen hun veelal nog grote 
energie en talenten op hun passende 
wijze ten behoeve van de gemeenschap 
aan te wenden. Het recht op metsdoen 
is eerlijk verdiend, maar het recht op 
werken vraagt om erkenning. 

MEDEZEGGENSCHAP 
Ten slotte het probleem van de mede

zeggenschap, van de inspraak van de 
werknemer. Volgens de vakhonden een 
machtsvraag. Zij denken daarbij vrees 
ik niet aan de macht van de werkne
mer, maar aan de macht hunner acade
misch gevormde bestuurders. 

Voor de fiberaal géén kwestie van 
macht; recht daar tegenover, van een 
toekomstideaal, het ideaal van mense
lijk samengaan in vrijheid, van ontplooi· 
ing van talent op hoog nh·eau. In het 
belang der onderneming, die spaarder, 
leiding en werknemer, ieder mede ten 
dienste van het land, tot hogere wel
vaart brengt. 

Willen wij echter, te zamen met gelijk 
geïnspireerde groepen, onze opvatting 
doen zegevieren, dan moet thans 'zéér 
snel worden gedacht en gehandeld. Ne
gativisme op dit punt is veel gevaar
lijker dan het negativisme van alle tele
visiecabarets en hun pers-claque bij el
kaar. Bovendien zou dat negativisme de 
toerekenbare schuld der liberale leiders 
en hun medewerkers zijn. Hoge eisen 
worden aan ons allen gesteld. 

En in dit veroond is het onvolledig 
van jongeren en ouderen te spreken. Bij 
nader doordenken gaat het om drie ge
neraties: de jeugd, die zichzelf voorbe
reidt en voorbereid wordt voor de 
grootse taak die haar wacht, die daarbij 
mede aangeeft hoe zij taak en toekomst 
ziet, de generatie van 25 tot 60 die de 
hoofdverantwoordelijkheid in de wereld 
draagt, en .de generatie van boven de· 
60, die zo lang zij leeft, probeert le
venservaring en verkregen kennis in 
haar liberale partij in te brengen. Per
fecte samenwerking vraagt waardering. 

Zo wij die waardering door het eeuwi· 
ge conflict der generaties heen weder
zijds weten op te brengen :is de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
de partij van de toekomst. 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
V.V.D. 

Koninginnegracht 61 
's-Gravenhage 

Telefoon (070) 604803 
Giro 67880 
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Engelan ·ziet af 
van "grandeur" 

Na de devaluatie van 18 november 
heeft het Britse kabinet het mes gezet 
in de staatsuitgaven. Er zal fors worden 
bezuinigd op defensie. Maar ook op · an
dere wijze tracht men het budget om
laag te brengen. Zo noemen wij de 
vooral Labour zwaar op de maag lig
gende wederinvoering van een kleine 
vergoeding voor tot nog toe gratis 
verstrekte medicijnen. Verder een ster
ke inkrimping van de Bescherming Be
volldng. Uitstel van de verhoging van 
de leerplichtige leeftijd van vijftien tot 
zestien jaar. Bezuiniging op wegenbouw 
en huizenbouw. Ziehier een pakket van 
maatregelen, die zijn projectie zal 
vinden in een reeds door minister Jeu
kins aangekondigde , ,harde begroting''. 
De begroting zal vervroegd en wel in 
maart worden ingediend. 

Vermindering van consumptie en dus 
beperking van particuliere bestedingen 
zal een ander middel zijn om de Britse 
economie weer in evenwicht te brengen. 

De aangekondigde bezuinigingen op 
defensie betreffen een politiek op lange
re termijn. Zij betekenen een duidelijk 
opgeven van de Britse positie als we: 
reldmacht. Tegelijkertijd een zich con
centreren op Europa. De strijdkrachten 
in Singapore, Maleisië en in het gebied 
van· de Perzische Golf zullen vervroegd 
- 1971 en niet 1975 - worden terugge
trokken. De order voor 50 Amerikaanse 
supersone F-111 bommenwerpers met 
verstelbare vleugels wordt geannuleerd. 
De Britse basis in Horig Kong wordt 
echter gehandhaafd. 

G<>ed beschouwd heeft het Britse 
"Empire" niet langer. dan een anderhal
ve eeuw bestaan. Singapore werd onder 
de Britse Kroon gebracht door Sir 
Stamford Raffles in 1819. Het werd de 
sleutelpositie van Engeland als tnondia
Ie macht. De Britse vestigingen op· vele 
punten van de aarde leerden de ambte
naren, ondanks een overmaat aan zelf
verzekerdheid, het verstandig hanteren 
van moeilijke bestuurssituaties. Toch 
was oorspronkelijk het enthousiasme 
voor het Britse. imperium op het 
"thuis"-eiland niet onverdeeld. Zo stuit
te Disraëli's wetsvoorstel, waardoor ko
ningin Victoria tevens keizerin vah ·In
dia werd gemaakt, op forse tegenstand. 
Maar omstreeks de èeuwwl.ssèllng en 
daarna leek het Britse Empire solide en 
onwrikbaar als de rots van Gibraltar, 
d.ie daar als een bererug van graniet 
oprijst aan de "ingang" vàn de. Middel
landse Zéé. Gibraltar, een democratisch 
schiereiland naast het fascistische Spart
je, evenmin als Hong Kong zullen o·veri
gens worden opgegeven. 

Kort na . de wereldoorlog werd door 
onafhankelijkheid te verlenen aan India 
en Pakistan h:et Britse Imperium tot 
veel kleinere vormen gereduceerd. De 
vrijwording van de gebieden in .Afrika 
en Azië lang daarna in de natuur der 
dingen. De aankondiging van . de vorige 
week betekende, onder de. drang van 
economische werkelijkheidszin het wel
overwogen opgeven van "Britse gran
deur." Engeland wenst "ten oosten van 
Suez" niet meer militaire taken op zich 
te nemen dan waartoe het zich finan
cieel-economisch in staat acht. Het ac-

ONS DAGELIJKS 
BROOD 

Met ingang van 22 januari zal 
de prijs van het brood weer met 
2 cent worden verhoogd. Ik treed 
niet in discussie over de oorzaken 
hiervan. Er zullen stellig externe 
lrostenstijgingen zijn, zoals het 
oplopen van de bloemprijzen sinds 
het najaar van 1967. Maar il• vind 
het wel verdrietig dat de prUs 
van een brood nu al 69 cent is 
geworden, zonder dat (vooral in 
de grote steden) een verbetering 
van de smaak verzekerd is. WU 
zijn wat het broodverbruik betreft 
op een gevaarlijke weg. ~an het 
fabrieksbrood ontbreeld smaak en 
geur en het gevolg daarvan is dat 
het broodverbruik in verhouding 
tot het steeds toenemende aantal 
inwoners van ons land afneemt. 
Ik vrees dat daardoor op de 
lange duur de zinsne(le in het 
Onze Vader: "Geeft ons heden 
uns dagelijks brood" voor zeer 
velen een abstracte zin wordt. 

D. W. DETTMEIJER 

cepteert thans de rol van middelgrote 
natie. . 

Het was een pikante bijzonderheid, dat 
in het tijdperk der dekolonisatie een 
zeer onafhankelijk man als Lee Kuan 
Yew, de bekwame premier van Singa
pore, in Londen met kracht van betoog 
en niet geheel zonder succes heeft ge
tracht het Britse besluit wat af te zwak
ken. Vertrek van de Britse militairen en 
hun gezinnen komt hem en zijn nering-
doenden economisch slecht van pas. · 

GEVOLGEN 
AI zal de opheffing der militaire bases 

eerst voltooid zijn in 1971, toch betekent 
het Britse besluit - hoe onvermijdelijk 
ook - geen versterking van de positie 
van het Westen. Door mobiele en zeer 
snelle luchtstrijdkrachten denkt Enge
land zelf bij kleine incidenten in geval 
van oorlogsgevaar "brandblushulp" te 
kunnen verlenen. Toch hebben staten 
als Maleisië en Singapore vier jaar min

.der tijd dan zij tevoren dachten om zelf 
hun defensie te versterken. En die ande
re grote gebieden van het Gemenebest 
als Australië en Nieuw Zeeland zullen 
zich, wat defensie betreft, meer en meer 
op Amerika gaàn richten. 

Dichter bij huis zullen landen als 
Iran, Saoedi-Arabië, Koeweit en de 
olie-staatjes rondom de Perzische Golf 
wel gedwongen zijn zich nauwer aaneen 
te sluiten. En dit om stand te houden 
tegen de Russische invloed, die in het 
Midden-Oosten, anders gezegd het 
westen van Azië, steeds sterker wordt. 

Voorzover een machtsvacuüm ont
staat, is het de vraag of Amerika 
bereid is dit op te vullen. De Ameri
kaanse militaire aanwezigheid in de In
dische Oceaan zou voor landen als India 
en Pakistan veiligheid betekenen. Of 
echter de Verenigde Staten tot het aan
gaan van nieuwe "engagementen" be
reid zullen blijken is onzeker. "Ameri
kaans" gezien zal dit waarschijnlijk 
slechts mogelijk zijn' door vermindering 
van het Amerikaans potentieel Jn .Inuro
pa. Ook is het stationeren van een een
heid van de Amerikaanse Zevende Vloot 
in de Indische Oceaan denkbaar. 

In ieder geval, men heeft nog vier 
jaar tijd om hierover Ietterlijk in alle 
windrichtingen te denken. 

Deze week had de Britse premier Ha
rold Wilson vóór ZlJn . vertrek naar 
Moskou rebellie in de eigen gelederen te 
bedwingen. Vijfentwintig Labour MP's 
hadden tegen het bezuinigingsbesluit 
gestemd. Zij zouden voortaan van het 
fractieberaad worden uitgesloten. Zo 
ver is het niet gekomen. Op grond van 
gewetensbezwaren zullen zij in het ver
volg anders dan. de fractie kunnen stem
men. 

Wilsou schijnt overigens in het Lager
huis zijn bezuinigingspakket met veel 
minder verve dan gewoonlijk te hebben 
verdedigd. Dit neemt niet weg, dat 
Wilson - of men zijn idealen deelt of 
niet - een personificatie is van het 
Britse volk: taai en veerkrachtig in te
genspoed. 

L.M. 

naar 
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VRAGEN OVER WETGEVING 
I.V.M. GIRAAL VERKEER 

De VVD-Tweede-Kamerleden, de 
heren Portheïne en Geurtsen, hebben de 
volgende schriftelijke vragen gesteld 
aan de ministers van justitie en van 
verkeer en waterstaat: 

1. Hebben de bewindslieden kennis ge
nomen van een artikel 'in het Neder
landse Juristenblad afl. 38 1967 van de 
hand van mejuffrouw mr. dr. L. G. van 
den Berge betreffende veranderingen in 
de wetgeving in verband met het toene
mende g·irale betalingsverkeer? 

2. Zijn zij bereid de daarin· vermelde 
suggesties betreffende o.m. 

a. het bij wijze van overtreding straf
baar stellen van het enkel afgeven van 
een ongedekte girokaart of cheque; 

b. het als een afzonderlijk misdrijf 
strafbaar stellen van het incasseren van 

ongedekte lmscheques evenals van een 
door de banken voor uitbetaling ge
waarborgde banltcheque; 

c. het eveneens als misdrijf aanmer
ken van het misbruik van opdrachtkaar
ten van rekeningen van derden of na 
opheffing van de rekening alsmede 

3. Wat de ciyielrechtelijke l'ant be
treft de suggestie . - die verder gaat 
dan die van schrijfster - het geven van 
een bewijsrechtelijke status aan de af
gegeven cheque, die te vergelijken is 
met die van éen afgegeven wissel, na
der te overwegen teneinde eventueel ter 
zake wetswijziging in genoemde zin of 
anderszins te bevorderen, teneinde met 
betreklüng tot deze in zeer korte tijd in 
stormachtige ontwikkeling zijnde mate
rie de voor de burgers zo gewenste 
rechtszekerheid te bieden? 
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-PRIKKELS-
• Maleolm Muggeridge, (]e "paus 
van de Britse humor", die o.a. 
hoofdredacteur van Punch is ge
weest en Iaatstelijk rector was 
van de Universiteit van Etlin
burgh, is afgetreden als protest 
tegen de houding van de Studen· 
tcnraad. 1\:luggericlge zei daarover 
volgens een bericht in het Alge
meen Handelsblad: "Het is droe
vig, tragisch, macaber en merk
waardig, maar de enige dingen 
die zij . vragen, zijn marihuana en 
de pil. Dit zijn overal ter werelcl 
(le universele eisen van iedere af
geleefde losbol: verdovende mid· 
delen en het bed. Ik voel niet zo
zeer afkeuring als wel verachting 
onder dergeltjke omstamligJteden, 
en daarom acht ik het moeilUk, ja 
onniogelijl•, mj.jn functie als rector 
nog langer te vervullen." 

• Ds. L. H. Ruitenberg in Tijd en 
Taak, onafhankelijk weekblad voor 
evangelie en socialisme : , ,Maar 
waarom is de VPRO met het pro
gramma Hoepla begonnen? Ik heb 
tegen choqueren niets, maar het 
moet zin hebben. ( ...... ). Wat mij 
- en ik weet ook vele ancleren -
verontrust is dat ik niet zie waar
om de VPRO dit moet doen (in· 

middels is de VPRO ermee ge
staakt - red. Vrijheid en Dem.). 
Ik vraag naar de filosofie erach
ter Die hoeft helenlaai niet braaf 
te ·zijn, verheven religieus,. maar 
toch wel zinnig. Van de VPRO 
vraag ik zo niet een. vrijzinnig, 
dan toch eéh z,innig programma. 
Blote. Phil is een symptoom. Maar 
\Vaft·(\ran? '' 

• Jhr. mr. M. van der Goes van 
Naters in het maandblad Socialis· 
.me en Democratie: "Bij de kab!
. netsronnatie van 1946. heeft Beel 
mij zelf op een bepaald moment 
gevraagd voor justitie (een "be
noemings-departement"). Ik vond 
het echter glad verkeenl, als pas 
fung·erende fractievoorzitter e.~ 
weer uit te lopen~ Later heeft h•J 
mij 1iog eens gepolst voor de vaca
ture van commissaris ·van Utrecht, 
maar dat vond ik helemaal niets 
\'OOr m\j. Het is toen aan de soliele 
hamlen van JU. A. Reinalda toever
trouwd." 
• Het anti-rev. partij-orgaan Ne
derlandse Gedachten over het suc
ces van staatssecre>taris Keyzer 
in zijn verweer tegen de Duitse 
bedreiging van ons internationale 
we~vervoer: , ,De staatssecretaris. 
heeft het spel bijzonder goed ge
spe~ld. De .. weg is .opengebleven 
voor e.en Europees vervoersbe
Ieid~; .nationàle .wegen zijn Euro
pese w:egen. De ernstige bedrei
gin·"" voor het Nederlandse vracht
vertoe;r: · . op het buitenland is 
, afgewend. Als er eens geen EEG 
zou zijn geweest - wat dan?" 

Vragen over 

Amsterdamse brug 
Het Tweede-Kamerlid voor de VVD, 

de heer Vonhoff, heeft aan de minister 
van verkeer en waterstaat de volgende 
schriftelijke vragen gesteld: 

L Heeft de minister l'ennis genomen 
van vragen die het raadslid G. W. Keja 
aan het college van b. en w. van 
An:sterdam heeft gesteld met betrek
ldng tot de hinder die het landverl,eer 
ondervindt van het openen van de brug 
over het Noordhollandse kanaal bij het 
Kraaienplein t.b.v. het schee:pvaartver
keer tijdens spitsuren? 

2. Is het waar dat deze overlast een 
gevolg is van het feit dat rijkswa
terstaat bij het verlenen van de voorlo
pige vergunning vöor de bouw van deze 
bru"' heeft bedongen dat het scheep
vaa~tverkeer daar te allen tijde onge
hinderd zou mogen passeren? 

3. Indien deze vraag bevestigend 
wordt beantwoord, is er dan geen aan
leiding, gezien de toenemende hinder 
die het landverkeer tijd:èns de spitsuren 
ondervindt, om op korte termijn voor de 
spitsuren vast te stellen dat de brug 
voor scheepvaartverkeer gesloten zal 
blijven? 

Toelichting 
De hier bedoelde brug is een ze.er 

belangrijke schakel in het oost-westver
keer in Amsterdam-Noord. Hiervan 
wordt o.m. gebruik gemaalü door veel 
verkeer dat van de Coentunnel afko
mend zijn weg zoekt naar oostelijk 
Noord-Holland, Friesland en Groningen 
en omgekeerd. Hierbij Komt gedurende 
de spitsuren een zeer omvangrijk ver
keer van de werknemers van de talloze 
industrieën, dat vooral in de avondspits 
in zeer korte tijd moet worden ver
werkt. Het openen van de brug over het 
Noordhollands kanaal leidt dan tot 
ernstige verkeerscangesties aan beide 
ziiden van de brul?.'. 
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Mr. D. U. STIKKER 

Bewa i 
ciën dwi 

van onze fin 
ende noodza k 

Staten en Engeland onvermijdelijk naar 
beneden gaan, is het duidelijk dat de rol 
van het bedrijfsleven, dat tot nu toe een 
derde van het kapitaal en meer dan de 
helft va.1 de technische bijstand vo9r 
ontwikkeling verzorgde, en plm. 73 pct. 
van alle export uit ontwikkelingslanden 
afnam, nog belangrijker kan worden. 

Het Westerse bedrijfsleven (dat ook 
volgens de leidende kringen in de Vere
nigde Naties een fundamentele rol in 
het ontwikkelingsvraagstuk heeft te spe
len) zal deze rol alleen kunnen vervul
len wanneer het een redelijke winst kan 
verenigen met de volle aanvaarding van 
zijn sociale, wettelijke en menselijke 
verplichtingen tegenover de landen 
waar het werkzaam is. Ook deze princi
pes zijn volledig in overeenstemming 
met. onze beginselen van het liberalisme 
-.doch J1et bedrijfsleven kan geen taak 
vervullen .. in het buitenland als het ook 
in eigen land niet verzekerd is van 
constante groei. 
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internationale samenwerking een dan],. 
bare rol vervuld. Hier ligt een groot 
werkterrein open, en het is verheugend 
dat thans op d~fensie en op buiten
landse zaken mannen als Den Toom en 
De Koster hun invloed kruinen doen gel
den. 

De derde en belangrijkste ervàring, 
die wij in West-Europa. hebben opge
daan, is dat, naarmate .. de na-oorlogse 
armoede overging in vooruitgang, het 
besef van verantwoordelijkheid vermin
derde en de vermeende voorspoed ons 
allen en ook de overheid bracht van 
overvloed tot overdaad. Steeds nieuwe 
taken en lasten werden door de over
heid aanvaard, steeds meer organen 
werden ingeschakeld en, terwijl .de ex-

HOTEL BOUWES · 
·ZANDVOORT 

Kamers met meest modern comfort. 
Gerenommeerde . keuken. ·· · · · 

clusiviteit van de staatszorg terecht af-· 
nam, begon, ten gevolge van een over
dracht van principiële bevoegdheden die 
de overheid in handen behoort te· hou~ 
den, de staat, zoals dat dezer dagen in 
Duitsland werd beschreven, te gelijken 
op een· gekastreerde kater, die in om
vang toenam maar in werkelijkheid im
potent was. In wezen gaat het erom, 
dat ook in een periode van voorspoed 
excessen dienen te worden vermedétr, 
dat niet méér wordt uitgegeven dàn 
past bij de groei van ·onze economie en 
dat de regering het principiële beleid in 
handen houdt. 1 

Wanneer ik thans zou uitzien naar de 
taak van de ·VVD dan zou ik deze zien 
in het streven naar c o n s t a n t e 
groei. 

Constante groei zal de overbeid in 

Gelegenheld voor congressen en partijen tot 
300 personen. 

Cabaret-Dancing tijdens de week-ends 
geopend. 

' :~ : 

staat stellen haar taak te vervullen en 
haar defensie-uitgaven op peil. te hou· 
den, zal volop wei:kgelègenheid . geven; · 
en zal .het bedrijfsleven in staat stellen' 
nieuwe· investeringen te. maken die ·.es· 
sentïe'el zijn voor verdere ontwikkeling. 
Wij behoeven· alleen naar de Verenigdè' 
Staten, · en· Engeland te kijken om . tè 
beseffen bOe gevaadijl• excessen voor 
ons budget, het prijsniveau en onze b~~ 
talingsbalans kunnen zijn. 

In de laatste jaren, nu de 
Noord-Zuid-verhoudingen minstens zo 
belangrijk zijn geworden als de · 
Oost-West-betrekkingen, heb ik in op
dracht van de .Verenigde Naties een stu
die gemaakt van de rol van het be
drijfsleven ' in ontwikkelingslanden. Nu 
de overheidsuitgaven voor ontwikke
lingshulp met name in de Verenigde 

De b,ew,aking van onze financiën is 
daarom ·. vàn de grootste betekenis en ik · 
acht het. van grote waarde dat professor 
Witteveen, die. zijn sporen op dit gebied 
verdiend heeft, met deze taak is belast. 

Laat ik deze korte toespraak beëindi
gen en de VVD toewensen, dat zij niet 
alleen zelf groeit, maar dat zij in parle
ment en regering kan zorgen dat ons 
land die constante groei zal ervaren, die 
nodig is voor : meer Vrijheid, meer Vre
de en meer Welvaart; 

APPARTEMENTHOTEL 
BOUWES PALACE_ 

ZANDVOORT 
Kamers en appartementen met modern comfort. 

I 

Restaurant op 70 m hoogte - panorama -
lounge bar - sauna - overdekt zwembad -

congreszaaL 
Unieke accommoqatie vqor kaêlerpijeenkomsten. 

BEIDE HOTElS HET GEHEL~ JAAR GEOPEND TELEFOON 5041 

falstaff café-restaurant in het "RIJNHOTEL" ROTTERDAM 

harmonie 
café-restaurant In "DE DOELEN" naast de hoofdingang 

Hotel. Bar 
Restaurant 

,/9p ~ouden q()ieken" 

UITSTEKENDE KEUKEN • POPULAIRE PRIJZEN 
14 zalen voor: recepties, bed.rijfsfeesten 

congressen 
Aparte film-, toneel-, concertzalen 

Ruime parkeergelegenheid 
Tel. 070 · 555200 • Scheveningseweg 37 • Den. Haag 

I<ASTEEL: .. OUD-WASSENAAR 
HOTEL-RESTAURANT 

Vijf minuten van oen· Haag, te. bereiken via autoweg naar Am
sterdam, afbuigen tegenover Dierenpark Wassenaar. 

In magnifiek park gelegen hotel met alle moderne comfort. Salons 
voor speciale diners, recepties, cocktailparties, vergaderingen, etc. 

GEEN PAR~ERPROBLEMEN! Telefóon 01751 • 9045 

"Hotel ll 
Noordzèe-Boulevard N.V. ;, W 

Tel. 0 1184-2245. 

Gelegen op hef mooiste pu_nf von Vlissingen. Vanuit de 
kamers en vanof het terras schitterend uitzicht op de 
Scheldemond, waar de oceaanstomers het hotel op 
enkele tientallen meters passeren. Str. k. en w. water en 
huistel. op alle komers. Cent~. verw. kamers m. privél:>od. 
Kamers m. ontö. f 13.50 tof 19.50. Rest. de gehele dag. 
Gerenommeerde keuken. Eigenaar P. :.J. Smits. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Reacties op rede van mr. Van Riel 
Van het partijlid, lle heer A. J. B. 

Hubert te Scheveningen,_ die mede na
mens de heren G. van der Meer en ir. 
P. A. Carol schrijft, heeft het hoofd
bestuur een "open brief" ontvangen 
waarvan de tekst hieronder volgt. 
Daar het niet mogelijk is reeds thans 
namens het gehele hoofdbestuur te ant
woorden, moge ik een voorlopig 
persoonlijk antwoord geven. 

De op 21 januari 1968 gedateerde brief 
van de heer Hubert luidt : 

"Geacht hoofdbestuur, 
Wij hebben waardering voor bepaalde 

delen van de feestrede van mr. H. 
van Riel ter gelegenheid van het· 
20-jarig bestaan van onze partij en 
voor de duidelike wijze waarop hij ten 
aanzien van enkele andm·e politieke, 
vraagstukken een persoonlijk stand
punt heeft ingenomen. Bij enkele ·pas" 
sages in zijn rede hebben wij echter 
een vraagteken geplaatst. 

Wij betwijfelen of deze uitlatingen de • 
partij en de door de partij te tJaeren • 
politiek ten goede zullen komen. Aan· 
gezien de rede va.n de heer Van Riel 
in de openbaarheid werd uitgespro
ken menen wij ook onze reactie open
baar te moeten maken. 

Onze twijfel betreft vooral de felle aan
val van de heer Van Riel op die pl(bli
citeitsmedia waarvan het gezag vol
gens hem tot terreur d1·eigt te verwor
den, terwijl hij tnssen de bed1·ijven 
door enkele zin!wn inlaste die neerko· 
men op een oproep aan liberalen, o1n, 
onder het mom van liberalisme, te 
bedanken voor omroepen, die hate
lijke grappen maken op president 
Johnsdn, die blote meisjes op tv to
nen, of waarvan men meent dat de 
uitzendingen on-nationaa~ werken. 

Wij zijn van mening dat deze ttitlatin
gen met een duidelijk consm·vatieve 
strekking het imago van de partij we
derom in ongunstige zin hebben be
inv~ed. 

Gaarne zagen wij daa1·om dat het · 
hoofdbestuur zich op ;;;m·te termijn 
een mening vormde over deze uitla· 
tingen van de heer Van Riel, en deze 
mening kenbaar maakte. 

In afwachting van uw antwpord verblijf 
ik, mede namens G. van der Meer te 
Den Helder, lid van de, Wel'kgroep 
Korthals van het Brede Beraad, en ir. 
P. A. Oarol te 's-Gravenha.ge, voorzit~ 
ter LDO werkgroep Den Haag, ' 

Met de meeste hoogachtit'tg, 
w.g. A. J. B. HUBERT 

P.S. Mede vanwege geografische 
o1nstandigheden is het niet rnogeli;]7c 
dat beide andere ondertekenaars hun 
handtekening plaatsen. Deze britff is 
echter gemeenschappelijk opgesteld • ., 

De tekst van de door de heer Hubert 
c.s. bedoelde passages, die tevoren aan 
enige leden van het dagelijks bestuur, 
waaronder ondergetekende, _ bekend 
was, luidde als volgt: 

"Wel is het een bedenkelijk verschijnsel 
dat enkele televisie-commentatoren en 
vele werkneme1·s bij de televisie blijk
baar aan niemand verantwoording 
schuldig zijn en aldus een ongecontro· 
leerde invloed in de samenleving kun
nen uitoefenen. Zéér vele Nederlanr 
ders beminnen intussen de "zoete 
[!el~r der riolen" niet. De kwalificatie 
is van professor Pen, uit Groningen, 
de toepassing van mij. 

Een van de uitgangspztnten, wij con· 
stateren het dagelijks, is dat gezag 
bederft. Wie gezag heeft wordt naar 
beneden gehaald. Maar hun eigen on
gecontroleerde gezag, gezag dan tus
sen aanhalingstekens, dreigt tot een 
terreur te verworden." 

Vervolgens sprak de heer Van Riel 
over de ongegronde beschuldigingen 
aan het adres van mevrouw Van Some
ren en het openlijk terugnemen daarvan 
door de heer drs. J. J. Voogd, PvdA-af· 
gevaardigde in de Tweede Kamer. Van 
een oproep aan liberalen om, onder h~t 
mom van liberalisme, te bedanken voor 
omroepverenigingen is geen sprake. De 
heer Van Riel zei wel: 

"De oplossing ligt zeker niet in ingrij
pen van de overheid, behalve .wanneer 
de normen van het Wetboek van 
Strafrecht worden geschonden. De 
ve?·betering moet uit het maatschap
pclijk leven zelf voortkomen. Voor 
pers en televisie dient te gelden dat 
zij in vrije concurrentie een plaats in 
de snmenleving hebben te behouden, 
en dat het Nederlandse volk beslist 
wie overwint. Daarom is het zo effec
tief te bedanken als lid van een om· 
roep wrmneer men 'meent dat de uit· 
zendingen van de betroltleen vereni· 
Ying on-nationaal werken." 

Een aantal zinnen vcrder vervolgt 
hij: 

"Het maken van hatclijlce grappen over 
president Johnson staa.t vri.j, het ver
tonen van blote meisjes staat blijk
baar strafrechtelijk vrij, maar ook 
het bedanken als lid V(tn een omroep· 
vereniging staat vrij! Dat is liberaal, 
al is het geen partijzaak, maar een 
kwestie van persoonlijke verant· 
woo1·delijkheid. 

Ter vermijding van nieuwe misverstan· 
den: hevige kritiek op wat ie.mand 
ergert is volstrekt geoorloofd. Waar 
wij ons van afkeren is van straatven
terij in hoon en het opzettelijk door de 
modder slepen van andermans 
fatsoensnormen, al dam niet verouder
de. 

Het gaat niet om bloot of niet bloot, het 
gaat om respect, ook voor de le
venshouding van de eenvoudige bur
ger, gelovig en niet gelovig. 

Hier is niet de vrijheid in het geding -
niemand mag haar aantasten - maar 
gebrek aan naastenliefde." 

Adverteer 
weekblad 

Wie afziet van de scherpe diskwalifi
caties (de aangevallen personen zijn 
evenmin zachtzinnig in hun kritiek) en 
de tekst van het betoog rustig en nuch
ter overweegt, zal daarin geen onlibera
le lijn kunnen zien. Ik wil echter niet 
verhelen dat in de opgeroepen sfeer de 
mogelijkheid tot misverstaan aanwezig 
was. De briefschrijvers waren niet de 
enigen die schrokken. De verkeerde in
druk die ontstaan is betreur ik, zeker 
wanneer deze ertoe zou leiden dat de 
passages als conservatief worden begre
pen. Conservatisme is met liberalisme 
onverenigbaar. 

Het is verheugend dat de briefscht1J
vers door opheldering te vragen de ge
legenheid bieden iets recht te zetten en 
indrukken die - niet alleen bij hen 
zijn ontstaan, weg te nemen. 

Het is nooit de bedoeling geweest 
ook niet van de spreker - om een 
oproep te doen om massaal voor om
roepverenigingen te bedanken, maar 
wel om op een bestaande democratische 
mogelijkheid te wijzen. Of men daarvan 
gebruik maakt is geen partijzaak, maar 
een zaak van ieder persqonlijk. 

• 

F. KORTHALS ALTES, 

algemeen secretaris van de VVD. 

1n ons 

en maak ook langs die weg 
de VVD sterk 

HET EINDE VAN 
.MENDE'S LOOPBAAN 

·:Eind jànuari komt er een einde aan de 
politieke loopbaan van een der bekend
ste liberalen in het na-oorlogse West· 
Duitsland. ·Dan treedt dr. Erich Mende, 
nadat hij kOrt géleden reeds zijn functie 
als fractievoorzitter van de Freie Demo
kratische Partei (FDP) had neergelegd, 
af als voorzitter van de FDP. Hij blijft 
weliswaar lid van de Duitse Bondsdag, 
maar zijn activiteiten op politiek ge
bied, die hem zelfs voerden tot de func· 
tie van vice-pre:;;~dent van de Liberale 
intematlóriale,' zullen minder in de pu
bliciteit komen. 

Geboren op 28 oktober 1916 in 
Grosz-Strehlitz (Ober-Silesië), studeerde 
hij aldaar aan het Humanistisch Gyma· 
nasium, hetgeen hij in 1936 verliet. Zijn 
militaire dienst vervulde hij in het Infan
terie Regiment 84 Gleiwitz, waarvan hij 
van 1939 tot 1945 actief dienst deed als 
officier en in 1944 Majoor en Regi
mentscommandeur werd. Hij werd drie· 
maal verwond en· geraakte in krijgsge
vangenschap. Na de oorlog studeerde 
hij rechtswetenschappen aan de uni
versiteiten van Keulen en Bonn, waar 
bij in 1948 promoveerde tot dr. in de 
recl:ltswetenschappen. Vervolgens stu
deerde J;J.ij ''Politieke wetenschappen aan 
de Keulse universiteit, :waar hij docent 
voor politieke wetenschappen werd. 

Intussen had hij, in 1945, met anderen, 
op. grond van zijn liberale denkbeelden 
de Freie Demokratische Partei opgericht, 
waarna hij in 1949 lid werd van het 
bureau van de fractie van de FDP in de 
Duitse Bondsdag. In april 1956 werd hij 
plaatsvervangend fractie-voorzitter en 
in januari 1960 fractie-voorzitter. Intus
sen bleef hij ook lid van de internatio
nale commissie van juristen. 

SindS 1949 heeft hij zitting in· de West
duitse Bondsdag. Naast zijn frac
tie-voorzitterschap ging hij ook in de 
partijwerkzaamheden van de FDP een 
steeds grotere rol spelen en in janua
ri 1960 werd hij voorzitter van de FDP. 
Toen de Christen-Democraten met de 
FDP een coalitie-regering vormden, 
werd hij in oktober 1963 tot oktober 1966 
waarnemend Bondskanselier, een zeer 
hoge .functie in \Vest-Duitsland, en mi
nister voor algemene Duitse vraagstuk· 
ken. In 1967 werd hij op het congres 
van de Liberale Internationale te Ox· 

Dr. ERIOH MENDE 

ford gekozen tot vice-president van deze 
organisatie. 

In het na-oorlogse West-Duitsland 
heeft dr. Erich Mende, die katholiek is, 
getrouwd is en vier kinderen heeft, in 
een periode waarin zulks. extra zwaar 
was, veel gedaan voor de verbreiding 
en de propaganda van de liberale ge
dachte in Duitsland en· voor de groei 
van de partij, de FPD, die van deze 
gedachte in Duitsland de exponent is. 

Nu hij van de eerste plaats in het 
Duitse politieke leven terugtreedt om, 
naast een belangrijke financiële functie, 
slechts een bescheidener plaats in dat 
politieke leven te gaan vervullen, past 
het o.i. om daarbij even stil te staan en 
aandacht te wijden aan een man, die 
voor de ons allen dierbare liberale be
ginselen zoveel van zijn kracht en ener
gie heeft gegeven in een land, waar die 
liberale gedachte nog altijd een tere 
plant is. 

D. W. D. DET'i'MEIJER 
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In deze rubriek nemen wij brie
ven van lezers op, waarin een 
mening n;tar voren wordt gebracht 
die , naar het oordeel van de 
redactie de aandacht van andere 
lezers verdient. Dit houdt uiter
aard niet in dat de redactie het 
altijd met die mening eens zal 
zijn. ZiJ behoudt zich het recht 
voor ingezonden brieven te bekor" 
·ten. Anonieme brieven worden 
terzijde gelegd. 

• Generaties 

In zijn toespraak tijdens de viering 
van het 20-jarig bestaan van onze 
partij, zei mr. Van Riel o.a. dat hij ~ieh 
niet speciaal tot de jeugd wenste te 
richten maar wilde spreken tot jonge
rert èn ouderen, naar mijn mening 
terecht. 

lk verbaasde mij dan ook zeer in dit 
blad van 19 januari te lezen dat er op 
24 en 25 februari ~en congres wordt 
gehouden in Woudschoten voor VVD
leden die niet ouder zijn dan 35 à 40 
jaar. De initiatiefnemers gevoelen be
hoefte "aan contact tussen VVD
leeftijdgenoten, die zich op eigentijdse 
wijze willen uiten m.b.t. een visie op de 
toekomst". 

De volgende vraag komt dan direct 
naar voren: "Bestaat er binnen de 
partij geen uitingsmogelijkheid?" Een 
vraag die in het . bedoelde artikel wordt 
'beantwoord met: "In principe bestaan 
er genoeg mogelijkheden voor jongere 
VVD-ers om zich in de VVD te ont
plooien", zodat ik me nu afvraag of er 
nu wel of geen uitingsmogelijkheid 
binnen de partij is. Indien de mogelijk
heid er wel is, hetgeen we toch moeten 
aannemen, vraag ik me weer af: 
"Waarom dan een dergelijk congres?" 

Wanneer het HB dit soort congres
sen toestaat, waar is dan het einde? 
Straks organiseren ook de gepensfo- · 
neerden en de leden van 40-60 jaar een 
congres, zodat onze partij, wat de orga
nisatie betreft, gaat lijken op een 
gymnastiekclub. Ik zou het HB dan ook 
met klem willen adviseren, te zorgen 
dat het bedoelde congres géén doorgang 
zal vinden en de initiatiefnemers willen 
verzoeken actief binnen hun afdeling te 
werken opdat onze partij blijft een 
partij waar zowel jongeren als ouderen 
individueel hun inbreng hebben. 

G. ZIENGS (25 jaar), Valthe 

• Onbewaakte 
overwegen 

Vorige maand hebben weer enige tra
gische ongelukken plaats gehad op on

, bèwàakte overwegen. Men vraagt zich 
af waarom de Nederlandse Spoorwegen 
die gevaarlijke ondingen laten bestaan. 

Een gesprek tussen een gemeente en 
de Spoorwegen zal wel ongeveer als 
volgt verlopen. 

Gemeente : Wij wensen van de onbe
waakte overweg verlost te' worden. 
Kunt u daar een viaduct maken? 

N.S.: Zeker is dat mogelijk. Ofschoon 
het werk stagnatie in de treinenloop l;:an 
meebrengen, heeft u onze volle mede
werking. 

Gemeente: Dat overtreft onze ver
wachtingen. Wanneer gaat u met de 
bouw beginnen? 

N.S. Wij beginnen? Wij hebben geen 
geld. Wilt u een viaduct hebben, dan 
zult u moeten betalen. Het is voor uw 
gemeentenaren. 

G~meente: Wij hebben ook geen geld. 

N.S.: Nu, dan doen we maar niets." 
Het zou mij een lief ding waard zijn 

als de VVD zich met kracht inzet voor 
een I a n d eI ij k e regeling, waarbij 
a ll e onbewaakte overwegen op zeer 

korte termijn beveiligd worden. 

W. J. WAANING, 

Haarlem 
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I J 
AAN DE VVD 
NU EN IN DE TOE 

1. Het initiatief 

Tijdens het weekend van. 24 en 25 f-ebruari 
a.s. wordt in het conferentieoord Woud
schoten te Woudenberg-Zeist een contact
congres georganiseerd voor die VVD-leden 
die niet ouder zijn dan 35 à 40 jaar. Het 
thema voor dit congres is "Wat bindt jon
geren aan de VVD- nu en in de toekomst?" 
Het initiatief tot dit congres werd ontwik
keld tijdens de VVD-kadercursus te Ooster
beek op 28 oktober 1967 door de heren 
R. L. van Es, W. M. Koomans en J. A. H. 
Post. Het aantal initiatiefnemers is inmid
dels uitgebreid tot een groep van elf, nu be
staande uit mejuffrouw J. R. Hes te 's-Gra
venhage en de heren R. L. van Es te Leiden, 
J. Eelkman Rooda te Bennekom, B. M. Jel
lema te Wageningen, jhr. mr. J. M. de Jonge 
te 's-Gravenhage, W. M. Koomans te Am
stelveen, ir. H. Makkreel te Aerdenhout, J. 
A. H. Post te Haarlem, R. M. Schoots te 
's-Gravenhage, E. Schreuder te Zevenber
gen en J. H. van Ulzen te Leeuwarden. 

2. Doel van het congres 

Het doet van dit weekend is de mogelijk
heid te bieden tot het leggen van contacten 
en door middel van groepsdiscussies te 
komen tot uitspraken over datgene wat ons 
in de VVD bezighoudt, nu en in de toe
komst. 
De inÜ1atiefnemers wensen uit te sluiten 
dat uit dit congres enigerlei institutiona
lisering zal voortvloeien. Evenmin is het 
de bedoeling dat dit weekend een protest
karakter zal dragen. 

3. Wie kunnen. deelnemen 

Deelneming staat open voor ieder: die lid 
is van de VVD en niet ouder dan 35 à 40 
]aar. 

4. Plaats, tiid, kÓsten, enz. 

Plaats: Conferentiecentrum A' oudschoten, 
Woudenbergseweg 54 te Zeis(.. 
Aanvangstijd: zaterdag 24 februari 1968 te 
15.00 uur. 
Sluitingstijd: zondag 2::. tehruari 1968 te 
15.45 uur. 
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ST? 
Kosten: f 18.75 per persoon (exclusief het 

gebruik van lakens, sloop en hand
.doek) of f 21.75 p.p. met gebruik 
van linnengoed. In de vermdde 
prijs is inbegrepen overnachting, 
alle maaltijden en enkele malen 
koffie en thee. 

Voor de organisatie van het weekend en de 
opstelling van deze boodschap zijn direct 
verantwoordelijk mej. Hes en de heren 
Koomans, Makkreel, Post en Schoots. 
Als discussieleider zal o.m. optreden de 
heer H. H. Jacobse (voorzitter van de VVD
fractie in de gemeenteraad van Amster
dàm en oud-voorzitter en lid van verdienste 
van de JOVD). 

5. Hoe aan te melden 

Aanmelding kan ·geschieden door onver
wijlde inzending van onderstaande coupon 
en overmaking van de verschuldigde kosten. 
Vul de coupon in, verzend hem vandaag 
nog, u voorkomt dan teleurstelling! 

COUPON VOOR AANMELDING 
Als brief te zenden aan het bureau van de 
VVD-afd. Amsterdam, Herengracht 36 te 
Amsterdam. 
Ik geef _mij op voor deelneming aan het 
weekend Contactcongres te Woudschoten 
op 24 en 25 februari 1968. 

Naam: 
man/vrouw/echtpaar*) 

Adres: .............................. . 

Plaats: . . . . . . . . . . . . . . Telefoon: ....... . 

Leeftijd: ............................ . 

Lid van de afdeling: ................. . 

Ik breng linnengoed mee/ik wens linnen
goed te huren*) 

Het · verschuldigde bedrag . ad f 18.75/ 
f 21.75 *) per persoon wordt heden over
gemaakt op postrekening 431470 tnv VVD 
afdeling Amsterdam onder. vermelding: 
Deelneming weekend 24/25 februari. 

Datum: Handtekening: 

*) S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing 
lS. 
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Geen tweCde 
• front In het 

Verre Oosten 
In deze tijd van computers en auto

matisering wordt ook spionage een me
chanische aangelegenheid. Tweeling-an
tennes, radarspiegels, antennes voor 
communicatie met ondergedoken onder
zeeërs, ziehier slechts een kleine selec
tie van de speciale spionageschepen. 
Met name de Russen beoefenen deze 
luisterscheepvaart met een blijkbaar 
verbluffende virtuositeit. Hun vissers
schepen munten herhaaldelijk uit in het 
hinderlijk volgén vau Nato-vlooteenhe
den. Wat zij zoölogisch vangen is onbe
kend. Maar er is geen twijfel dat het · 
vissen naar inlichtingen hu~ hoofddoel 
is. 

Terwijl overigens het woord "spiona
ge" attractief blijft voor miljoenen le
zers en tv-kijkers, handhaven regerin
gen de blijkbaar nettere term: inlichtin
gendienst. Zo werd het Amerikaanse 
"inlichtingen"-schip Pueblo met zijn 83 
bemanningsleden, opgebracht naar de 
Noordkoreaanse haven, wereldnieuws. 
De New York Times sprak in eerste 
aanleg van een , ,Romeinse slaaf, die 
gevoerd was naar een vijandige ha
ven." Later hervond het eerbiedwaardi
ge blad zijn spreekwoordelijke koelheid. 

De reactie in Amerika op wat men 
aanvankelijk betitelde als "zeeroverij in 
volle zee", was nièt gering. Minister 
Rusk noemde het "kapen" van de Pue
blo "een oorlogsdaad". Verschillende 
senatoren en een groot deel van de pu
blieke opinie riepen luide om een harde 
lijn. President Johnson zond het vlieg
dekschip Enterprise naar de Koreaanse 
wateren. Hij riep 14.600 reservisten van 
lucht- en zeestrijdkrachten onder de wa
penen. Dit alles om kracht bij te zetten 
aan de Amerikaanse eisen: vrijlating 
der 83 bemanningsleden, teruggave van 
het schip en schadevergoeding. 

De vraag is nu of het forse optreden 
van het kleine Noord-Korea tegen het 
grote Amerika een daad op zichzelf is of 
dat men het moet zien als een onder
deel van een breder plan. Een feit is, 
dat over de 38ste breedtegraad, die de 
scheidingslijn vormt tussen Noord- en 
Zuid Korea, in 1967 zich 543 infiltraties 
hebben voorgedaan, tegeoover sleohts 
43 in 1966. Een feit is verder, dat kort 
geleden Noordkoreaanse terroristen 
hebben getracht de president van Zuid
Korea in zijn paleis te Seoel te ver
moorden. En het lijdt" geen twijfel dat 
het economisch herstel in het zuidelijke 
niet-communistische deel van Korea, 
voor de communistische premier van het 
Noorden, Kim TI Soeng, geen reden tot 
vreugde is. Maar bij een directe kracht
meting tussen Noord- en Zuid-Korea 
zouden· zowel de Verenigde Staten als 
de Verenigde Naties, die de demarcatie
lijn sinds 1953 garanderen, worden be
trokken. Ook is het 'Kim n Soeng niet 
onbekend, dat Zuid-Korea over een 
sterk leger van 600.000 man, benevens 
over de hulp van 50.000 Amerikaanse 
militairen beschikt. 

Iets anders is, dat de voor de Ameri
kaanse trots wel zeer pijnlijke agressie
ve daad, op een moment is gekomen, 
waarop zowel in Laos en Cambodja als 
in Vietnam - en vooral aldaar - een 
hernieuwn communistisch offensief op 
gang is. 

In het begin van deze week heeft de 

Viet Cong heftige aanvallen ingezet op 
een achttal Zuidvietnamese steden. 
Daarbij slaagden zij er zelfs in tijdelijk 
het centrum te bezetten van Pleikoe. 

In Saigon bezetten Vietcong-strij
ders als klap op de vuurpijl boven
dien enkele uren een deel , van 
de Amerikaanse ambassade-gebouwen. 
Dit gehele offensief - zo heette het -
werd ondernomen omdat het boedhi· 
stische nieuwjaarsbestand van· 36 uren 
door de regering te Saigon voor vijf 
noordelijke provincies van Zuid-Viet
nam werd afgelast. Maar dit geschiedde 
juist met het oog op een verwachte 
communistische aanval. Pot en ketel 
spelen hier stellig een grote rol. 

Vooral werd· zware schade toege
bracht aan de landingsbaan van de 
Amerikaanse basis Khe Sanh. Op deze 
basis in het uiterste noordwesten van 
Zuid-Vietnam bevinden zich 5000 
Amerikaanse mariniers in een niet be
nijdenswaardige positie. Voor de aanval 
zijn 20.000 Noordvietnamese troepen ge
concentreerd. De gehele campagne zou 
onder leiding staan van generaal Giap, 
die destijds, in 1954, de Franse neder
laag van Dien Bien Phoe op zijn credit 
bracht. 

Intussen heeft Amerika, spelend op 
twee golflengtes - de militaire en de 
diplomatieke - de zaak ·van de Pueblo 
voor de Veiligheidsraad gebracht. Het 
vroeg ook bemiddeling van Rusland. 
Bemiddeling, die aanvankelijk in twee 
etappes geweigerd werd. Later, tijdens 
een bezoek aan Nieuw Delhi bleek pre
mier Kosygin van zulk een bemiddeling 
niet geheel afkerig. 

In ieder geval heeft de Veilig
heidsraad zijn vergaderingen omtrent 
de Pueblo tot tweemaal toe verdaagd. 
Eén en ander om de weg vrij te maken 
voor de aloude, maàr te veel gesmade 
geheime diplomatie. Gezichtsverlies 
achter gesloten deureri is minder pijn
lijk dan voor het forum der wereld. 

De allesoverheersende vraag· is nu, of 
men de scherpere communistische hou
ding in Laos, Cambodja, Vietnam en 
vooral ook in Noord-Korea, als een 
breed opgezette manoeuvre moet 
beschouwen. En wat Korea betreft, als 
een poging tot het forceren van een 
tweede front, dat de Amerikanen, met 
al hun-zorgen in Vietnam, minder dan 
ooit gelegen zou komen. 

Hoewel het misschien aanlokkelijk is 
met de onaantastbare zekerheid van 
een Delfisch orakel voorspellingen te 
doen, kan men in ·deze zaken die nog 
volledig in· beweging zijn slechts con~. 
clusies geven volgens de kansen van 
waarschijnlijkheid. Waarschijnlijk is, 
dat, als Amerika het hoofd koel houdt, 
dit incident met de Pueblo niet zal uit, 
monden in een groot conflict. Zulk een 
incident kon vroeger leiden tot een oor
log - als het woord veroorloofd is -:- in 
optima forma. Thans zou het geheel ort
verantwoord zijn. Overigens: noch 
Rusland, noch Ohina wensen op dit 
ogenblik een grote krachtmeting. 
Waarschijnlijk is dan ook, dat al wordt 
de communistische druk wat versterkt, 
men met man en macht zal blijven stre
ven naar een diplomatieke oplossing 
van deze Pueblo affaire. 

L.M. 

P.R.I.K.K.E.LaS 
• Hoofdartikel Het Vrije Volk: "De Deense sociaal-democratische 
regering is ten val gebracht door zes linkse socialisten, parlements
Ieden van de Socialistische Volkspartij. Zij wilden niet medeveraut· 
woordelUk zijn voor· de impopulaire en harde economische niaat
regelen, die de regering·Krag moest nemen .. .Bij de verkiezingen 
leden de sociaal-democrattln een zware nederlaag. De Socialistische 
Volkspartij· verloor (bovendien) bijna de helft van haar zetels en 
de groep "linksen" die met een eigen lijst was uitgelmmen. 
behaalde nul zetels. Hun activiteiten hebben <lui!lelijk de Deense 
reehterzijde in <Ie k~utrt gespeeld." 

• Nieuwe Rotterdamse Courant: Een onevenredig· grote en sterke 
positie van de radicalen aan de top van de partij zal zonder twijfel 
leiden tot gemor van de rechterzijde en misschien ook wel van de 
wat centraler gerichten, die in het algemeen ook niet zo erg veel 
moeten hebben van de radicale, militante manier van optreden. De 
KVP is in beginsel geen radicale partij. Ze omvat alles en is daardoor 
in de praktijk eigenlijk niks." · 

• Het Parool in de rubriek Amsterdam deze week: "De VVD-fractie 
neemt in Amsterdam vaak een positieve houding aan tegenover het 
ovei·wegend rode c_ollege van burgemeester en wethouders, maar dat 
neemt niet weg dat zij in !le hoofdstedelijke verhoudingen - op de 
Boerenpartij na - toch de reehtse groepering is. En· voor dat woortl 
"rechts" hoeft de VVD zich heus niet te schamen." 

• Bericht in De Tijd: "Het beeld dat de goegemeente heeft van de 
politieke kleur van de studenten aan de faculteit der soCiale weten
schappen, de "rode faculteit", blijkt niet juist. Slechts de helft van 
de studenten aan die faculteit heeft sympathie voor linkse partijen. 
Aldus professor C. J. Lamniers, hoogl~raar in Léiden. Zijn onder· 
zoek berust op enquêtes in 1963, 1964 en 1967, Leidse studenten 
blijken nog minder geporteerd voor linkse partijen dan hun Amster
damse collega's. Een andere conclusie van prof. Lamroers is, dat 
studenten, die het confessionele milieu van hun ouders vaarwel 
hebben _gezegd, in hun politieke voorkeur radicaler zijn." 

· • Het Vrije Volk: "Dè Russische Grondwet is niet zuinig met 
grondrechten, Vrijheid van pers, van meningsuiting, is één van die · 
grondrechten, die de Grondwet heeft overgenomen van de echte 
democratie van West-Europa en Noord-Amerika. Maar deze grond
rechten bleven papieren rechten, Wie vrijheid van meningsuiting 
garandeert, maa.r de hele pers in banden brengt van de Staat en 
de ene toegelaten communistische partij, maakt diè vrijheid wt 
een illusie." 

• • • 

• Uit de radio- en televisierubriek van de- Nieuwe Rotterda.mse 
Courant: Helemaal tevreden waren wij niet door de nadere uiteen
zetting van de liberaal (mr. Van Riel); maar zijn prompte verschij
ning voor de televisie, en dan nog wel in een l'l.llbriek van de 
V ARA, konden wij bijzonder waarderen. Bang toonde hij zich niet." 
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Spreekbeurten 
mevr. Van Someren 
gaan niet door 

Helaas nwet Inevrouw G. V. van 
8lmu•ren-Downer m verband met 
haar gezondheid haar werkzaam· 
h~de11 drastiseh beperken. De 
,·oor 11aar reeds vastgestelde 
s1n·e~eldwurten zullen naar aan
leidmg niervan geen doorgang 
'kunnen vinden. 

KADERCURSUS 

NOORDELIJKE 

KAMERCENTRALES 
Het verh~ugt de dagelijkse besturen 

van de drie noordelijke kamercentrales 
te kunnen mededelen. · dat zeer velen 
zich hebben orgegeven voor de noorde
lijke kadercursus. Hoewel de dee!né
mers binnenkort een volledig program
ma zullen ontvangen, zij thans t·eeds 
gemeld dat de avonden zullen worden 

·gehouden op 1 maart, 15 maart, 19 
maart .en 19 april 1968, steeds te Assen, · 
in het verenigingsgebouw De Kern, 
Oranjestraat 50, aanvang half acht pre-

. cies. 
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UIT DE PARTIJ 
• HAREN 

Het Tweede-Kamerlid mevrouw mr. 
E. Veder-Smit uit Leeuv·arden hield op 
19 januari in De Horst een inleiding 
over partijvernieuwing voor de afdeling 
Haren van de VVD. 

Slechts 1 pct. van de kiezers wérkt 
actief mee in een politi.,Ke partij, aldus 
mevr. Veder Het beeld dat men heeft 
van de werkzaamheden van de regering 
en Kamers is vaak eenzijdig en onvolle
dig. De belangstelling is. nu zich op 
vele gebieden belangrijke veranderin
gen voordoen, gelukkig groeiende. Het 
onbehagen over de werking van ons de
mocratisch stelsel, over de gang van 
zaken bij een kabinetsformatie en over 
de werkwijze van regering en Kamers 
kan worden weggenomen door duide
lijke plannen en uitspraken van vooral 
de confessionele partijen vóór de. ver
kiezingen, zoveel mogelijk openheid bij 
een kabinetsformatie en meet eerlijk
heid en zuivei·heid in de politieke prak
tijk. 

zene door bijv. voorkeurstemmen meer 
kans te geven verdient naar de mening 
van mevr. Veder de voorkeur boven een 
districtenstelsel, waarbij lrleine partijen 
niet meer aan bod komen. Dit laatste is 
moeilijk verenigbaar met de verdraag· 
zaamheid welke in ons land wordt be· 
tracht. 

Tijdens de geanimeerde discussie 
bleek dat behalve partijvernieuwing ook 
de laatste regeringsnota over het noor· 
den in het middelpunt van de be· 
langstelling staat. 

• OOST-GRONINGEN 
De tweede bijeenlwmst van de in de 

herfst van 1967 opgerichte liberale so
ciëteit Oost Groningen werd gehouden 
op woensdag 24 januari in hotel Vrijheid 
te Winschoten. Als spreker trad op dr. 
K. van Dijk te Roden, lid van de Twee
de Kamer voor onze partij; het onder
werp vari zijn lezing was: Vietnam en 
de dekolonisatie. 

Versterking van de band kiezer-geko- Een volle zaal heeft met grote aan-
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1 mrt 

1 mrt 
1 mrt 

t>eriotle van 2 februari tot en met 1 maart 

Groningen (JOVD Noord-Groningen) ........ . 
Leeuwarden (20.00 uur: hotel de [{landerij) 
Dokkum (forum chr. partijvorming, geor·ga-

niseerd door AR-jongeren) ..................... : .. 
Loenen a.d. Vecht .. . .......................... .. 
Steenwijk (20.00 uur: café Stroeven te Wil· 

lemsoord) ........................... , ................. .. 
Roosendaal (20.00 uur: spreekuur; 20.30 uur: 

besloten vergadering, hotel Goderie; West· 
Noord-Brabant; onderwerp: nieuwe partij· 
vonning ....................................... . 

Oosterhout (19.30 uur: rest. Flora; onder· 
werp: VVD en de partijvernieuwing) ..... . 

Deventer (20.00 uur: rest. v. d. Schouwburg) 
Enscheqe (liberale sociëteit) ....................... . 
Sint Maartensd~ik ..................................... . 

Emmeloord ................................ . 
HHar\em (20.00 uur: StudHekring Z.-Kenne

merland; ond<'rwerp: De Europese inte-
gratie) ............... . 

Oostvoorne (20.00 uur: Buitenlust; onder-
.-:entr. Voorne-Putten: VVD + JOVD) .... .. 

Zutphen ........................ . 
F:d" rn (20.00 uur: Dam hotel) .................... . 
Aalten ( 20.00 uur: Soc:ii't<'it) ....................... . 
Meppel (JOVDl .......................... . 
Den Haag (Humanistische jongeren) ........ . 
Zutphen ( Statencentrale) .......................... . 
Oss (20.00 uur: hotel De Korenbeurs; onder-

werp: partijvernieuwing) ....................... . 
Nijmegen (20.00 uur: concertgebouw De Ver-

eniging) . ... . ......................... . 
Harmelen ....................... . 
·s-Hertogenbosch (20.00 uur: kleine zaal v.h. 

Casino; Agrarische Hogescholen, debat 
politieke partijen) ....................... . 

Ridderkerk 12o·:oo uur· gebouw St. Joris; 
reg. vergadering VVD + JOVD) ........... . 

Zuidlaren (JOVDl ...................................... . 
Strijen ............................... : ........................ . 
Vries ............ . ......................... . 
Den Haag (stud dispuut Aras) ................ .. 
Heiloo ......... · ................................................ . 
Utrecht (JOVDl ......................................... . 
Leiden ...................................................... . 
Gouda (vergadering regio) ....................... . 
Franeker (Sta tencentrale) ........................ .. 
Staphorst ('t Vergulde Ros. te Halfweg; 19.00 

uur spreekuur. 20.00 uur: vergadering) ... 
De W~ik (20.00 uur: hotel Het Oude Hogen· 

kamp; liberale kring Meppel) ................. . 
OpRterland (StateneentrRlc Heerenveen) ..... . 
Utrecht (20.00 uur: Jaarheursrestaurant) .. . 

Sleen (20.00 uur: hotel Zwols; Z.O.-hoek 
Drenthe, Ond<'rwerp: Politieke .zekerheden 

· en onzekerheden l .................... . 
Oostburg (West-Zeeuws-VlaRnderen) ........... . 
UithoOJ·n (debat over: agglomeratie van Am-

sterdam) ........................... . 
Den Helder (20.00 uur: JOVD-cyclm; partij-

wezen) ........................ . 
ocioorn ........................ . 
Hoogeveen (.JOVD midden-Drenthe) ........... . 

H .. ;Wiegel 
Mevr. n1r. E. Veder-Smit 

R. Zegering Hadders 
L. M. de Beer 

Ir. J. Baas 

Mr. W. J. Geertsema 

H. Wiegel 
Mr. H. van Riel 
R. Zegering Hadders 
H. J. L. Vonhoff en 
mr. J. F. G. Schlingemann 
Mr. H. van Riel 

Mr. dr. C. Berkhouwer 

1\fr. H. E. Koning 
Mr. J. G. Rietkerk 
H. J. L. Vonhoff 
H. Wiegel 
Mevr. mr. E. Veder-Smit 
Drs. L. van Leeuwen 
Mr. H. E. Koning 

H. Wiegel 

H. J. L. Vonhoff 
Mr. H. van Riel 

Mr, :F\ Portheïne 
Ir. D. S. Tuijnman en 
mr. A. Geurtsen_ 
H. Wiegel 
Mr. E. H. Toxopeus 
R. Zegering Hadders 
Mr. J. G. Rietkerk 
H. Wiegel 
Mr. J. F. G. Schlingemann 
G. Koudijs 
H. J. L. Vonhoff 
Dr. K. van Dijk 

R. Zegering Hadders 

Dr. K. van Dijk 
H. J. L. Vonhoff 
Mr. J. G. Rietl,erl' 

H. J. L. Vonl1off 
Ir. D. S. Tuijnman 

H. Wiegel 

H. J. L. Vonhoff 
H. Wiegel 
R. Zegering Hadders 

. Deze lijst, waarin in p-rln<lijte all<"<'n spreekbeurten van Kamerleden - die zij vevuilen 
~mnen l~et verband van d .. ttart\i - worde" vermeld, wordt opgesteld door het Algemeen 
Secretartaat ~an de V~U K•.ninginnegraehl 61 te Den Haag (telefoon 070. 60!803). De 
gegev.enR, waaronder b1_1 ''ourkPtn oo. het aanvangsnor en de plaats \Vaar de ver
gadermgen gehouden worden dient men derhalve niet naar <Ie redactie van h1•t weekblad, 
maar naar het Algemeen SP<·reta.riaac van de partij te zenden. De lijst wordt elke maan
dag om 12.00 uur afgesloten. 

Radio-uit:zen&'ng van de VVD: woensdag 7 februari, 18.20-
18.30 uur, over de zander Hilversum 11 (298 m} 

VRIJHEID fN DEMOCRATIE 

dacht naar de duidelijke en vaak zeer 
originele uiteenzetting van deze moei
lijke, ingewikkelde materie gel_uisterd; 
dr. Van Dijk heeft enige maanden in 
New York in de "keuken" van de Vere
nigde Naties kunnen rondneuzen en dat 
gaf aan zijn lezing dat aparte van de 
visie van iemand die "erbij was". 

Na de pauze werden heel wat vragen 
op de spreker afgevuurd, vragen waar
uit wel bleek, dat ook de grote, interna
tionale problemen in Oost Groningen 
veel belangstelling hebben. Het bestuur 
van de sociëteit kan nu terugzien op 
twee geheel verschillende, maar beide 
zeer geslaagde bijeenkomsten en het zet 
zich vol enthousiasme aan de taak de 
derde bijeenkomst voor te bereiden. 

• MAASTRICHT 
De VVD-afdeling Maastdcht heeft een 

forum-discussieavond voor de mid
denstand georganiseerd over het pro
bleem van een sub-centrum tussen de 
binnenstad en de buitenwijkim en de 
bijbehorende proble.men van ver
keersgeleiding en parkeergelegenheid. 
Gespreksleider was drs. L. van Leeu
wen, gemeenteraadslid van Rotterdam. 

Het probleem van het sub-centrum 
werd verreweg de hoofdschotel van de· 
ze avond. De toelichtingen van de direc
teur van openbare werken werkten ver
helderend en de discussies met het 
VVD-raadslid mr. Moszkowicz leidden 
tot duidelijke en belangrijke conclusies: 

1. het subcentrum krijgt geen overwe
gende concurrentiepositie met de bin
nenstad en blijft beperkt van capaciteit 
en assortiment; 

2. aan de gemeenteraad blijft de uit
eindelijke beslissing over de inhoud en 
omvang van het project . 

De opkomst en de belangstelling wa
ren groot; de leiding van drs. Van 
Leeuwen. die zeker geen gemakkelijke 
taak had, was voortreffelijk. 

• AMSTERDAM 
Het dagelijks bestuur van de afdeling 

Amsterdam is sedert de laatste leden
vergadering sterk gewijzigd. Nadat in 
deze ledenvergadering de heren Voûte, 
Jurriaans en Hooft het bestuur en daar
mee ook het DB hadden verlaten, zijn 
ook de heren Heyliggers, Fredrikze en 
Vonhoff uit het DB getreden in verband 
met de belasting die andere functies in 
de partij en/of zakelijke belangèn voor 
hen meebrengen (zij blijven wel lid 
van het bestuur). Daarop heeft het 
bestuur besloten tot de volgende sa.· 
menstelling . van het DB: drs. A. Szász 
(voorzitter), mr. J. J. Nouwen (vi
ce-voorzitter) ir. H Makkreel (secre
taris), mr. J: G<>ppei (penningmeester), 
jhr. J. Six van Hillegom (2e penning
meester), F. Lauxstermann (ttlast met 
het interne werk) en W. M. Koomans 
(belast met de publiciteit). In de benoe
ming van een 2e secretaris moet nog 
worden voorzien. 

De heren Beyligers en Vonhoff wer
den benoemd tot adviseurs van het DB. 
Zij zullen voor alle vergaderingen wor
den uitgenodigd. Daarmee is het con
tact tussen het DB en de VVD-fracties 
in provinciale staten en Tweede Kamer 
verzekerd; teneinde hetzeltde ten op
zichte van de gemeenteraad te bereiken 
werd ook de heer G. W. Keja tot ad· 
viseur benoemd. 

In . het bestuur is een vacature 
ontstaan .door het aftreden van· de heer 
H. H. Jacobse in verband met het aan
vaarden van het fractie-voorzitterschap 
in de gemeenteraad. Een voordracht ter 
vervulling van deze vacature zal de 
Amsterdamse leden nog bereiken. 

Op 16 februari zal m Grand Hotel 
Krasnapolsky (aanvang 20.00 uur) een 
afzonderlijke ledenvergadering worden 
gehouden ter bespreking van het beleid 
van de Tweede-Kamerfractie van onze 
partij. De heren mr. H. E. Ko· 
ning en H. J. L. Vonhoff hebben toege
zegd aanwezig te zullen zijn teneinde 
iets over het werk van de fractie in het 
afgelopen jaar te vertellen en de te 
stellen vragen te beantwoorden. 

BRANDBEVEILIGING 

Officieel goedgekeurd 
Talrijke attesten 

SIMPLUS N.V. DORDRECHT 
Visstraat 6 - 3 - Tel. 43355 * (01850) 
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Beschriivingsbrief voor de 
rliikse algemene verga 

• 

De openbare jaarlijkse algemene vergadering van de VVD zal in 1968 
gehouden worden op vrijdag 5 en zaterdag 6 april, in het Staargebouw, 
Henric van Veldekeplein 25, te Maastricht. Vrijdagavond zal de vergadering 
beginnen om 20.00· uur, zaterdagochtend om 10.00 uur en zaterdag·middag 
om 14.00 uur. 

AGENDA VOOR 
VRIJDAGAVOND 
(20 UUR) 
1. Opening door de voorzitter .. 

2 Rede door-de heer mr. E. H. Toxo-
• l_)eus, voorzitter van de Tweede-Ka

merfractie. 

3. Begroeting van de gasten. 

4 Ordevoorstel van het hoofdbestuur, 
• om, onder terzijdesteHi.ng van ar

tikel 48, eerste volzin. van het huis
houdelij·k reglement, een proef te nemen 
met een andere wijze van stemmen, te 
weten door inlevering van gekleurde 
~tem briefjes. 
Toelichting: 

Ten einde de mondelinge hoofdelijke 
stemmingen over zaken te bespoedigen, 
zou voorkomen dienen te worden dat 
alle afdelingen met name worden afge
roepen onder vermelding van het aan
tal stemmen dat hun afgevaardigden 
mogen uitbrengen. Om dat te bereiken 
zullen aan a1le afgevaat'digden ver
schillend gekleurde stembriefjes wor
den uitgereikt in dier voege dat de af
gevaardigden zoveel stembriefjes van 
elke kleur ontvangen als zij volgens ar
tikel 15 der statuten stemmen mogen 
uitbrengen.- In de zaal worden drie stem
bureaus ingericht, een aan elke zijkant 
en het derde aan de achterzijde. Eén 
bureau ontvangt de briefjes van de voor
stemmers, het tweede die van de tegen
stemmers en het derde die van de blan
costemmers. Vóór elke stemming deelt 
de voorzitter de kleur mee van het stem
briefje dat voor die stemming gebruikt 
drent te worden. Naar gelang hun be
slissing leveren de afgevaardigden hun 
briefjes in bij het stembureau dat voor 
<:Ie vóór-, tegen- en blancostemmen is 
aangewezen. De telling vergt dan nóg 
slechts korte tijd, waarna de uitslag 
vaststaat. Stembriefjes van een andere 
kleur dan tevoren is aangegeven, zijn 
van onwaarde. 

Indien dit systeem een vlotter verloop 
van de stemmingen blij,kt te bevorderen, 
zal te zijner tijd een dienovereenkom
!:'tige wijziging van het huishoudelijk 
reglement worden voorgesteld. Dan kan 
eveneens overwogen worden een derge
lijk systeem toe te passen bij stemnüng 
over kandidaten. In plaats van bureaus 
die voor- en tegenstemmen ontvangen, 
zullen dan de personen worden vermeld 
op wie men geacht wordt te stemmen 
door het briefje bij de onderscheiden 
stembureaus in te leveren. 
5 Verslag van de commissie voor de 

' notulen van de buitengewone alge
mene vergadering van 10 december 1966 
te Arnhem. 
6 Verslag van de commissie voor de 

• notulen van de buitengewone alge
mene vergadering van 6 en 7 januari 
1967 te Rotterdam. 

7 Verslag van de commissie voor de 
' notulen van de jaarlijkse algemene 

vergaderrug van 10 en 11 maart 1967 te 
Rotterdam 
8 Benoemi~ van de notulencommis-

• sie voor de vergadering van 5 en 
6 april 1968. 

9. Jaarverslag van de secretaris. 

10 Rekening en verantwoording en 
' jaarverslag van de penningmeester. 

11 Verslag van de commissie van 
• voorllc:hting over de rekening en 

verantwoording van de penningmeester 
over het jaar 1967. 
12 Benoeming van een commissie van 

' drie leden ter voorlichting van de 
algemene vergadering bij de behandeling 
van de rekening en verantwoording van 
de penningmeester over het jaar 1968. 

13 A. Voorstel van het hoofdbestuur 
' het door de algemene vergadering 

van 10 en 11 maart 1967 ingevolge arti
kel 38 van het huishoudelijk reglement 
voor het jaar 1967 vastgestelde bedrag 
dat door de afdelingen jaarlijks vóór 1 
mei van het totaal-bedrag der geïnde 
contributre aan het hoofdbestuur wordt 
afgedragen, voor wat de gewone leden 
en de gezins- en adspirant-leden betreft, 

tevens te doen gelden voor het jaar 1968 
en volgende jaren. 

Nota bene: Dit bedrag werd in 1967 
als volgt vastgesteld: 

1e. voor ·de afdelingen, die niet sa
menvallen met een kamercentrale op 
f 10,- voor elk gewoon 1id, vermeer
derd met de helft der geïnde contribu
ties van gezin~>- en adspirant-leden; 

2e. · voor de afdelingen, die samenval
len met een kamercentrale op f 7,-· 
voor elk gewoon lid, vermeerderd met 
35% der geïnde contributies van gezins
en adspirantleden. 

B. Voorstel van het hoofdbestuur het 
door de algemene vergadel'lng van 10 
en 11 maart 1967, volgens artikel 39 
van het hui-shoudelijk reglement voor 
het jaar 1967 vastgestelde bedrag. dat 
de kamercentrales die niet samenval
len met een afdeling van het hoofdbe
stuur ontvangen, tevens te doen gelden 
voor het jaar 1968 en volgende jaren. 

Nota bene: Dit bedrag werd in 1967 
vastgesteld op 30% van de van de afde
lingen binnen de desbetreffende kamer. 
centrales ontvangen afdracht. 

14 Benoeming van een commissie van
• beroep. 

Aangezien de zittingsduur van de le
den· van de commissie van beroep is ver
streken, biedt het hoofdbestuur over
eenkomstig artikel 2 van het reglement 
voor de commrssie van beroep de vol
gende aanbeveling aan voor de te ver
vullen plaatsen: 

Voorzitter: prof. mr. J. M. Polak te 
Ede, mr. H. C. G. L. Polak te Rotter
dam. 

Leden: 1. mr. H. C. G. L. Polak te 
Rotterdam (aftredend), mr. A. van 
Vuure te Wassenaar. 2. mr. A. van Vuu
re te Wassenaar (aftredend), mr. J. E
Goudsmit te Haarlem.· 

Plaatsvervangende leden: mr. J. E. 
Goudsmit te Haarlem (aftredend), prof. 
mr. E. H. s' Jacob te Groningen (af
tredend), jhr. mr. W. H. de Jonge te 
Zutphen. 

15 Benoeming van een commissie 
• voor de reglementen. 

Aangezien de zittingsduur van de le
den van de commissie voor de regle
menten is verstreken,. biedt het hoofd
bestuur overeenkomstig artikel 2 van 
het reglement voor de commissie van de 
reglementen de volgende aanbeveling 
aan voor de te vervullen plaatsen. 

Voorzitter: mr. dr. H. Fortuin te Hil
versum (aftredend), mr. J. G. Bettink te 
Haarlem. · 

Leden: 1. mr. J. G .. Bettink te Haar
lem (aftredend), mevr ... mr .. M. N. W. 
DP.ttmeijer-Labberton .te, 's-Gra venhage. 
2. mevr. mr. M. N. W. Dettmeijer-Lab
berton te 's-Gravenhag~ (aftredend), 
mr. C. Colenbrander te Leeuwarden. 

Plaatsvervangende leden: mr. C. Co
Jen brander te Leeuwarden (aftredend), 
J. K. Frederikze te Amsterdam .(aftre
dend), ir. H. J. van Raalte te Bilthoven 
(aftredend). · 

16 Voorstel van de afdeling Voor
• schoten de in de artikelen 6 en 7 

van de statuten genoemde dan wel aan 

GEZELLIG CHALET 
te huur, ons volledig en gezellig in

gericht chalet, e.V., koud en warm 

stromend water enz. in Wallis, Zwit

serland. Nog vrjj in voo- en najaar 

1968. 
0. S. J.. KLAASSEN, Talsmalaan 10, 

Oosterbeek; Telefoon 08307-2979. 

het kiesrecht ontleende leeftijden als 
volgt te wijzigen: 

Artikel 6.1 - Gewone leden zijn zij, 
die de leeftijd van 18 jaar hebben be
reikt en van wie redelij.kerwijze kan wor
den verwacht, dat zij de beginselen van 
de partij zijn toegedaan en bereid zijn 
zich te onderwerpen aan de statut~n en 
reglementen van de partij. 

Artikel 7 - Als adspirant-lid kunnen 
worden toegelaten zij, die de leeftijd van 
16 jaar hebben bereikt en nog niet de 
H~eftijd van 18 jaar en overigens vol
doen aan de vereisten in het eerste lid 
van artikel 6 gesteld. Zij hebben · de
zelfde rechten en verplichtingen als de 
gewone leden, doch missen· het stem
recht en kunnen niet tot functies wor
den geroepen. Door het bereiken van de 
àcllttienjarige leeftijd worden zij gewoon 
lid. 

Toelichting: Dè afdeling Voorsohoten 
Is van meni'Ilg dat door een dergelijke 
statuten}Vijziging de partij in navolging 
van andere partijen zich meer tot de 
jongeren kan wenden en deze jongeren 
kan inschakelen in het partijwerk. 

Advies hoofdbestuur: Het hoofdbe
stuur beoordeelde dit voorstel aanvan
kelijk gemengd. De doorslag tot een uit
eindelijk afwijzend advies heeft de om
standigheid gegeven dat verlaging van 
de leeftijd waarop men personen tot 
volwaardig lid van de partij toelaat -
met het recht om mee te beslissen over 
de kandidaatstelli'Ilg voor de vertegen
woordigende lichamen - onvermijdelijk 
met zich meebrengt, dat de partij ook 
dient te ijveren voor verlaging van de 
kiesgerechtigde leeftijd. Voor deze ver
Jaging acht het hoofdbestuur de tijd 
niet rijp. lndien het voorstel toch door 
de vergadering wordt aangenomen, 
dient de redactie te worden gewijzigd in 
deze ûn: 

Artil<el 6.1 - Gewone leden zijn Ne
derlanders, die de leeftijd van achttien 
jaar hebben bere~kt ... enz. 
2- (nieuw) Nederlanders aan wie het 

actief kiesrecht bij onherroepelijk vonnis 
is ontzegd kunnen niet tot de partij 
worden toegelaten. Het lidmaatschap· 
eindigt indien aan het betrokken lid het 
ki'.>srecht bij onherroepellijk vonnis is 
ontzegd. 

Deze aanvullingen zijn nodig, omdat 
in de huidige redactie door de vermel
ding ,.kiesgerechtigden" vaststaat. dat 

_leden de Nederlandse nationaliteit moe
ten hebben en in het bezit van het kies
recht moeten zijn. 

17 Voorstel van de afdeling Loos-
- • drecht artikel 9 van het regle-

ment op de kandidaatstelling voor leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Ge
neraal te wijzigen. De afdeling Loos
dreollt ·acht dit artikel . thans in striJd 
met de elementaire beginselen der demo
cratie en is de mening toegedaan, dat 
een eventuele tegenkandidaat gesteld te
genover de door de partijraad aanbevo· 
len kandidaat niet tweederde meerder· 
heid van het aantal uitgebrachte stem
men moet hebben verenigd om te zijn 
verkozen, maar dat een volstrekt'è Ineer
derheid voldoende is. 

Advies hoofdbestuur: Het hoofdbe
stuur adviseert dit voorstel op deze al
gemene vergadering niet in behandeling 
te nemen, doch het in handen te stellen 
van de commissie ad hoc tot herziening 
van het reglement op de kandidaatstel
ling voor leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. Tot de taakom
schrijving dezer, commissie behoort uit
drukkelijk de toetsing van dit artikel, 
18 V00rstel van de afdeling Amster-

• dam terzake van de procedure 
voor de kandidaatstelling voor leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal. 

De afdeling Amsterdam stelt voor flat 
iedere kandidatuur voor de Tweede Ka
mer dient te worden gemotiveerd 'lan 
verkiezingsraad en algemene vergade
ring: 

(a) in een rapport van het hoofd he
stuur, voor zover het betreft l<an"dida-

ten die het hoofdbestuur in zijn advies 
opneemt; 

(b) ingeval van zittende Kamerleden, 
daarnaast m een gezamenlijk rapport 
van twee kamercentrales die aan net 
betrokken Kamerlid zijn toegewezen (in
dien zij het over het rapport nret eens 
kunnen worden, moeten zij afzonderlijk 
rapporteren); 

(c) ingeval van nieuwe kandidaten, 
daarnaast in een rapport van iedere Ka
mercentrale die de kandidaat op naar· 
advieslijst plaatst. 

De rapporten mogen niet langer zijn 
dan één bladzijde en moeten een beeld 
geven van de activiteiten van de kandi" 
daat. 

Toelichting: 
.1. Het belangrij•kste doel van h~t 

voorstel is om Verkiezingsraad en al
gemene vergadering de feitelijke infor
matie te geven, nodig om een verant
woorde beslissing te kunnen nemen. 

2. Daarnaast wordt een band gelegd 
tussen jeder Kamerlid en twee centra
les, een band die bij de procedure m
zake de kandidaatstelling een rol speelt. 

3. Ten slotte wordt onderstreept dat 
een zittend Kamerlld slechts moet wor
den herkozen op grond van gebleken 
geschiktheid, en dat niet v.oldoende 1& 
dat geen durdelijke ongeschiktheid 1S 
ge hl eken. 

Advies hoofdbestuur: Dit voorstel i:s in 
handen gesteld zowel van de commissie 
ad hoc tot herziening van het reglement 
op de kandidaatstelling voor leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
als van de commissie kiezer-gekozene, 
met het verzoek het hoofdbestuur ten 
spoedigste te laten weten: 

a. of zij behandeling van dit voorstel 
op deze algemene vergadering al dan 
niet wenselijk achten. 

b. of zij, indien hun antwoord op de 
onder a. gestelde vraag bevestigend 
lmdt, over het voorstel van de afde

-ling Amsterdam advies willen uitbren
gen aan het hoofdbestuur. 

Het hoofdbestuur adviseert de alge
mene vergadering slechts tot behande
ling va:1 het voorstel van de afdeling 
Amsterdam over te gaan, indien 
beide bovenvermelde commissies daar
tegen geen bezwaar hebben. 

19 ~oorstel van de. afdeling Ede tot 
' verbetering van het contact tus

sen kiezers· en Kamerleden. 
Toelichting: De afdeling Ede is van 

mening dat het contact tussen kiezers 
en Kamerleden aanzienliJk zou kunnen 
worden verbeterd wanheer een of meer 
Kamerleden een bepaalde provincie of 
gebied 

1
,onder bun_ hoede" zouden ne

men Het beste zou zijn, wanneer zij zich 
d8ar ook m.etterwoon zouden vestigen. 
DPze kwestie ·speelt vooral· rn Gelder
land, sedert tengevolge van de vorige 
verkiezmgen de heer Visser uit Arnhem 
niP-t werd herko-zen. Het moet mogelijk 
ziJn dat een Kamerlid zich speciaal met 
de zaken in deze provincie of een deel 
daa:rva;n bemoeit en in regelmatig con
tact sfaai:; n).et de_· leden van de partij, 
eventueel· viá de besturen van centrales 
en afdelingen en door regelmatige 
spreekbeurten·· en/ of zittrngen. 

Advies hoofdbestuur: l!~ormeel dient 
hPt rapport van de commissie kiezer
gekozene te worden afgewacht; in de 
praktijk is intussen aan de suggesties 
van de afdeling Ede reeds uitvoering ge
geven. Het hoofdbestuur adviseert der
halve het voorstel van de afdeling Ede 
met in behandeling te nemen. 

20 Voorstel van de afdeUng 's-Gra
• venhage tot aanvaarding van de 

volgende resolutie: 
De Volkspartij voor Vrijheid en De

mocratie, van mening dat de toetreding 
tot de EEG van Engeland en de overige 
EVA-landen die daarom hebben ver
zocht, thans de belangrijkste voorwaar-
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Begrotingsdebat 
• 

stijl n1euwe 
DE Amsterdamse gemeenteraad sleept 

zich ietwat moeizaam door de ont
worpen begroting. voor dit jaar. De 
openbare commissievergaderingen die 
de plaats hebben ingenomen van de 
raadsdebatten over de hoofdstukken en 
onderdelen zijn nu bijna twee weken 
aan de gang; eind van deze maand 
hoopt men erdoor te zijn en daarna 
komt dan nog de plenaire slotvergade· 
ring yan de raad. Er zijn in de commis
sievergaderingen al enkele moties aan
gekondigd (indienen kan alleen in de 
raadsvergaderingen l, die op 6 maart in 
de slotvergadering waarschijnlijk nog 
even zullen worden besproken. 

Tot nu toe is deze voor Amsterdam 
nieuwe vorm van begrotingsbehandeling 
nog niet erg vruchtdragend geweest. De 
eerste commissievergadering vorige 
week was teleurstellend, in hoofdzaak 
doordat er alleen maar in zeer vage 
termen kon worden gepraat pver voor
nemens van openbare werken, het bin
nenstadsbeleid of de plaats van de uni
versiteit, zonder dat de _mogelijkheden 
en onmogelijkheden konden worden om
lijnd. Er werd in kringetjes gepraat, 
wat nog versterkt werd door de ant
woorden van de wethouder, drs. R. J. 
de Wit, die bij de behandeling van het 
ene onderwerp verwees naar de nog 

niet verschenen nota over het andere. 
Toch is het nog te vroeg om over deze 

nieuwe procedure al te oordelen. De 
manier van behandelen in openbare 
commissies, waar behalve wethouders 
ook hun deskundigen kunnen meepraten 
en waar gesprekken en verdiepingen 
van inzichten binnen het bereik zijn zon
der dat ér onmiddellijk besluiten of bar
ricades uit voortvloeien, kan stellig 
voordelen hebben; voor een belangrijk 
gedeelte zal dat overigens afhangen van 
de kwaliteit van de commissieleden en 
de wethouders, alsmede natuurlijk van 
de aard van het onderwerp. Zo is bij
voorbeeld het debat over kunstzaken 
een verhelderend gesprek geweest. 

De verwachting dat de openbare com
missievergaderingen meer publiek zou
den trekken is intussen niet vervuld. De 
publieke belangstelling is bij deze ver
gaderingen al even gering geweest als 
dat bij raadsvergaderingen gewoonlijk 
het geval is. Ook de weerspiegeling in 
de dagbladen is niet groot geweest, wel
licht doordat uit de commissievergade
ringen nu eenmaal niet veel concrete 
feiten (kunnen) komen. Wel hebben de 
kranten meer dan in vorige jaren be
knopte begeleidende commentaren gege
ven over het besprokene. In zo'n com
mentaartje heeft Het Parool vorige 

Rotterdam metrostad 
ALS dit blad zijn lezers bereikt zal 

onze kroonprinses de Rotterdamse 
metrolijn officieel in dienst hebben 
gesteld. Op het gebied van het openbaar 
vervoer zal de Maasstàd daarmee een 
primeur hebben gekregen. Een nogal 
kostbare primeur, zo moeten we daar 
onmiddellijk aan toevoegen. TGen de ge
meenteraad in die historische vergade
ring van 14 mei 1959 in beginsel besloot 
tot de bouw van de metro, werden de 
lwsten geraamd op f 134,3 miljoen. Als 
straks de rekening van het project kan 
worden afgesloten zal blijken dat het 
werk in feite om en nabij de j 250 mil
joen heeft gekost. 

Een groot bouwobject is achter de 
rug, zeven en een half jaar nadat mr. A. 
H. C. Gieben, secretaris-generaal van 
verkeer en waterstaat, er op het maag
delijl~:e terrein aan het Weena de eerste 
paal voor had ,geslagen. Het werk heeft 
om bepaalde technische aspecten in 
brede kring zeer de aandacht getrok
ken. 

Aan de andere kant moet worden 
vastgesteld dat de bouw ncgal wat 
moeilijkheden heeft veroorzaakt, vooral 
voor het leven in de binnenstad. Het 
lijkt niet overdreven te zeggen dat som
mige bedrijven eraan ten gronde zijn 
gegaan. Van de weggebruikers - on
verschillig of men daaronder automobi
listen, motorrijders, fietsers of voetgan
gers wil verstaan - is jarenlang groot 

aanpassingsvermogen en veel inschikke
lijkheid gevraagd. 

In dit verband kan meteen worden 
opgemerkt dat in den beginne niet ie
dereen de metrobouw met evenveel en
thousiasme tegemoet is getreden. Er 
waren aanvankelijk wel wat mensen 
die, waarschijnlijk uit reverentie jegens 
de tram, voor de verbinding tussen 
Noord en Zuid liever een tramtunnel 
onder de Nieuwe Maas hadden zien aan
gelegd. Anderen zouden de voorkeur 
hebben gegeven aan een ander, meer 
westelijk tracé op de rechter Maasoe
ver. En de bewoners van Rotter
dam-zuid hebben geruime tijd krachtig 
geageerd tegen de bouw van een via
duct door hun stadsdeel. In de acties 
dienaangaande is niet zelden het woord 
discriminatie gevallen. 

Achteraf menen wij te mogen zeggen 
dat het viaduct naar het uiterlijk be
paald niet onaanvaardbaar is. Doordat 
de kolommen op zeer ruime onderlinge 
afstandèn zijn geplaatst maakt het 
kunstwerk een heel slanke indruk. Van 
vee]· belang is het ook dat van ernstige 
geluidshinder door rijdende treinen niet 
kan worden gesproken. 

Goed, de bezwaren van de bouwperio
de behoren tot het verleden. Rotterdam 
heeft een snelle, frequente dienst van 
openbaar vervoer gekregen die het hart 
van de rechter Maasoever met het hart 
van de linker Maasoever verbindt. Het 

Verkeers(i rculatieplan 
HET MOET voor mr. Dankeiman toch 

wel een voldoening zijn geweest, dat 
de belangrijkste fracties zich waarde
rend of zelfs meer dan dat over het 
verkeerscirculatieplan hebben uitgela
ten. Hèt~is nog niet zo heel lang· gele
den, dat het Haagse verkeersbeleid door 
velen met enig wantrouwen werd beoor
deeld. Toen mr. Dankeiman zich daar
mee ging bemoeien en nadat hij zich in 
de omvangrijke problematiek had inge
werkt en daarop enige opzienbarende 
interviews weggaf, was kritiek niet van 
de lucht. Maar daarvan was in de 
raadsvergadering, waarin het - ver
keerscirculatieplan - niet meer dan 
een werkstuk overigens - aan de orde 
was, geen sprake meer. 

Velen in Den Haag bleken een jaar of 
zes geleden eenvoudig niet in staat of 
bereid de verkeersentwikkeling op wat 
langere termijn te beoordelen. Mr. Dan
keiman daarentegen blijkt een vooruit
ziende blik te hebben gehad. Dat de 
raad sportief genoeg was om dit nu te 
er'kennen, heeft ons bepaald deugd ge
daan. 

Het is waar, de -grote lijnen voor het 
verkeerspatroon zijn al, kort na de oor
log door Dudok getrokken. Het is even
zeer waar, dat diens visionaire blik 
door de gemeenteraad aanvankelijk niet 
helemaal gedeeld is. De stedelijke 
structuur in de meeste naoorlogse wij
ken is daarvan het bewijs, a] moet hier
a~lll dan. wel worden toegevoegd, dat 
'tuer eia ~ OR het laatste nippertje al 

te benepen opvattingen nog net niet zijn 
gevolgd. 

We weten nu in elk geval waaraan we 
de komende jaren toe zijn. We weten 
thans ook, dat er hard zal moeten wor
den aangepakt, wil men een dreigende 
chaos voorkomen. Op het stadhuis heeft 
men zonder twijfel vooral zitten aankij
ken tegen de honderden miljoenen, die 
nodig zijn om te voorkomen, dat het 
verkeer in onze stad tot stilstand komt. 
De bereidheid van de tegenwoordige re
gering om Den Haag op dit ptmt einde
lijk financieel tegemoet te kQmen, heeft 
de kans op verwezenlijking van de zeer 
om vangrijke plannen ongetwijfeld in be
langrijke mate vergroot. Niettemin zul
len de plannen een grote last op de 
gemeente leggen. De bezitters van auto's 
zullen er echter rekening mee moeten 
houden, dat zij mee zullen moeten beta
len. 

Of zij het daarmee allemaal eens zijn, 
wagen we vooralsnog te betwijfelen. Ve
len redeneren immers, dat de gemeente 
maar heeft te zorgen, dat er gereden en 
geparkeerd kan worden. Tot op zekere 
hoogte valt tegen deze redenering niets 

week gemeend een qiscrepantie te ·vin
den tussen de opmerking in de gemeen
teraad van de liberale fractieleider, de 
heer H. H. Jacobse over de deskundig
heid en kwaliteiten van de voorzitter 
van de raad en, de. opmerking in deze 
rubriek waarin werd gezegd dat voor 
het eerst na de oorlog Amsterdam een 
"politieke burgemeester" schijnt te heb
ben. Dat is geen discrepantie; het gaat 
over twee verschillende zaken. 

Een probleem dat bij de begrotingsde
batten nog ter sprake is gekomen, is de 
groei van de agglomeratie naar een 
Groot-Amsterdam. Langzamerhand 
wordt dat een zaak die wrevel oproept. 
Het duurt allemaal zo lang. Dè feite
lijke besluitvorming is al vergevorderd, 
maar daarbij hinkt, zoals dr. I. Samkal
den het uitdrukte, de bestuurlijke ont
wikkeling achteraan. Het voorontwerp 
tot instelling van een openbaar 
bestuurslichaam voor Groot-Amsterdam 
is al juli 1966 gereedgekomen, waarbij 
is gesteld dat de bestuursproblemen in 
het gebied rond Amsterdam niet meer 
kunnen worden opgelost door informeel 
overleg tussen de (tien) gemeenten. 

Er waren natuurlijk nog wel bezwa
ren, niet alleen van Haarlemmermeer 
en Aalsmeer die het . voorontwerp af
keurden, maar ook wel van anderen die 

is daar - terecht ~ nu toch wel erg 
gelukkig mee. 'De RET spreekt over 
deze verbinding, die met modern, com
fortabel materieel wordt onderhouden, 
graag als over haar basislijn. Zij heeft 
er dan ook haar gehele tram- en busnet 
op aangepast. Een operatie die zich in 
dl'ie etappen heeft voltrokken. 

De nieuwe situatie houdt in dat de 
clientèle van het bedrijf meer, veel 
meèr dan voorheen op overstappen is 
aangewezen. Dat kan niet alleen een 
vervelende en tijdrovende bezigheid 
zijn, maar ook een kostbare. Daar zul
len de mensen alleen maar vrede mee 
kunnen hebben als de frequenties van 
de trams en bussen binnen de kortst 
mogelijke termijn meer in overeenstem
ming worden gebracht met de frequen
tie van de- metro. Het lijkt ons een 
bedrijfsbelang van de eerste orde dat 
de RET er consequent naar streeft de 
wachttijden voor het publiek tot mini
male proporties terug te brengen. 

Ondertussen staan · de ontwikkelingen 
niet stil. Het is duidelijk dat het om 
financiële en verveerseconomische rede
nen bij dit ene, zes kilÓmeter lange 
metrolijntje niet kan blijven. Dat zal 
ook niet gebeuren. Rotterdam is voorne
mens naarstig verder te bouwen· aan 
zijn metro. 

De doortrekking van de stamlijn naar 
de Slirige in Zuidwijk-Pendrecht staat te 
beginnen. Onmiddellijk daarop zál de 

in te brengen. Maar de particuliere auto 
is in een grote stad niet het enige mid
del om zich te verplaatsen. Terecht 
wordt dan in het verkeerscircula
tieplan ook plaats ingeruimd aan het 
openbaar personenvervoer. Stelt men, 
dat dit tekort schiet in .zijn taak, dan is 
dat op onderdelen zeker niet onjuist. 
Men verliest echter bij de kritiek op het 
openbaar vervoer één ding meestal uit 
het oog. Het openbaar vervoer is ge
dwongen minder service te verlenen, 
omdat het van de openbare straat ver
drongen is door .een niet afhoudende 
stroom van particuliere auto's, die veel 
meer plaats·. vergen dan het openbaar 
vervoer. Een oplossing van de ver
keersproblematiek ligt dus in belang
rijke mate bij een juiste verdeling van 
het gedifferentieerde verkeersaanbod. 
Er dient een synthes~ tot stand te wor
den gebracht. Het verkeerscircula
tieplan opent daarvoor het perspectief. 

In vrijwei de gehele stad zal er in de 
komende jaren heel wat worden over
hoop gehaald. Er zullen bomen en an
der groen sneuvelen; helaas. We zullen 
net als ten tijde van de aanleg van de 
metro in Rotterdam, met veel opgebro-
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bijvoorbeeld meenden dat het hele 
Noordzeekanaalgebied zo innig met de 
belangen van de Amsterdamse agglome
ratie verbonden is dat dit gebied in het 
te vormen Groot-Amsterdam thuishoort. 
Provinciale Staten schijnen daar weinig 
voor te voelen; er is wel een sociolo
gisch onderzoek ·toegezegd, maar nu; 
ruim een half jaar na ·die toezegging, is 
er nog niets bekend. 

Intussen schijnt ook de minister niet 
zeer gelukkig te zijn met het vooront
werp zoals dat er nu ligt. Hij heeft doen 
weten dat er naar aanleiding van het 
voorontwerp-Kranenburg nog vragen 
zijn gerezen die een nader onderzoek 
nodig maken. 

Hiermee is nu een onderwerp ge
noemd dat de openbare commissiebe
handeling van de begroting interessant 
had kunnen maken. Mal~:kelijker dan in 
een plenaire raadsvergadering had in 
de commissievergadering de vraag 
gesteld kunnen worden: meneer de 
voorzitter op welke gronden kan de mi
nister dat hebben gezegd? Wat zou hij 
daarmee bedoeld hebben? 

In een toch ietwat informele commis
sievergadering past zo'n vraag, en kan 
een antwoord worden gegeven. Dat ant
woord zou misschien heel verhelderend 
hebben kunnen zijn. 

verlenging naar Hoogvliet in uitvoering 
worden genomen. Het zou plezierig zijn 
als - overeenkomstig het verlangen van 
de Rijnmondraad - tegelijkertijd de 
bouw van het traject Hoogvliet-Spijke
nisse tot stand zou kunnen worden ge
bracht. Maar dat zien wij, eerlijk ge
zegd, nog niet aanstonds gebeuren. 

Over de aanleg van een metrolijn in 
oostelijke riChting naar de Prins 
Alexanderpolder wordt ook al druk 
gesproken. Burgemeester en wethou
ders, zo menen wij 'te weten, kunnen 
hierover spoedig van de technische 
diensten een rapport verwachten. Daar
in zal een plan worden ontvouwd voor de 
bouw van een lijn die bij het metrosta~ 
tion Beurs in de Coolsingel zal beginnen 
en die tot voorbij de Kralingse Plaslaan 
een ondergronds tracé krijgt. Vervol
gens zal de lijn over een aarden baan 
de Prins Alexanderpolder ingaan, in 
eerste aanleg tot in de wijk Ommoord. 
In een later stadium, zo is de bedoeling, 
zal de lijn tot op het grondgebied van 
Capelle a.d. IJssel worden doorgetrok
ken. 

Gedacht wordt voorts aan een lijn in 
westelijke richting, voorlopig leidende 
naar het centrum van Schiedam, later 
wellicht door te trekken naar Vlaardin
gen. Er staat Rotterdam ter zake van 
het openbaar vervoer dus nog wel het 
een en ander te wachten. 

ken straten te maken krijgen. Er zal, 
vooral in de binnenstad nogal wat wor
den afgebroken, maar duidelijk met de 
bedoeling juist dat centrum levend te 
houden, een zaak, die we van het aller
grootste belang achten. Aan een se
mi-metro valt niet te ontkomen; alleen 
ziet het er naar uit, dat die niet de 
grond in gaat, maar op verhoogd niveau 
komt, hetzij in de Grote Marktstraat, 
hetzij boven het zgn. dwarswegtracé. 
Wat ons betreft gaat op dit stuk van 
zaken onze voorkeur uit naar het 
dwarswegtracé, omdat men de daar nog 
te realiseren bebouwing kan aanpassen, 
terwijl de Grote Marktstraat al haar 
architectonische gezicht heeft. 

Er zal nog heel veel meer moeten ge
beuren, niet alleen door de' overheid, 
maar ook door het particulier initiatief. 
Wat dit laatste betreft: het ringwegen
systeem zal in belangrijke mate aan 
waarde inboeten, als daar geen (particu
liere) parkeergarages zouden komen. En 
vandaar zal de HTM een belangrijker 
rol moeten gaan spelen, want het witte 
bussen-plan van de voorzitter van de 
K.v.K., de heer Van Geleuken, heeft 
de gemeenteraad - o.i. terecht - nau
welijks aandacht waardig gekeurd. 

De gemeenteraad heeft met de aan
vaarding van het verkeerscirculatieplan 
een principiële beslissing genomen. 
Wethouder Dankeiman kan nu aan de 
slag. Aan hem zal het niet liggen als 
Den Haag over een jaar of tien het 
verkeer niet de baas zal zijn. 
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Het stemrecht van de pachter 
• 

de ·waterschappen 
Een veelbesproken en nog steeds on

opgelost probleem is het pachtersstem
recht in de waterschappen. 

Reeds jarenlang is men ervan over
tuigd dat de pachter, indien hij dit 
wenst, inspraak moet kunnen hebben in 
het beleid van zijn waterschap, omdat 
dit beleid voor de pachter in belangrijke 
mate bepalend is voor de dikte van zijn 
dagelijkse boterham. 

Al in 1930 ga·ven Gedepu_teerde Staten 
van Noord-Holland een studiecommis· 
sie, onder voorzitterschap van prof. mr. 
F. G. Scheltema, opdracht eens te bekij
ken of het stemrecht voor de pachters 
wenselijk zou zijn en in hoeverre een 
dergelijk pachtersstemrecht in onze 
wetgeving zou kunnen worden ingelast. 
Een soortgelijke commissie is in 194 7 
door Gedeputeerden van Utrecht inge· 
steld. 

Deze laatste commissie heeft in 1950 
rapport uitgebracht. ·Beide commissies 
kwamen vrijwel tot dezelfde resultaten: 
Staatsrechtelijk is actief stemrecht voor 
dr pachters mogelijk. Passief stem
recht, d.w.z. dat ook pachters in de 
waterschapsbesturen gekozen kunnen 
worden, bestaat reeds in verschillende 
provincies. 

Steri1l'echt kan echter niet worden toe
g·ekend tenzij de stemgerechtigden ook 
in de lasten bijdragen. Dit laatste punt 
achtten beide commissies een conditio 
sine qua non. 

. . 

VIJF PROBLEMEN 
Tot nu toe is het probleem pachters

stemrecht in de waterschappen onopge
lost gebleven in de vele commissies en 
waterschapsbesturen waar dit 
vraagstuk is bestudeerd. Juridisch en 
administratief stuitte men altijd op de 
hierna volgende vijf problemen; 

1). Als men tot een heffing overgaat, 
op welke basis moet dez~ dan plaa,tsvin· 
den? Op dezelfde grondslag als voor de 
~igenaren geldt? Men moet hierbij wel 
bedenken dat dit zou inhouden dat ei
gendommen die verpacht of verhuurd 
zijn, tweemaal belast worden, terwijl 
eigendommen, welke bij de .eigenaar in 
gebruik zijn, slechts één keer kunnen 
worden aangeslagen. Een verminderd · 
tarief zou eveneens tot onbillijkheden 
](unnen leiden. 

2). Hoe moet het dan met het stem
recht gaan als de grond van een eige
naar aan meerdere personen verpacht 
wordt? 

3). Indien de pachters stemrecht toe
gewezen krijgen, moet dit dan op de· 
zelfde wijze geschieden als bij de zake
lijk gerechtigdeil gebruikelijk is, dus 
veelal een meervoudig - op de grootte 
van het grondbezit afgestemd 
kiesrecht? 

4). Bij de verkiezingen moet - als 
ook aan de pachter stemrecht toege
kend wordt - een tweevoudige verte
genwoordiging van hetzelfde belang 
plaatsvinden. Hierbij komt de vraag op 
de voorgrond of het stemrecht van de 
eigenaar vervanen moet, wanneer de 
grond verhuurd of verpacht is en de 
eigenaar dus niet tegelijk gebruiker is. 

5). Op welke wijze moet t.a.v. de 
pachter eventueel verhaal plaatsvinden? 

SLEUTEL 
Ik meen, in alle bescheidenheid, met 

een systeem "pacht nieuwe stijl I en 
n·· de sleutel gevonden te hebben die de 
deur opent voor het stemrecht van de 
pachters in de waterschappen, waar ook 
de verpachters tevreden mee zullen 
zijn. 

Men kan nl. de moeilijkheid van de 
verdeling der stemmen én de verhaal· 
baarheid der lasten grotendeels uit de 
weg gaan door de pachter alle wa
terschap&lasten te laten betalen i.p.v. de 
verpachter. De pachter betaalt dan 
aan de verpachter, totdat de wa
terstaatswerken verbeterd worden, de 
gewone pacht minus de wa
terschapslasten = "pacht nie1,1we stijl 
I". Nadat de waterschapswerken uitge
voerd zijn, betaalt de pachter de "pacht 
nieuwe stijl I" aan de verpachter, plus 
de inmiddels door het waterschap ver
hoogde waterschapslasten aan het wa
terschap = "pacht nieuwe stijl II". In 
het geval van pacht nieuwe stijl II zou 
de pachter 50 procent van de stemmen 
moeten krijgen, dit in ruil voor de tota
le waterschapslasten die hij nu moet 
gaan betalen en de verpachter krijgt 
dan de andere helft van de stemmen 
Omdat hij eigenaar is van de grond. Het 
voordeel voor de pachter is dat deze nu 
zelf voor 50 procent mee kan beslissen 
O\·er e.v. nieuw aan te leggen wa
terschapswerken. De pachter zal nu dit 
Rtemrecht al!e<)n in zijn voordeel ge-

bruiken als hij van te voren verwacht, 
dat door een aan te leggen wa
terschapswerk, de produktie van de 
grond zal stijgen en wel in die mate, 
dat hij redelijkerwijs de wa
terschapslasten, die hij méér 'moet gaan 
betalen dan voor dat het wa
terschapswerk werd uitgevoerd, "eruit 
haalt". Mijns inziens wordt de positie 
van de verpachter op deze manier niet 
verzwakt. maar zelfs·· versterkt. Immers, 
de pachter betaalt nu volledig de wa
terschapslasten en zal,> normaliter, pro
beren om zijn grond in een optimale 
toestand te brengen. Dit laatste kan hij 
alleen als de waterschapswerken ook in 
optimale toestand verkeren, pas dan 
mag· de pachter topopbrengsten ver
wachten. 

Als de noodzakelijke .waterschapswer
ken voltooid zijn, is .ook de waarde van 
de grond voor de verpachter gestegen, 
zonder dat deze laatstgenoemde eraan 
meebetaald heeft. Conclusie: beide par
tijen gaan bij .Jitvoering van deze rege
ling er op, vooruit. 

UITWERKING 
De wetgeving za! op sommige punten 

een kleine verandering moeten onder
gaan; Het moet dus . mogelijk worden 
dat de pachter. indien hij dit> wenst, 
stemrecht aan kan vragen: Vait alge
meen stemrecht, en ik stel dit bier met 
nadruk vast,> ben ik een tegenstander 
()mdat dit nooit te verwezenlijken is. 

Indien de pachter dit wenst zal hij, 
met inachtneming van een bepaalde ter
mijn, stemrecht moeten kunnen aanvra
gen bij de Grondkamer. De Grondka
mer geeft dan aan het waterschap 
machtiging om de> pachter aan te slaan 
in de waterschapslasten, i.p.v. de ver
pachter. Het waterschap slaat. dan, na
dat het machtiging van de Grondkamer 
heeft ontvangen, de pachter aan in de 
totale waterschapslasten en geeft hem 
d(' helft van de stemmen, van het totaal 
aantal stemmen, dat. de verpachter 
oorspronkelijk nad. We krijgen dan de 
toestanû: "Pacht nieuwe stijl I". Er 

verandert in wezen niet veel. De pach· 
ter betaalt nl. nu de lasten die voorheen 
door de verpachter werden betaald, 
echter nu in mindering van de pacht. 
Alléén en daar was het hem om 
te doèn, krijgt de pachter nu de helft 
van de stemmen. Maakt hij van deze 
"stemmenmacht" geen gebruik, dan 
verandert er niets. Maar indien bijv. de 
"natte waterschapswerken" (er zijn ook 
,.droge", bijv. de wegen!) in de polder 
waarin de pachter zijn grond heeft te 
wensen overlaten, zal hij proberen om 
daar bijvoorbeeld een sluis te laten bou
wen, waardoor het water sneller en af
doende wordt afgevoerd. De pachter zal 
de andere pachters in het waterschap 
moeten aansporen om ook bij de Grond
kamer stemrecht aan te vragen om dan 
gezamenlijk als pachters meer kans te 
hebben om met deze "stemmemuacht" 
de sluis in een waterschapsvergadering 
"er door te drukken". Is deze sluis ge· 
bouwd. dan zullen de waterschapslasten 
verhoogd worden. Wij krijgen dan de 
status "Pacht nieuwe stijl II", omdat 
nu de pachter .-'liet alleen de "uude wa· 
terschapskosten'' uit status I betaalt. 
maar óók de verhoging van diè lasten 
na de bouw van de sluis. 

VERANDERINGEN 
Ik zal nu · enige facetten bespre

ken van de veranderingen welke et in 
de wetgeving zullen moeten plaatsvin
den, als mijn voorstel eenmaal een 
"haalbare zaak" geworden is. 

Eén van de moeilijkheden is de ver· 
haalbaarheid der lasten indien de pach· 
ter stemrecht lleeft verkregen en in ge
breke blijft om de waterschapslasten 
aan het waterschap te betalen. Men zou 
deze moeilijkheid van de verhaalbaar· 
beid der lasten kunnen oplossen door 
een aanvulling van de artikelen 23 en 25 
van de Bevoegdhedenwet. Het is nl. 
thans zo <lat, indien de verpachter de 
lasten niet kan betalen, deze verhaald 
kunnen worden door verkoop van onroe
rende goederen en/of van de. roerende 
goederèn. In genoemde artikelen moet 

Nog een paar beelden van het op 20 januari in de Amsterdamse RA I 
gehouden feestcongres van de VVD. Op de foto boven ziet men de producer 
van de feestavond, de heer Frans Muriloff (met br·il) samen met mr. Toxo
peus. De ·foto onder toont drie generaties VVD'ers: v.l.n.r. de heren Oud, 
Toxopeus, Stikker en Wiegel · 
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nu alleen toegevoegtl worden dat óók nU 
de i·oerende goedt~I·en van de pachter, 
indien hij in gebreke blijft om de lasten 
aan het waterschap te voldoen, deze 
versehuldigde lasten verhaal<l kunnen 
wot·den. 

Er zal ook een kleine armvulling nodig 
zijn in de Pachtwet die voorziet in de 
procedure welke hierboven is geschet.o:t. 
(Pachter vraagt stemrecht aan bij de 
Grondkamer etc.) Er :ml hijv. in de 
Paehtwet gezet kunnen worden dat zij 
diè een bepaald minimmn·bedrag aau 
waterschapslasten \Villen g-aan betalen 
als paehter voo•· het stemrceht in aan· 
merking komen. Men sluit dan bijv. de 
té kleine grondpachters en de stedelin· 
gen uit; immers, als al deze mensen 
stemrecht gingen aanvragen, zou dat 
administratief onoverkomelijlw moei
lijkheden met zich meebrengen. 

Ook de Waterstaatswet 1900 7.al op 
sommige punten een kleine verandering 
moeten ondergaan. 

Ik hoop dat mijn voorstel dat hier 
globaal is uiteenge;.:et zo spoedig moge
Üjk door een staa1 se om missie zal wor
den bestudeerd r-n dat dit uiteindelijk 
tot resultaat ?.al hebben dat de desbe· 
treffende wetten gewijzigd zullen wor
den. 

Met deze kleine wetswijziging, waarin 
mijn eenvoudig voorstel vcrwerkt zal 
moeten worden, znl een al tientallen 
jaren slepend juridisch en administra
tief probleem opgelost zijn. 

J. C. SNEEP, Dinleloord 

COMMENTAAR 
Desgevraagd gaf ons Tweede-Kamer· 

lid ir. D. S. Tuijnman, het volgeüde 
commentaar op dit artikel: 

Een moderne, · goed g·emechaniseerde 
bedrijfsvoering komt in de landbouw 
slechts tot haar recht indien·· de cultuur
technische omstandigheden optimaal 
zijn. Tot deze laatste moet zeer in het 
bijzonder OÓk de waterstaatkundige 
toestand worden gerekend. 

De wijze waarop het bcheer in een 
waterschap -plaatsheeft· is 'derhalve 
voor een pachter van groot belang. Dit 
spreekt nog duidelijke1· indien men zich 
realiseert dat, anders dan voorheen. de 
investeringen in de landbouwondE'rne
ming, ook voor de pachter, hoog zijn en 
nog steeds hoger worden. 

Dit duidelijk belang zou dus een argu
ment kunnen zijn voor medezeg
genschap van cle pachter in het wa
terschapsbeheer. 

Het pleit voor de in het algemeen 
goede verhoudingen in ons land dat 
slechts zelden van pachterszijde op ac
tief stemrecht wordt aangedrongen 
(passief stemrecht komt vrij algemeen 
voor terwijl verscheidene pachters als 
gemachtigden actief stemrecht uitocfe· 
nen). Dat sluit intussen niet uit dat er 
zich wel eens een geval kan voordoen 
waarbij van verpachterszijde sprake is 
van weigering om aan een goede wa
terstaatkundige toestand mede te wer
ken. De pachter wordt dan verhinderd 
om een zo hoog mogelijk profijt van 
eigen arbeid en kapitaal te genieten. In 
een dergelijk geval zou het plan van de 
heer Sneep, via een toegekend actief 
stemrecht van de pachters, tot een op
lossing kunnen bijdragen. Het zal dus 
om uitzonderingsgevallen gaan. De ad
ministratieve rompslomp zal men in 
zo'n geval op de koop moetf)n toenemen. 
Maar nog· afgezien .h\ervan zal het toch 
in elk geval noodzakelUk z\jn dat het 
plan van de heer Sneep door terzake 
deskundigen op zijn juridische en tech
nische mérites wordt onderzocht. 
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Beschriivingsbrief BIJLAGE 
De aandácht van de afdelingen wordt 

gevestigd op art. 15 van de statuten 
van onze partij, da.t luidt als volgt: 

de is voor een evenwichtige verwezen
lijkmg van de doelstellingen van de ver
dragen van Rome, is van oordeel dat de 
Nederlandse regering - zoveel mogelijk 
na overleg en in samenwerlüng met an
dere EEG-partners - ·ernstig drent te 
overwegen haar medewerking aan de 
verdere opbouw van de Europese Eco
nomische Gemeenschap te beperken tot 
de nakoming van de expliciet in ge
noemde verdragen neergelegde verplich
tingen, totdat de onderhandelingen over 
de toetreding van de EVA-landen die 
daarvoor in aanmerking wensen te ko
men, zijn geopend met een redelijke 
kans op een bevredigend resultaat. 

Advies hoofdbestuur: Deze resolutie 
aanvaarden. 

21. 
22. 

Mededelingen 
Beraad. 

over het Lrberaal 

Vragen over het beleid van bet 
hoofdbestuur. 

Toelichting op de punten 22, 23 en 30 
(juncto 28, 29 en 31): 

Daar, vooral tijdens de vorige alge
mene vergadei'ing, is gebleken dat voor 
de besprekingen van het beleid van het 
hoofdbestuur, de redactie van Vrijheid 
en Democratie en van de Kamerfracties 
te weinig tijd was uitgetrokken; waar
door de .discussies over deze voor een 
poli'tie.ke partij essentiële onderwerpen 
onvoldoende tot hun recht kwa.men, 
heeft het hoofdbestuur besloten tot een 
andere indeling. 

De vragen over het beleid van het 
hoofdbestuur en de redactie zullen- nog 
in de avondvergadering gesteld kunnen 
worden. De beantwoording vindt de vol
gende ochtend plaats, na de verkiezing 
van de hoofdbestuursleden. Vervolgens 
kunnen voor de lunchpauze de vragen 
aan de Kamerfracties worden gesteld. 
De beantwoording ván deze vragen vindt 
na de lunchpauze plaats. De inleidingen 
met discussie over specifieke onder
werpen, dre op zaterdagochtend plach
ten plaats te hebben, moeten in deze 
nieuwe opzet komen te vervallen. Het 
hoofdbestuur meent met deze ni·euwe op
zet te kunnen bereiken dat de vergade
riing zowel op vrijdagavond als op za
terdagmiddag niet in tijdnood wordt. ge
bracht. 

Een der consequenties van deze opzet 
is dat de gehele vergadering openbaar 
is. Voorheen werden alleen de openings
toespraken van de voorzitter va.n de 
partij en van de Tweede-Kamerfractie 
alsmede de inleidingen op zaterdagocJ1-
tend en de bespreking van het beleid der 
Kamerfracties in de openbaarheid g-e
houden. 

23 Vragen over het beleid van de 
• redactie van Vrijheid en Demo

cratle 

24. Rondvraag. 

Afgevaardigden van afdelingen, die 
bij de punten 22, 23 en 24 het woord wen
sen te voeren, gelieven hiervan vóór 1 
april 1968 schriftelijk mededeling te 
doen aan het algemeen secretariaat on
der opgave van het ter sprake te bren-
gen onderwerp. 

AGENDA VOOR 
ZATERDAG
OCHTEND (10 UUR) 
25. Benoeming van een voorzitter. 

Wegens periodieke aftreding va~ de 
heer ir. K. van der Pols te Rotterdam, 
die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet 
in de vacature van het voorzitterschap 
worden voorzien. 

Als enig kandidaat is gesteld: ir. K. 
van der Pols te Rotterdam. Aangezien 
tegen-kandidaten ontbreken ?All deze 
benoeming overeenkomstig artikel 49 
van het huishoudelijk reglement zonder 
stemming geschieden. • 
26. Benoeming van een secretarhs. 

Wegens periodieke aftreding van de 
heer H. J. L. Vonhoff te Amsterdam, die 
zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in 
een. vacature in het dagelijks bestuur 
worden voorzien. 

Als enig kandidaat is gesteld: H. J. L. 
Vonhoff te Amsterdam. Aangezien te
genkandidaten ontbreken zal deze be
noeming overeenkomstig. artikel 49 van 
het huishoudelijk reglement zonder 
stemming geschieden. 
27 Benoeming van negen leden van 

• het hoofdbestuur. 
Aan de beurt van periodieke aftr8ding 

als lid van het hoofdbestuur zijn: 
voo·r de rijkskieskring · 's-Hertogen

bosch: de heer ir. L. Korver te Waalre, 
voor de rijkskieskrimg Arnhem; de 

heer i-r. J. N. Kooij te Apeldoorn, 
voor de rijkskieskring Leiden: de tj'eer 

mr. G. C. van Dij1k te Wassenaar, 
voo-r de rijkslcieskring Den He'der: 

de heer W. Franck te Bergen (NH), 
voor de rij·kskieskring Middelburg: de 

heer dr. ir. c. W. C. van Beekom te' 
Goes, 

voor de rijliskieskring Leeuwarden: de 
heer mr. B. P. van der Veen te Leeuwar
den, 

voor de stichting Organisatie Vrouwen 
in de VVD mevr. mr. E. A. J. Schelte
ma-Conradi te Haarlem, mevr. drs. J .. F. 
Schouwenaar-Franssen te Biltho·ven. 

Allen zijn terstond herkiesbaar. 
Voorts dient te word'en voorzien in de 

vacature voor het hoofdbestuurslidmaat
schap in de rij.kskieskring Amsterdam, 
ontstaan door het overlijden van de heer 
drs. R. H. Neuberg. 

Kandidaat gesteld voor het lidmaat
schap van het hoofdbestuur Zijn: 
voor de rijl;:skiesliring •s-Hertogenbosch: 

Ir. L. Korver te \Vaalre (aftredend), 
door de afdeling 's-Hertogenbosch. 
voor de rijl;:sldeskrrng Arnhem: 

Ir. J. N. Kooij te Apeldoorn (aftre
dend), door de afdeling Apeldoorn. 
voor de rijlrskieskring Leiden: 

Mr. G. C. van Dijk te Wassenaar (af
tredend), door de afdeling Wassenaar. 
voor de rijl;:skiésluing Amsterdam: 

Drs. A. Szász te Amsterdam, door de 
afdeling Amsterdam. 
voor de rijl;:sldeskring Den Helder: 

W. Franck te Bergen (NH) (aftre
dend), door de afdeling Hoorn. 
voor de rijkskiesl;:ring Middelburg: 

Dr. ir. C. W. C. van Beekom te Goes 
(aftredend), door de afde.Ung Goes. 
voor de rijkskieskring Leeuwarden: 

Mr. B. P. van der Veert te Leeuwarden 
(aftredend), door de afdeling Leeuwair
den. 
voor lle stichting Organisatie Vrouwen 
in de VVD: 

Mevrouw inr. E. A. J. Scheltema-Con
ra.di te Haarlem (aftredend), mevrouw 
dors. J. F. Sc:houwenaar-Franssen . te 
Bilt110ven (aftredend). 

Aangezien tegen-kandrdaten ontbre
ken z.ullen a.! deze benoemingen overèen
kûinstig artikel 49 van hèt huishoude
lijk reglement zonder stemming geschie
den. 
28 Antwoord van het hoofdbestuur 

• op de vragen, over zijn beleid ge
·steld. 
29 Antwoo-rd van de redactie va.n 

• Vrijheid en Democratie op de vra
gen, over haar beleid gesteld. 
30 Vragen over het beleid der Kamer

• fracties. 
Het verdient aanbeveling dat afge

vaardigden van afdelingen die bij dit 
punt speetale onderwerpen ter sprake 
willen brengen hiervan vóór 1 april 1008 
mededeling doen aan het algemeen se
cretariaat, zodat de Kamerleden de ge
legenheid hebben zich hierop voor te 
bereiden. 

AGENDA VOOR 
ZATERDAGMIDDAG 
(14 UUR) 
31 _Antwoord van de Kamerfracties 

• op de vragen, over hun beleid ge
ste!d. 

32. Sluiting door de voorZ~itter. 

SERVICE FLATS 

1. De afdelingen worden op de alge
mene vergadering vertegenwoordigd 
door afgevaardigden, gekozen door de 
ledenvergadering van de afdeling; voor 
iedere afgevaardigde worden een of 
meer plaatsvervangers gekozen: 

2. Bij ve'l'kiezing van meer dan een 
afgevaardigde word.t tevens bepaald 
hoeveel stemmen door iedere afgevaar
digde, met inaohtneming van het be
paalde in het volgend lid, zullen worden 
uitgebracht. 

3. De afdelingen brengen op de alge
mene vergadering stemmen uit in ver
houding van het aantal leden der af
delingen op 1 januari van het lopende 
jaàr, waarbij het aantal leden van iede
re afdeling naar boven worde afgerond 
tot 50 of een veelvoud v.an 50, en voor 
iedere 50 leden 'één stem wordt uitge
bracht. 

4. De afdelingen, die na 1 januari van 
enig jaar zijn opgericht, brengen in het 
lopende jaar op de in het vorige lid 
vermelde wij.ze hun stemmen uit, waar
bij het aantal stemmen wordt bepaald 
door het aantal leden, dat op de dag der 
ve·rgadering bij de afdeling is ingeschre
ven. 

5. Bij huishoudelijk reglement kan 
worden bepaald. dat de afdelingen niet 
aan de stemmingen in de algemene ver
gadering kunnen deelnemen zo-lang zij 
hun verplichtingen tegenover de partij 
geheel of gedeeltelijk niet zijn nageko-
men. 

6. Iedere afgevaardigde stemt op doe 
algemene vergadering naar vrij•e. over
tuiging, zonder bindend mandaat. 

7 .• Vóór de. vergadering wordt door de 
afdelingen schriftelijk aán de algemeen 
secretaris berioht wie haar afgevaardig
den z.ijn; indien. een afdeling door meer 
dan één afge-vaardigde wordt vertegen
woordigd, wordt tevens vermeld . het 
aantal stemm·en, dat door iedere afge
vaardigde zal worden uitgebracht. De 
afgevaardigden kunnen hun vertegen
woordiging overdragen aan andere af
gevaardigden van dezelfde af van een 
andere afdeling, mits zij hiervan schrif
telij·k kennis geven aan de algemeen se
cretaris. 

Verde-r worden de afdeHngen geatten
deerd op art. 47, lid 3 en 4, van het huis
houde,l~ik reglement, waarin wordt pe
paald dat op de algemene vergadering 
der partij geen stemrecht kan wo.rden 
uitgeoefend door afgevaardigden of hun 
plaatsvervangers van afdelingen, die 
niet hebben voldaan aan de reglemen
taire verpliohtingen tot contributie-af" 
dracht aan het hoofdbestuur, opgave 
van het aantal leden der afdeling en 
toezending van een exemplaar van de 
rekening en verantwoordrug van de 
penningmeester der afdeling aan de se
cretaris der partij in het ka.Jenderjaar 
voorafgaande aan dat, waarin de ver
gadering wordt gehouden. De betrok
!{en afdelingen wordt hierbij nogmaals 
dringend verzocht vóór de aanvang van 
de algemene vergadering de verplichtin
gen als bovenbedoeld na te komen. De 
bepaling vindt geen toepassing, indien 
de betrokken afdeling voor het aanzui
veren van de achterstand een regeli'ng 
met bet hoofdbestuur heeft getroffen, 
regelmatig de afspraken nakomt e:n de 
aohterstand voor ten minste de helft 
heeft afbetaald. 

EMMEN 
Voor echtparen en alleenstaanden. 

KOOPPRIJZEN 
Vanaf f 38.000-f 43.000 voor 2-kamerflats en f51.000-
f 52.000 voor 3-kamerflats. Geheel vrfi op naam. 

SERVICE-KOSTEN 
Vaste kosten rond f 125,- p.m. voor onderhoud, verwar
ming, licht, gas, verz. brand e-n storm, kleine personeels
diensten enz. 

Variabele kosten worden verrekend tegen ·kostpriis (voe
ding, verpleging, huish. diensten). 
Te dezer zake is niemand verplicht van het dienstencen
trum gebruik te maken. 

Vraagt inlichtingen aan: 

PRINSENLAAN 58 EMMEN TELEF. 05910-1294 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Kopij voor deze rubriek zen· 
den aan 

Joh. H. Spt·lnger 
Alexanderstraat lti, Haar-lem 

Vrouwen in commtsstes 
Wij horen meermalen over excursies 
naar de Tweede Kamer, maar zelden 
dat men een vergadering van de ge
meenteraad bijwoont. Vindt men het 
niet de moeite waard om te berichten, 
of is het te dichtbij om aantrekl<;:elijk te 
zijn? (wat een ondeugende opmerking 
is). Maar nu lezen wij er wat over in de 
VVD-Monitor. Deze Monitor is het 
nieuwsbulletin van de partij-afdelingen 
in het Gooi en omstreken. Wij krijgen 
het geregeld toegestuurd, . wat wij pret
tig vinden en. wij kijken het. dan ooit 
steeds met belangstelling in. Altijd staat 
er ook wel wat in wat de vrouwen be
treft. Een en ander wordt ter navolging 
aanbevol'en. Deze keer nemen wij het 
volgende over uit het verslag van een 
gemeenteraadsvergadering in Huizen: 
Zijn er meestal slechts enkele be
langstellende .mannen op de publieke 
tribune, nu was er geen plaats onbezet. 

Deze ongewone belangstelling kwam op 
het conto van de dàmes, die waren ge
komen om te luisteren naar de speech 
die ons vrouwelijk raadslid, mevr. 
Kooyman-van Rossum had aangekon
digd te zullen gaan ·houden over het 
betrekken van de vrouw in het commis
siewerk. Het vol vuur gehouden pleidooi 
ontlokte dè aanwezigen op d~ tribune 
een applaus. Mevr. Kooyman wees er 
o.a. op dat het plannen van nieuwe 
woonwijken niet alleen een mannelijke 
aangelegenheid is, maar dat juist de 
vrouwen, die er uiteindelijk de meeste 
tijd in doorbrengen, een grotere 
inspraak moeten krijgen om de modus 
te kunnen vinden tussen leefbaarheid en 
schoonheid van een nieuw te bouwen 
wijle 

In. het antwoord van burgemeester Van 
Drie! aan o.a. n1evro'1w· Kooyman sprak 
hij z\in voldoening uit over de grote 
vrouwelijke belangstelling op de tribu
ne, maar hij stelde, dat als er vrouwen 
in verschillende commissies moeten ko
men, dezen toch eerst doOr de politieke 
partijen naar voren moeten worden ge
bracht. 

Tot zover de Monitor. De laatste opmer
king is al een oud chapiter (zie ook het 
artikeltje in het jubileumnummer). 
Maar wij willen er aan toevoegen dat de 
vrouwen zelf er ook wat meer achter 
heen moeten zitten, dat bekwame sekse
genoten niet over het hoofd worden ge
zien. 

Gouda 
Op woensdagavond 7 februari a.s. om 
19.45 uur houdt de vrouwengroep in 
Gouda een bijeenkomst in hotel Centra!, 
Markt 23, Gouda. Onder leiding van me
vrouw J. Ph. van 1\faren-Kort zal dan 
vragenlijst XX over onze eigen orga
nisatie behandeld worden. 
Hun die van plan zijn te komen wordt 
verzocht zich op te geven bij mevr. N. 
H. de Gruyl-Rietkerk, Burg. Martem;
singel 14; tel. 5194 of bij de voorzitster 
(tel. 3767): zii krijgen da.n de vragen
lijst thuisgestuurd. 

Zeist 
Ook de vrouwengroep Zeist gaat de vra
genlijst over onze organisatie behande
len, en wel onder leiding van mevr. G. 
Huese-Laming (Bilthoven). De bijeen
komst zal zijn t.h.v. mevrouw Modder· 
man-Spandau, Herenlaan 27 op donder
dag 8 februari e.k. des middags om half 
drie. Introducées zijn van harte wel
kom. 

. Delft 
De plaatselijlw ·vrouwenorganisatie in 
Delft verzoekt ons onderstaande mede
deling te plaatsen: Op de laatst gehou
den VC!I'gadering is het navolgende 
bestuur gekozen: mevr. G. de 
Vries-Pielkenrood, voorzitster; mevr. L. 
W. M. Inslegers-van de Poel, Sa
bangstraat 26, tel. 01730 - 34076, secreta
resse; mevr. A. Faro-Zevenberg, pen
ningmeesteresse. 
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KAFKA 
Zondag 21 januari zal menig Sowjet-verheerlijker 

uit de droom zijn gebracht door het televisiepro
gramma over het twee jaar geleden gehouden pro
ces tegen de Russische schrijvers Sinjawski en Da
niël, die tot resp. zeven en vijf jaar werden veroor
deeld. Het betrof hier een door de Vara overgeno
men BBC-documentaire die werd vervaardigd op 
grond van Russische verslagen. Een tv-criticus 
schreef over deze uitzending o.m.: "Angstaanjagend 
was de sluwheid waarmee door openbare aanklager, 
rechters en getuigen à charge (onder wie vertegen
woordigers van de schrijversbond waar Sinjawsld 
lid van was) te werk werd gegaan. Het kan er bij 
mij niet in dat deze, stuk voor stuk toch intelligente 
mensen niet wisten dat ·zij de feiten bij elkaar logeri 
of op zijn minst verdraaiden. Welk hoger doel meen
den zij dan te dienen? Het kan hun toch niet ont
gaan zijn dat dergelijke processen alleen maar an
ti-propaganda voor de Sowjet Unie opleveren, ter
wijl het verzet in eigen land er eerder door wordt 
gestimuleerd dan onderdrukt. Zo kom.t men dan 
weer uit bij Kafka, een naam die de openbare 
aanklageT nota bene bleek te kennen.'' In de Sowjet 
Unie is de mens inderdaad niet het hoogste doel. 

kranten drukten de foto af, maar bleven de jonge
man bij zijn initialen noemen. Zit daarin geen te
genspraak? 

PROEVEN 
Dinsdag 23 januari pleegden twee (ook gewapen

de 1 jonge Duitsers een roofoverval op een juwelier 
in Volendam. Maar daarover wil ik het verder niet 
hebben, want het tweetal werd - gelukkig met de 
buit - enkele dagen later al weer aangehouden in 
het land waar zij thuis hóren. Op dezelfde dinsdag 
werd door de rechtbank in Arnhem een 41-jarige 
huisn'ouw veroordeeld die in een bar een 
pistoolschot (hoe komt iedereen toch in het bezit van 
een wapen?) had gelost op een Turl,, die bij een 
ruzie tussen haar en een andere ·vrouw tussenbeide 
wilde komen. De vrouw kreeg een gevangenisstraf 
van zes maanden opgelegd, waarvan drie maanden 
voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Tij
dens die proeftijd mag zij geen cafés bezoeken. 
Hetgeen natuurlijk juist gedurende een "proef"tijd 
erg moeilijk is. 

N. Tiemstra heeft prof. Haccoû voor dit :be
drijfschap een rapport opgesteld ove1· De melkbezor
ging· in heden en toekomst. Om nu de· daling van het 
melkverbruik in een stijging om te zetten gaf hij de 
raad om in het voetspoor van wat voor andere 
dranken wordt gedaan, een goede reclame voor 
melk te gaan voeren. Het bedrijfschap zou bij voor
beeld de inventiviteit voor het vinden van nieuwe, 
uit melk bereide dranken kunnen stimuleren door 
voor de uitvinder daàrvan een belonillg uit te loven. 
Prompt ben ik aan het mengen geslagen: melk met 
bier, melk met whisky, melk met sherry en melk 
met jenever, maar ik moet zeggen dat die drankjes 
me zonder melk beter smaken. Na de alcohol kun je 
altijd nog melk gebruiken. Misschien kan het drin
ken van melk dan ook het best indirect worden 
gestimuleerd. 

GEVAAR 

REKENEN 

FOTO 
;\iaamlag 22 januari vond op het Damrak te 

Am st :rctam een ( mislulde) roofoverval plaats op een 
C en A-employé, die vergezeld van drie mede
werl;;:sters met twee tassen met geld op weg was 
naa.r een bankkantoor. Naar aanleiding daarvan 
hebben verschillende commentatoren weer eens 
geschreven dat op deze wijze uitgevoerde geld
transporten tegenwoordig onverantwoord zijrt. 1'.-fen 
moet dat aan specialisten met goed beveiligde au
to's overlaten. Ik ben benieuwd of deze raad einde
lijk algemeen zal worden opgevolgd of ::lat we bin
nenlwi:t opnieuw door een dergelijke overval zullen 
worden opgeschrikt. Een andere kanttekening die ik 
nog zou. willen maken betreft het volgende: één van 
de daders kon dank zij het moedig optreden van een 
burger vrijwel onmiddellijk worden overmeesterd. 
De ander, die de C en A-emploYé tijdens een worste
ling in de buik schoot, bleef echter een week voort
vlli-chtig. Enige dagen na de overval liet de politie de 
foto van deze 21-jarige T. A. 0. verspreiden. Vele 

Woensdag 24 januari werd de vergadering .van de 
E:VP-bcstuursraad, die voor 10 februari was vast
gesteld,' tot nader order uitgesteld. De commissie 
van goede diensten had nog geen compromis kunnen 
vinden in het conflict dat over de kandidaatstelling 
voor het nieuwe dagelijks bestuur van de KVP is 
ontstaan. De aftredende partijvoorzitter mr. P. J. 
M. Aalberse verklaarde desgevraagd van mening te 
zijn dat de ernst van de zaak ·het uitstel van de 
vergadering rechtvaardigt. ,,,Ikzelf ben de laatste 
om dat uitstel leuk te vinden. Ik heb echt de dagen 
tot de tiende februari zitten aftellen," aldus de heer 
AaJberse, die nu weer moet optellen. De KVP heeft 
tróuwens ook in ander opzicht haar aandacht naar 
andere onderdelen van het vak rekènen moeten ver
legger!. Specialise.erde zij zich vroeger in het verme
nigvuldigen, thans schijnt delen aan de beurt te zijn. 

ADVIES 
Donderdag 25 januari gaf prof. dr. J. F. Haccoû, 

dire<:.eur \'an de Stichting voor Economisch Onder
zoek van de Universiteit van Amsterdam, een aantal 
adviezen aan het Bedrijfschap voor de detailhandel 
in melk en melk- en zuivelprodukten. Samen met dr. 

Vrijdag 27 januari deed de (christelijk-historische) 
jhr. mr. A. F. de Savornin Lohmanstichting een 
rapport over het kiesstelsel het licht zien. Daarin 
staat o.m. te lezen dat het stelsel der evenredige 
vertegenwoordiging de beste waarborg biedt, dat in 
het staatsbestuur met alle levensbeschouwelijke en 
staatkundige stromingen - derhalve met de geeste
lijke vrijheid - zoveel en zo goed mogelijk rekening 
kan worden gehouden. Het rapport acht een distr~c
ten-meerderheidsstelsel een gevaar voor de geeste
lijke vrijheid. Misschien komettJ. de leden van D'66 
tot inlieer als zij dit rapport lezen. Misschien echter 
vinden zij een begrip als geestelijke vrijheid niet 
praktisch genoeg. 

HUIS 
Zaterdag 28 januari deed de recherche van Breda 

een .inval in een riant herenhuis aan de Baronielaan, 
waar 27 personen rond de· roulettetafel zaten. Het 
huis deed vroeger dienst als ambtswoning van de ' 
burgemeester, maar toen kwamen er toch niet zo
veel mensen over de vloer. De recherche werd een 
half jaar geleden anoniem getipt door een vrouw, 
wier man in het huis veel geld had verloren. 
Sindsdien hield de politie het pand vele avonden in 
het oog, totdat zij zaterdag toesloeg. Aan dit soort 
ong/ezonde. zaken zou spoedig een einde komen wan
neer de overheid toestemming gaf voor de exploita
tie van ·een aantal echte casino's in ons land. W. 

Belichtten WlJ m ons weekblad van 19 
januari enkele aspecten van het open
baar vervoer met name wat het streek
vervoer betreft, er heeft zich sedertdien 
op dit vlak een interessante ontwikke
ling voorgedaan die zeker waard is er 
nader de aandacht op te vestigen. 

Als gevolg van de snelle economische 
expansie in de naoorlogse periode zien 
wij in ons land een sterke groei van 
grote bevolkingscentra. Dit geldt in het 
bijzonder voor het westen des lands, 
waar men een toenen'lende verstedelij
king aantreft, welke heeft geleid tot het 
ontstaan van grote bevolkingsconcentra
ties die veelal met de naam agglomera- · 
tie of stadsgewest worden aangeduid. 

Naast deze groeiende grote steden 
krijgen de kleinere centra eveneens 
steeds meer betekenis als woonkernen 
en vestigingsplaatsen van onze industrië
le en handelsondernemingen. 

Het is vanzelfsprekend dat hierdoor 
een toenen'lende vervoersbehoefte 
ontstaat tussen woon- en werkcentra, 
ten aanzien waarvan het openbaar ver
voer zich niet alleen zal dienen aan te 
passen, doch ook nieuwe wegen zal 
n'loeten inslaan. 

Dat onze spoorwegen hierbij eveneens 
ten nauwste zijn betrol;;:ken behoeft wel 
geen uitvoerig betoog. Ook de NS wordt 
als landelijk vervoerbedrijf geconfron
teerd met nieuwe vervoerbehoeften, 
waaraan het in de vorige eeuw ontwor
pen nationale spoorwegnet in bepaalde 
situaties niet meer op een bevredrgende 
wijze kan voldoen. 

Daar waar het bestaande spoorwegnet 
zulks toelaat vindt door het openen van 
nieuwe stations in de grote agglomera
ties een aanpassing aan de behoefte 
plaats. Daarnaast zijn de mogelijkheden 
in studie van nieuwe railverbindingen, 
bijvoorbeeld· de IJsselmeerlijn, de Del
talijn en de Schiphollijn. 

OVER DE WEG 

Er bestaat evenwel eveneens vervoer 
over de weg. De realisering en vervol
making hiervan hangt ten nauwste sa
Jnen met de wegaanleg, waarvan kan 
worden gezegd dat op dit terrein in ons 
land met name in het westen van een 
verheugende activiteit sprake is. Op 
grond hiervan mag dan ook worden ver
wacht dat in de komende jaren een 
groot aantal moderne snelwegen tot 
stand zal komen tussen verschillende 
centra die voorheen niet, of niet 
rechtstreeks waren verbonden. 

Naarmate evenwel de uitvoering van 
deze rijkswegen vordert en er nog geen 
nieuwe railverbindingen konden wor·den 

NOGMAALS HET OPENBAAR VERVOER 

Nauwere samenwerking 
tussen spoorwegen 
en streekvervoer 

aangelegd, ontstaat vanzelfsprekend de 
behoefte aan rechtstreeks openbaar ver
Yoer over deze nieuwe snelwegen in· ge
bieden die als het ware worden ontslo
ten. 

De openbare vervoerbedrijven zullen 
met deze ontwikkeling terdege rekening 
moeten houden. Van geval tot geval zal 
namelijk moeten worden bezien of naast 
het bestaande rail- en streekvervoerpa
troon een snelautobusdienst zal moeten 
worden ingelegd. 

De autobus kan zich in deze fase van 
de ruimtelijke ontwikkeling qua route 
en frequentie soepel aanpassen aan de 
wijzigingen in de vervoerbehoeften, àls 
gevolg van de uitbreiding van onze ste
den, het ontstaan van nieuwe buitenwij
ken en het groeien van de agglomera
ties. 

De Nederlandse Spoorwegen zijn zich 
er dan ook van bewust dat zij vooral in 
ode Randstad Holland 'zullen moeten ko
n'len tot een aanmerkelijke verbetering 
van het !leil der openbare vervoervoor
ziening_ 

AMSTERDAM-LEl DEN 
Daartoe op wetenschappelijke basis 

verrichte vervoerstudies hebben uitge
wezen dat het gewenst is naast de 
bestaande snelle autobusverbinding tus
sen Amsterdam en Den Haag over te 
gaan tot het instemen van een nieuwe 
autobusdienst tussen Amsterdam en Lei
den via de rijkswegen 4 en 4a. 

Voorzover autobti3W.ensten over snel
wegen zonder het opnemen van enig 
tussenvervoer worden ingesteld als 
noodzakelijk complement van de door 
de spoorwegen over de rail geboden 
vervoervoorziening, zijn de Spoorwegen 
van oordeel dat de vergunning voor een 
zodanige sneldienst uitsluitend ten na
me van de NS dient te worden gesteld. 

Dit zoû. dus het geval zijn als met de 
nieuwe autobusdienst tussen Amsterdam 
en Leiden resp; met de bestaande dienst 
tussen A•msterdam en Den Haag onder
weg op geen enkel punt reizigers zouden 
worden opgenomen of uitgelaten. Op 
zichzelf zou voor een dergelijke exploi
tatie wel wat zijn te zeggen op grond 
van de aan de reizigers tussen genoem
de eindpunten qua snelheid geboden ser
vice. 

Uit een oogpunt van doelmatige ver
voervoorziening lijkt het de spoorwegen 
echter rationeel deze nieuwe auto
busdiensten - zij het in beperkte ma
te - open te stellen voor het vervoer 
van reizigers die thans gebruik mal;;:en 
van de diensten van de streekvervoer
ondernemingen. 

Deze overweging heeft er dan ook toe 
geleid om de nieuwe snelbusdienst 
Amsterdam-Leiden samen met de be
trokken streekvervoeronderneming in 
het betrold;;:en gebied te weten de NV 
Autobusonderneming Maarse & Kroon 
te exploiteren. 

Een zelfde vorm van samenwerking 
geldt op de reeds bestaande autobuslijn 
tussen Amsterdam en Den Haag die ge
zamenlijk met de streekvervoeronder
neming NV Noord-Zuid-Hollandse Ver
voer Maatschappij wordt geëxploiteerd 
en die in de te verlenen service enige 
verbeteringen ondergaat. 

Aldus is een nieuw type autobusdienst 
ontstaan die zowel op de markt van de 
Nederlandse Spoorwegen als op die van 
de betrefffende streekvervoerders, in 
casu Maarse & Kroon en de · NZH, ope
reert. Hier is dus sprake van ·het belang 
van rail- en wegvervoerder beide die in
middels heeft geleid tot een nieuwe 
vorm van samenwerking. 

Hierbij wordt aandacht geschonken 
aan route, frequentie en tarief teneinde 
een optimale vervoeryoorziening te ver-

l>rijgen zomede een goede coördinatie 
-tussen de betrokken vervoeronderne· 
mingen. Kortom: een verheugeEde sa
n'lenwerking tussen onze Spoorwegen en 
het particuliere streekvervoer. 

De tarievenpolitiek komt hierbij wel 
even om de hoek kijken. Evenals thans 
reeds voor de a,utobnsdienst Amster
dam-Den Haag het geval is zullen de 
vervoerprijzen op dé nieuwe autobuslijn 
tussen Amsterdam en Leiden wm·den 
berekend op basis va'n het NS-tarief 2e 
klasse. 

De Spoorwegen geven hiervoor de vol
gende argumentatie: 

• De aan de reizigers geboden service 
qua snelheid en comfort wettigt een 
hogere prijs dan het normale stree..-ver
voertarief. · 

• Toepassing van het NS-tarief in deze 
verbinding is noodzakelijk ter voorko
ming van een onredelijke onttrekking 
van vervoer aan de door de NS tussen 
Amsterdam en Leiden geëxploiteerde 
reizigerstreindienst. 

Wat de bestaande autobusdienst tus
sen Amsterdam en Den Haag betreft is 
deze per 1 februari tevens open
gesteld voor lokaal venroer in Den Haag 
en wel tegen de tarieven van de Haagse 
Tramweg Maatschappij. Lokaal vervoer 
binnen Amsterdam op de genoemde lij
nen is (nog) niet toegestaan, doch dat is 
een hoofdstuk apart, waarop wij te gele
gener tijd nog wel eens zullen terugko
men. 

Uit bovengeschetste ontwikkeling 
blijkt in elk geval dat Spoorwegen en 
particuliere streekvervoeronder
nemingen elkaar hebben wetèn te vin
den, hetgeen niet alleen een belangrijk 
voordeel betekent voor de consument, 
doch waardoor de gehele problematiek 
van het nationale openbaar vervoer tot 
een verheugende integratie leidt zonder 
welke men nimmer tot een bevredigen
de oplossing kan komen. 

Dat bij deze samenwerking diverse 
belangen tegen elkaar moeten worden af· 
gewogen zal duidelijk zij:p.. 

Dit blijkt onder meer bij de beslissing 
om per 1 februari op de autobuslijn 
Amsterdam-Den Haag ook Jokaal ver
voer in Den Haag op te nemen. Met 
name de Spoorwegen nemen hier een 
aanmerkelijk risico op zich. omdat de 
langeafstandreizigers die jarenlang van 
een comfortabel en vlot eindpuntenver
voer hebben kunnen profiteren, in de 
nieuwe situatie worden geconfronteerd 
met een lokale (Haagse) vervoerstroom 
die het tempo van de dienstuitvoering in 
ongunstige zin zal beïnvloeden. -

G. STEMPHER 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

HERVORMING 

ONDERNEMI GSRECHT? 
Sedert enige tijd wordt - meestal 

uit socialistische kringen - aangedron
gen op hervorming van het onderne
mingsrecht. Bij beschikking van de mi
nister van justitie van 8 april 1960 werd 
de commissie ondernemingsrecht in
gesteld met de opdracht een onderzoek 
in te stellen naar de vraag of de 
rechtsvorm der onderneming herziening 
behoeft. De commissie (voorzitter: prof. 
mr. P. J. Verdam) bracht op 26 novem
ber 1964 rapport uit. Het meest contro
versiële deel van dit rapport betreft het
geen de commissie noemt: "Structuur
wijziging der naamloze vennootschap". 
Het gaat hier om de distributie van 
verantwoordelijkheid en zeggenschap in 
de onderneming over de factoren kapi
taal en arbeid. Door een meerderheid in 
de commissie werd aangedrongen op 
democratisering van deze inspraak en 
men kan de aangevoerde argumenten 
niet een gevaarlijke schijn van gerecht
vaardigheid ontzeggen. 

: Zonder hiermee een bespreking van 
het rapport van de commissie Verdam 
te beogen lijkt het mij nuttig het pro
bleem en de aangevoerde argumenten 
aan een onderzoek te onderwerpen. 

De kern van de argumenten voor de
mocratisering van het onderne
liiingsrecht bestaat hierin, dat de twee 
factoren van . bedrijvigheid - kapitaal 
en arbeit( ~ "iri het huidige onderne
mingsrecht geen gelijkwaardige positie 
is toegekend. De factor kapitaal (verte
gmnvoordigd door · aandeelhoudersverga
dering, commissarissen, raad van 
bestuur) beslist over de voortzetting, 
beëindiging of wijziging van het bedrijf, 
terwijl de factor arbeid min of meer 
lijdelijk moet toezien. Van socialistische 
zijde wordt daarom aangestuurd op een 
grotere zeggenschap van de factor ar
beid op de gang van zaken. Men rede
neert daarbij dat de bedrijvigheid, groei 
en winst te danken ~zijn aan de samen
werking van beide factoren en dat daar
om de factor kapitaal, na in voorspoedi
ge tijden winst te hebben gemaakt,· niet 
in een periode van neergaande conjunc
tuur en verliezen zich mag terugtrek
ken uit het bedrijf door liquidatie of 
afstoting van activiteiten, waaruit 
ontslag van werknemers voortvloeien 
kan. Kort geformuleerd: de factor 
arbeid mag niet de dupe worden van de 
winstneming door de factor kapitaal. 

Hoe liberaal en kapitalistisch men ook 
is ingesteld, een grond van gerechtvaar
digdheid kan men niet ontzeggen aan 
deze formule. Alvorens naar een op
lossing van het probleem te zoeken ver
dient het echter wel aanbeveling te over
wegen waarop het winstbeginsel berust 
en hoe dit beginsel in de praktijk in 
Nederland werkt. 

WINSTBEGINSEL 
Het winstbeginsel is van oudsher het 

voorrecht van de factor kapitaal, omdat 
deze factor risico draagt. Het risico 
schuilt hierin, dat na afloop van het 
produktieproces kan blijken dat het in 
de samenwerking van kapitaal en ar
beid tot stand gekomen produkt minder 
geld opbrengt dan was verwacht, of 
zelfs dan er in gestoken was. Er moet 
dan met een verlies genoegen worden 
genomen. Aangezien de factor arbeid 
zijn beloning reeds ontving en deze be
loning niet in rechte terugvorderbaar is, 
moet de factor kapitaal het verlies dra
gen. Het verlies bestaat hierin, dat de 
Werkelijke waarde van kapitaalgoede
ren en produkt na afloop van het pro
duktieproces niet gelijk is aan de som 
van het geïnvesteerde kapitaal en de 
kosten van het produktieproces, tot wel
ke kosten ook arbeidsloon wordt gere
kend. Gevolg voor een naamloze ven
nootschap: geen uitkering van dividend 
en daling van de beurswaarde der aan
delen. Juist omdat de factor kapitaal dit 
risico draagt in minder voorspoedige 
tijden, komt deze factor in voorspoed 
het recht toe ondernemingswinst te ma
ken, mits geen uitbuiting van de factor 
arbeid plaatsheeft. Voor deze uitbuiting 
behoeft men in Nederland niet meer 
bang te zijn gezien het huidige ar
beidsrecht en de macht der vakbonden. 

ADDERTJE 
Men zal wellicht zeggen, dat ook de 

factor arbeid risico draagt. Zie maar in 
'J?wente: ontslag volgt, wanneer de ver
hezen te zwaar worden voor de factor 
kapitaal. Welnu, bij het huidige stelsel 
van sociale voorzieningen zal de werk
nemer een werkloosheidsuilkering wor
don toegekend, indien hij elders geen 
~.erk zal. weten te vinden. Aan de moge
hJkheid tot uitkering van deze werklo
zensteun is via ons progressieve be-

lastingstelsel in verhoogde mate bijge
dragen door de factor kapitaal en men 
zou dus kunnen zeggen dat deze factor 
zich hiermee voldoende van zijn taak 
gekweten heeft. Er schuilt echter een 
addertje onder het gras, nl. dat de 
ontslagen werknemer twee nadelen ori
dervindt van zijn ontslag welke niet 
worden goedgemaakt. In de eerste 
plaats zal hij met een lager inkomen 
genoegen moeten nemen, zowel bij uit
kering van werklozensteun als in de 
meeste gevallen bij verandering van 
werkkring. Men mag aannemen dat de 
werkloos geworden werknemer niet zo 
gauw elders hetzelfde inkomen zal krij
gen, laat staan dat hij zijn positie zal 
weten te verbeteren. Een stuk specia
listische kennis zal voor hem tijdelijk of 
blijvend geen vruchten meer afwerpen. 
In de tweede plaats zal hij een stuk 
arbeidsvreugde moeten afstaan door de 
werkkringverandering. 

In socialistische kring wordt echter 
geheel ten onrechte de situatie in de 
textielindustrie aangegrepen als hef· 
bóolii vóor een èventuele hervorming 
van het ondernemingsrecht. Men heeft 
zich de laatste jaren in Nederland niet 
voldoende gerealiseerd dat de Neder
landse industrie in toenemende mate de 
gevolgen van concurrentie met het bui· 
tenland. ondervindt. Niet ieder Neder
lands·. produkt kiu't deze' concurrentie 
doorstaan. Bepaalde takken van onze 
textielindustrie waren om welke reden 
dan ook marginaal geworden en de 
jongste kostprijsverhogingen (loonron
den) maakten de positie van deze mar
ginale bedrijfstakken onhoudbaar. Wan· 
neer de ontslagen werknemer zijn werk· 
gever hierop aankijkt, begaat hij een 
ernstige vergissing. In feite heeft de 
werknemer in samenwerking met zijn 
niet-ontslagen kameraden zich zelf het 
brood uit de mol1d gestoten door 'te hoge 
looneisen, die werden ingewilligd. 

BESCHULDIGING 
Kan men aan de ene kant een schijn 

van onrechtvaanligheid aanWIJZen, aan 
de andere kant kan een gebrek aan 
verantwoordelijkheidsgevoel beslist ·ruet 
worden ontkend. Een gebrek aan ver
antwoordelijkheidsgevoel, dat zijn oor· 
zaak vond in de overspannen ar
beidsmarkt en een wellicht te voortref· 
felijk stelsel van sociale voorzieningen. 

Een eventuele hervorming van het on
dernemingsrecht zou dus een compro· 
mis van deze twee thesen moeten inhou
den. Omdat deze synthese berust op een 
beschuldiging, moet echter eerst precies 
worden nagegaan, of het waar is, dat 
alleen de factor kapitaal de winst te 
beurt valt. 

Door het Nederlandse beläsu'ng·stelsel 
komt het grootste deel van :de' geinaakte 
winsten het algemene nut teri ·goede. 
Hiervoor zorgt de cumulatie val). de be
lastingen op de ondernemingswinst. Al
lereerst is daar de ve'rinootschapsbe
lasting, die 50 pct. van de in ven
nootschappen gemaakte winsten in de 
staatskas doet vloeien (totale opbrengst 
in 1966: f 2.000.000.000). De resterende 
winst na aftrek van de · ven
nootschapsbelasting kan hetzij gereser
veerd hetzij uitgekeerd worden in de 
vorm van rente en dividenden. In het 
laatste geval volgt vóór de uitkering: de 
bij de bron geheven dividendbelasting à 
raison van 15 pct. (totale opbrengst in 
1966: f 315.000.000). Het dan uitgekeerde 
winstdeel wordt inclusief de geheven di
videndbelasting toegevoegd aan het in· 
komen van de winstgenieter (aandeel
houder) en hierover wordt dan in
komstenbelasting· geheven, waarbij de 
dividendbelasting als voorheffing ofwel 
reeds betaalde belasting wordt 
beschouwd. Door de progressiefactor in 
ons belastingstelsel komt deze procedu
re hierop neer, dat gemiddeld 40 pct. 
van de uitgekeerde winst in de 
staatskas vloeit. Totale· opbrengst divi· 

dend/inkomsten·belasting op winst was 
in 1966 dus: 40/15 x f 315.000.000 
f 820.000.000. ·samenvattend kan dus 
worden gezegd, dat 70 pct., ofwel voor 
1966: totaal f 2.820.000.000 van de onder
nemingswinst in de staatskas terecht 
kwam en ten algemenen nutte werd aan
gewend. Hiervoor werden wegen aange· 
legd, scholen gebouwd, sociale uitkerin
gen gedaan enz. enz. Kortom, 15 pct. 
van de algemene voorzieningen, waar
van ook de factor arbeid (zonder zich 
daarvan blijkbaar rekenschap te geven) 
genoot, werd in 1966 betaald uit onder
nemings~inst in vennootschappen. 

ONGEliJKHEID OPHEFFEN 
Uit het bovenstaande blijkt echter, 

dat de huidige winstverdeling macro
economisch niet aan het van socia
listische zijde geponeerde gelijkheidsbe
ginsel (gelijke rechten van de factoren 
arbeid en kapitaal ten aanzien van de 
winst) voldoet. Immers, de factor arbeid 
ontvangt via de uitgaven ten algemenen 
nutte 70 pct. van de winst en de factor 
kapitaal 30 pct. Toegegeven moet wor
den, dat reservering in het bedrijf hier 
enige speelruimte schept, doch deze 
marge kan niet groter zijn dan 5 pct. 
·Ik kom daarom tot de conclusie dat 

vooraleer de factor arbeid zeggenschap 
in de bedrijfsvoering kan worden gege· 
ven, eerst deze ongelijkheid zou moeten 
worden opgeheven. Dit zou slechts mo
gelijk zijn door wijziging of afschaffing 
van de vennootschapsbelasting en eerst 
daarna zou een hervorming van het on
dernemingsrecht, gebaseerd op een ge
lijke winstdeling, kunnen plaatshebben. 
Van wijziging of afschaffing van de ven
nootschapsbelasting zal echter, gezien 
de huidige budgettaire moeilijkheden 
van het rijk. voorlopig beslist geen 
sprake kunnen zijn. 

BEGINSELEN 
Gesteld echter dat wijziging of 

afschaffing van de vennootschapsbe
lasting wel mogelijk ware, hoe zou dan 
het ondernemingsrecht gewijzigd moe
ten worden? Uitgaande van een aantal 
beginselen heb ik deze mogelijkheid on
der ogen gezien voor een onderne
mingsvorm, waar de factoren arbeid en 
kapitaal geen onderlinge betrekking 
hadden vóór de samenwerking en tij
dens de samenwerking gescheiden op· 
treden·: de naamloze vennootschap. 

Eerste beginsel: op het ogenblik, dat 
besloten wordt tot stichting van een on
derneming, staan de factoren arbeid en 
kapitaal in· generlei relatie tot elkaar. 
Noch de een, noch de ander heeft enig 
recht of enige verplichting jegens de 
toekomstige wederpartij. Rechten of 
verplichtingen ontstaan eerst na samen
werking of binding. 

Tweede beginsel: ingevolge het gelijk
heidsbeginsel van arbeid en kapitaal 
hebben deze twee factoren gelijke rech
ten ten aanzien van de winst voortko
mende uit hun samemyerking, doch zul
len beide uit dien hoofde risico-dragend 
moeten worden en ook de verliezen sa· 

· men moeten dragen. 
Derde beginsel: rechten of verplich

tingen van partijen zullen bij onverbre
kelijke overeenkomst vastgelegd moeten 
worden of rechtens geleidelijk verwor
ven kunnen worden. 

Is het mogelijk, dat de. factor arbeid 
zich overeenkomstig deze beginselen 
zeggenschap verwerft in de gang van 
zaken van een onderneming? Natuur
lijk, al zal de factor kapitaal voor deze 
verwerving wel iets prijs moeten geven, 
nl. een deel van de . in· samenwerking 
gemaakte winst. Een' .~ormaal rende· 
rend bedrijf maakt echtiolr voldoende 
winst om afschrijving, rente op kapitaal 
en reservering op te brengen. Vaak 
vindt door reservering of hoge dividen-
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den vermogensvermeerdering plaats. 
Men verlieze hierbij evenwel niet uit 
het oog, dat voor de factor kapitaal 
eerst van vermogensvermeerdering 
sprake is na aftrek van de geldende 
rente (samenhangend met de inflatie
tendens) en de belastingen. Partijen 
hebben dus rechten op de opbrengst van 
het produktieproces na aftrek van vaste 
en variabele kosten, zoals: afschrijving, 
rente, loon, grondstoffen en reservering. 

De hoogste macht in de NV berust bij 
de vergadering van aandeelhouders 
(artt. 43 en 55 W.v. K.), hierna volgen 
het bestuur (art. 47 W.v.K.) en de com
missarissen (art. 50 e.v. W.v.K.). Zeg
genschap van de factor arbeid in de gang 
van zaken van de onderneming zou 
daarom door de hoogste macht moeten 
leiden wil Zij effect hebben. 

Dit zou ertoe leiden, dat bij erkenning 
van de gelijkheidstheorie de winst over
blijvend na aftrek van de eerderge
noemde kosten gelijkelijk over beide 
factoren moet worden verdeeld in de 
vorm van' al dan niet rentende aandelen 
of aandeelstukken in dit in het bedrijf te 
steken of te reserveren winstdeeL Het 
werknemersaandeel is onvervreemd
baar. Eerst na beëindiging van het· 
dienstverband en in alle gevallen hier· 
van vindt omzetting van het werlme
mersaandeel in een normaal aandeel 
plaats door de onderneming. De factor 
arbeid ·kan na verbreking van de werk
relatie slechts als factor kapitaal be· 
lang bij de onderneming behouden. 

De factor arbeid verwerft bij geble
ken overeenstemming direct een zetel 
in het bestuur en een plaats onder de 
commissarissen. 

VOORDEEL 
De hierboven geschetste oplossing 

heeft het voordeel dat de factor arbeid 
een extra-belang bij de onderneming 
verwerft, welk belang niet door over
heid of vakbond wordt beschermd. De 
factor arbeid wordt hiermee risico-dra· 
gend en zal dus geen overdreven loon
eisen meer gaan stellen, daar hij daar
mee in eigen vlees snijdt. Het bevordert 
de bezitsvorming en leidt tot gedeelde 
verantwoordelijkheid. Deze gedeelde 
verantwoordelijkheid behoort echter nog 
wel verder verzwaard te worden, door 
de factor arbeid - ofwel de werkne
mer, - wanneer in ongunstige tijden 
verlies wordt geleden, na afloop van het 
boekja~r een debetpost toe te kennen, 
welke m het volgend boekjaar geleide
lijk op het loon moet worden ingehou
den. 

Dit alles betekent dat de factor arbeid 
zijn zeggenschap .moet verdienen, daar 
de zeggenschap anders naar alle 
waarschijnlijkheid zou leiden tot een gè
leidelijke vermogensoverdracht ten 
koste van de factor kapitaal. Iedere an
dere verkrijgingswijze van zeggenschap 
moet beslist van de hand worden gewe
zen, daar de hierdoor mogelijke vermo
gensoverdracht een massale kapitaal
vlucht (legaal of illegaal) uit Nederland 
zou bewerkstelligen. 

Mr. R. M. SMITS, Den Haag. 

Vrage·n over 

conserveren 

door. strali.ng 
Het VVD-Tweede Kamerlid de heer 

Vonhoff heeft aan de minister van eco
nomische zaken en aan de staatssecre
taris van sociale zaken en volksgezond
heid de volgende schriftelij!{e vragen 
gesteld: 

1. Is het de bewindslieden bekend, dat 
een mobiele bestralingsinstallatle (ge
naamd IRMA) in EuropR bij verschil
lende onderzoekinstituten als demon
stratie praktische bestralingstechnieken 
op chemische, farmaceutische en me
dische verbruiksartikelen, textiel en 
levensmiddelen toepast om deze te con
serveren? 

2. Kunnen de bewindslieden mede
delen of deze of een derge.Jijke instaNatie 
ook in Nederland is gebruikt of zal 
worden gebruikt? 

3. Bestaan er naar het oordeel van de 
bewindslieden voldoende zekerheden dat 
deze conserveringsmethode voor de con
sument volledig veilig is? 

4. Ook indien de vorige vraag beves
tigend wordt beantwoord, zijn de be
windslieden dari bereid nu reeds maat
regelen te treffen, dat door middel van 
atoomstraling geconserveerde artikelen 
herkenbaar zullen zijn voor de consu
ment? · 

5. Indien de tweede vraag voorshands 
ontkennend wordt beantwoord, zijn de 
bewindslieden dan desondanks bereid te 
ovérwegen of een dergelijk onderschei
dingsteken gewenst is? 
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G th · · land'' ,, .Tas eren ·zn elgen. 

HOTEL ,,DE NEDERLANDEN'' VREELAND 
REST AURA NT -R6TISSERIE .,NAPOLEON" 

VREELAND Afo VECHT .. 
BIJ KRUISINQ AUTOWEQ. ftAARLEM/ftiLVERSUM + UTRECftT/AMSTE~DAM 

RESERVERING (02943) 1576 

HOTEL WITTEBRUG 
DEN HAAG SCHEVENINGEN 

* 
.alle kamers met privé bad en douche 

nieuw Restaurant en nieuwe lc;,unge-Bar 

* 
(geheel airconditioned) 

waar de gast k<!>'ning is 
Cocagne, levend middelpunt van een levende stad: 
perfekte outillage voor vergaderingen, congressen, 
shows, feestelijke bijeenkomsten: royale· hotelacco· 
modatie, restaurant,. café, petit-restaurant, bar en 
bowling. Speciale arrangementen bij feestelijke gele· 
genheden: · Kerstmis- Nieuwjaar~ Pasen- Pinksteren. 

- -'"1·. ,. 

~G~A~mB 
RESTAURANT DE:s : SPËCIALITËS. CAVE RENOMMËE. 
EINDHOVEN, . Vl!S1,DIJK 47. TELEFOON 04900 • 69288. 

OISTERWIJK N.-B. 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "Le Prince de Galles" 
telefoon 04242 • 2109 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet. 
Restaurant van bijzondere klasse. 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag. 

J. A. M. CouwenbW!J, prop. 
Chevalier du Tastevin 
Membre de la chaine des rotisseurs. 

KASTEEL OUD~W ASSENAAR 
HOTEL-RESTAURANT 

Vijf minuten van Den Haag, te bereiken via autoweg naar Am
sterdam, afbuigen tegenover Dierenpark Was-si:maar. 

In magnifiek park .gelegen hotel met alle moderne comfort. Salons 
· voor speciale diners, recepties, cocktailparties, vergaderingen, etc. 

GEEN PARKf:fERPROBLEMEN! 

Verzorgde tafel. 
in het mooiste 
rivierhotel Y8ll 
Nederland. . 
omringd door 
het steeds wisselende 
dkorvail do 
wercldhavea 
Rotterdàfu. 

Maasboulevard ~ 
Vlaardingen · . =· 
·Tel. (010) 345477 

Delta Hotel · VlaardingeA 

Telefoon 01751 - 9045 

Hotel R'estaurant Barendsma 
HEEZE (NOORD~BRABANTI 04994-1385 

Gelegen in. het hart van de Kempen. Hotel 

,- Restaurant van bijzondere klasse. Ideaal 

voor het houden van uw vergaderingen, 

conferenties etc. 

Onbeperkte parkeergelegenheid. 

Voor- en achterterras met uitzicht op tuin. 

Kamers met privé-douche en toilet. 

Garage aan huis. Zeer goed verzorgde 

keuken en sfeervol restaurant. 
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Onder de 01_aat 
(I) 

* * De herdenking van het twintig-
* jarig bestaan van de VVD die 

onder meer prof. OUd aanleiding gaf er 
op te wijzen dat onze partij de enige is 
die sinds de bevrijding haar aantal Ka
merzetels nagenoeg wist te verdubbelen 
heeft met name de redactie van het· 
socialistische Het Vrije Volk, ook al is 
het geen partijorgaan meer van de 
PvdA, kennelijk nogal in verwarring ge· 
bracht. 

Wie in paniek is doet vaak domme 
dingen. Zo ook Het Vrije Volk dat in 
plaats van redeiRjk debatteren zijn toe
vlucht neemt tot rondweg schimpen, 
hetgeen moge blijken uit het volgende 
onbesuide artikeltje: "liberaal zijn", 
aldus RVV, "is hondsmoeilijk, heeft mr. 
Toxopeus tegenover het Handelsblad 
verlldaard. Nu· hij het zelf zegt: het wa.c; 
van hem en van de VVD al eeroer 
opgevallen. Het probleem van de VVD 
is dat zij liberaal wil zijn en niet is. Mr. 
Toxopeus zou een grote dienst bewAjzen 
aan de politieke duidelijkheid als hij 
van de VVD officieel de conservatieve 
partij maakte die- zij in wezen is. Daar 
bestaat grote behoef~e aan. Dan komt 
er vanzelf wel ruimte voor een echte 
liberale partij". 

Ziedaar wat ulit het nerveuze brein· 
aan het Hekelveld is ontsproten. 

Terzake, De scribent VaJil Het Vrije 
Volk schijnt nogal moeite te hebben met 
rustig en aamlachtig lezen. In de eerste 
plaats heeft mr. Toxopeus de uitdruk
king "hondsmoeilijk" in het bewu~te in
terview met het Handelsblad in heel 
andere zin gebruikt. Hij bez5.gde deze 
term namelijk toen het ging over het 
vraagstuk van de vrijhe&d met betrek
king tot het internationale handeldl"ij· 
ven, waaruit duidelijk blijkt dat Het 
Vrije Volk citaten uit zijn verband rukt, 
hetgeen wAj een k-walijke zaak achten 
"~or een blad dat ond·anks dat bet zich 
nm de PvdA heeft losgemaakt nog het 
begrip ,,democratisch-socialisti!>ch" In 
zijn vaan v:oert. 

Onder de 01_aat 
(I I) 

* *Wei heeft de heer Toxopeus St>re· 
._ kende over de toekomst, waar hij· 

grote problemen ziet opdoemen, woor· 
delijk gezegd : ,.Het is heel moeilijk om 
een goed liberaal· te zijn". Doch hij 
voegde daar aan toe: "Een aantal men
sen denkt dat het betekent: doen wat je 
wilt. Wij vinden dat niet. En als je dan 
normen gaat stellen, zeggen ze : con
formist. Maar· het gaat juist erom steeds 
nieuwe normen te :roeken". 

Deze uitspraak laat niets aan dnllde· 
lijkbeid te wensen over. Zij getuigt van 
een ware en serieuze bezinning op de 
polUieke toekomst, die Het Vrije Volk al 
dan niet opzettelijk vergat te slgnale· 
ren. 

Wij achten dit een bedenkelijk staaltje 
van socialistische voorlichting, die om 
de ware feiten heenloopt en er zich toe 
beperkt over het Nederlandse libera.· 
lisme de . banvloek van "conservatief" 
uit te storten. Zonder enig bew1js, zon· 
der enige motivering waarom dat dan 
wel zo zou zijn. 

Er zouden uit het bewuste interview 
genoeg passages 7ijn aan te halen waar· 
uit juist het tegendeel blijkt, doch .Het 
Vrije Volk, kennelijk verblind door een 
politieke woede, laat dit achterwege. 

Nogmaals, wAj betreuren een derge· 
lijke wijze van polemiseren, omdàt Zij 
vo~komen In strijd is met hetgeen wij 
onder het begrip "democratisch·SO· 
eialistisch" verstaan. 

Inmiddels blijven de laster en ver
dachtmaking in de hoofden van vele 
lezers van Het Vrije Vollk hangen, waar
door aru1 een juiste en eer!Ajke voorlich· 
ling ernstige afbreuk is gedaan. 

Wij nemen gaarne 'lle handschoen met 
Het Vrije Volk op, maar dan op een 
Wijze dle een waarlijk "vrij volk" waar· 
dig is. 

TWEE BEKENDE MERKEN 
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Miin opinie is • • • 

In deze rubriek nemen wij brie
ven van lezers op, waarin een 
mening naar voren wordt gebracht 
die naar het oordeel van de 
redactie de aandacht van andere 
lezers verdient. Dit houdt uiter
aard niet in dat de redactie het 
altijd met die mening eens zal 
zijn. Zij behoudt zich het recht 
voor ingezonden brieven te bekor
ten. Anonieme brieven worden 
terzijdè gelegd.: 

• Van Riel 
De rede die mr. H. van Riel, "~orzit

ter van de VVD-fractie in de Eerste 
Kam:er, op 20 januari heeft gebouden 
tijdens het congres ter gelegenheid van 
het 20-jadg bestaan van 9nze partij in 
de RAl te Amsterdam, beeft vele reae
tles veroorzaakt. En niet .alleen de rede 
zelf, ook de In ons vorige nummer gepu~ 
bliceerde open brief die bet hoofd· 
bestuur van de partij ontving, alsmede 
het tv-interview dàt de heer ~- Wigbold 
met mr. Van Riel bad. · 

De redactie van Vrijheid en Democra
tie beeft (to~ en m.e~ woensdag jl.) over 
deze onderwerpen .in totaal vijf brieven 
ontva;ngen. De briefschrijvers on· 
dersteunen allen het tlooi" de heer Van 
Riel ingenomen standpunt, c.q. hebben 
kritiek op de bovenbedoelde open brief. 
Hun betogen. kome11 steeds op hetzelfde 
neer, zodat publikatie van de brieven 
veelal tot. herlmllng zou leiden. 

Bij bet algemeen secretariaat _van de 
VVD te Den Haag zijn vele reacties in 
voor de heer Van R.iel positieve zin 
b!innen.,.ekomen en enkele reacties in 
negat1:ve zin. Ditzelfde geldt voor de 
reacties die de heer Van Riel persoon
lijk ontving. 

Uit mt alles kan men concluderen dat 
tle positieve reacties verre in de meer
tlerheitd zijn. De redactie meent dat het 
verstandig is het bij die cOIIlstatering te 
laten en dU onderwerp wat het week
blad betreft daarmee als afgedaan te 
beschouwen. 

• Image 
Op 27 november jl. wer~ door een 

discussiegroep van de afdelmg Velsen 
uitvoerig ingegaan op het onderwerp 

de Image van de 'lVD". Daar op een 
~antal punten de deelnemers aan de 
discussie een unanieme . mening hadden, 
menen wij er goed aan te doen deze 
punten onder de aandacht _van de lezers 
van Vrijheid en Democratie te brengen. 

1. In de daags te voren gehouden 
tv-uitzending, waarvoor voor onze partij 
de heren Van Riel en Toxopeus waren 
uitgenodigd, bleek dat bei~~ heren __ niet 
aanwezig waren geweest biJ een biJeen
komst die aan de uitzending,voorafging. 
Daarbij werd sterk de :indruk gewekt 
dat beiden ervan uitgingen zich er wel 
uit te kunnen redden met spitsvondige 
opmerkino-en of: "tö win the discus
sion, but to lose the argument." Voorts 
vonden wij dat hetgeen de heren Van 
Riel en Toxopeus te zeggen hadden 
uitsluitend bestemd was voor de 
VVD-leden en wat betreft de heer Van 
Riel:· voor de oudere (gezapige) 
VVD-leden ("Wat heeft hij het weer 
prachtig gezegd."). 

Onze mening is dat de heren Van Riel 
en Toxopeus in dergelijke uitzendingen 
er voortdurend op uit moeten zijn (o.a. 
bij hun woordkeuze), juist die kiezers die 
nog niet op de VVD stemmen iets te ver
tellen dat hun aanspreekt. 

2. De grote advertentie-campagne via 
de NDD-groep was bij uitstek de gele
genheid om de image te vergroten (Ï.por 
een pakkende reclame. Waarom geen 
deskundig reclameman inl?eschakeld? 
De tekst in deze advertenties - met 
name de riegaÜève benadering in de 
eerste regels, waarbij werd g~~ezen op 
diverse "o_ndoorq.achte slogans van an
dere partijen - maakte een behoudel?'de 
conservatieve indruk. Deze benadenng 
had dan ook ·'voor velen van ons -
leden! - aan afstotend effect. Reclame 
is een fundamenteel gegeven om de 
image op te bouwen, te versterken en te 
behouden. Politiek bedrijven is meer en 
1neer een commerciële zaak geworden. 

3. Op 25 april 1967 zond de afdeling 
Velsen een brief aan het hoofdbestuur 
van de VVD, waarin de resultaten wer
den opgesomd van de door deze afde
ing in het najaar van 1966 gehoud~n 
enquête onder haar leden. Ooi{ h1erm 
kwam duidelijk naar voren dat de 
image van de VVD zeer spoedig en 
zeer grondig dient te worden verbe· 

terd: een jaar later werd één en ander 
- nu door deze discussiegroep - nog 
eens duidelijk onderstreept. 

Resumerend: het is van fundamenteel 
belang voor onze partij dat het gezicht 
van de VVD voor de buitenwereld een 
scherp getekent beeld wordt en niet zo
als het nu is: een vage Karel-Appel-im
pressie. Laten wij ons niet alleen rich
ten op de leden die wij al hebben, maar 
vooral op die mensen, die ons wel sym
pathiek gezind zijn, doch geen lid willen 
worden omdat het gezicht van onze par
tij een schim voor hen is. 

EEN DISCUSSIEGROEP VAN DE 
VVD-AFDELING VELSEN, 

Op verzoek van de afdeling Velsen 
volgt een naschrift Yan de zijde van het 
hoofdbestuur van de VVD: 

1. De uitzending (Brandpunt van zon
dag 26 november) begon om 21.30 uur. 
De heren Toxopeus en Van Riel werd 
verzocht reeds om 17·.30 in de studio 
aanwezig te zijn. Beiden waren verhin, 
derd. De heer Toxopeus om persoonlijke 
redenen; de heer Van Riel cmdat hij 
zondagmiddag nog in Oostcrbeek de ka
dercursus van de partij leidde. Zij wa
r.en een uur voor de uitzending in de 
studio, doch ontvingen geen inlichtin
gen over 't te gebruiken cijfermateriaal. 
Belden heren zijn zich er voortdurend 
van bewust dat het in de politiek van 
het hoogste belang is kiezers te overtui
gen van de juistheid van de beginselen 
en doelstellingen van de partij. Als de 
door Brandpunt (Veldkamp/Markt
onderzoek) geproduceerde . cijfers juist 
zijn, is de slotsom gewettigd dat de 
partij erin geslaagd was van februari 
tot oktober de kiezersaanhang van 11 
pct. tot 13 pct. te vergroten. 

2. Er is een deskundig reclamebureau 
ingeschakeld. Een deskundige copywri
ter schreef de teksten van de adverten
ties op grond van door de propaganda
commissie verstrekte gegevens, onder 
verantwoordelijkheid van het dagelijks 
bestuur. Afg·ezien van de aanmeldingen 
bij de afdelingen, meldden zich bij het 
algemeen secretariaat reeds meer dan 
2.000 nieuwe leden aan. Voorts waren de 
advertenties voor vele duizenden aanlei
ding om te vragen om nadere inlichtin
gen. Het hoofdbestuur acht daarom de 
campagne geslaagd. Het is echter duide· 
lijk dat iedere uitspraak ook weer reàc
ties - soms kritische -- oproept. Het 
streven is de uitingen van de partij zo 
goed mogelijk te doen zijn. Volledige 
perfectie is echter uitgesloten. 

De advertentieteksten waren gericht 
tot de VVD-kiezers die nog geen lid zijn. 
Dus mensen die ons wel sympathiek 
vin~en, maar - om welke reden dan 
ook - nog geen lid zijn. De kwalificatie 
van het werk van Karel Appel is voor 
rekening van de inzenders. 

ALLE 

VERZEKERINGEN 

• 
HYPOTHEKEN 

• 
FINANCIERINGEN 

• 
makelaarskantoor 

araweg 5 wassenaar tel. 01751-5675• 

• Le défi Américain 
Dit boek dat geschreven werd door J. 

J. Servan-Schreiber, een zeer voor
aanstaand Frans journlaist, heeft sinds 
zijn publikatie omstreeks november 1967 
niet alleen in Frankrijk, maar ooi{ daar
buiten groot opzien gebaard. Het ver
dient aanbeveling ook in dit weekblad 
hierbii even stil te staan, want het be
vat veel wat liberalen, in de ruime zin 
des woords te verstaan. zou kunnen 
imroireren. Ik zou het willell vergelijl{en 
met een ander opzienbarend werk, dat 
ongeveer veertig jaar geleden 
verscheen, t.w. "La Rebellion de las 
Masas", (De Opstand dei· Horden) van 
de Spaanse wijsgeer J. Ortega y Gas
set. 

In dit laatste werden wij voor het 
eerst opmerkzaam gemaakt op het feit 
van de geweldige bevolkingstoename 
sinds de negentiende eeuw (de schrijver 
introduceert hiervoor het woord , .Sa
menscholingen") met als consequentie, 
dat deze "nieuwe m.ensen" volkmnen 
onwennig stonden tegenover vrijwel 
alle levensverschijnselen, waaraan zij 
eigenlijk part noch deel hadden gehad 
noch dadelijk zoudt'n ]{rijgen. In zijn 
verdere beschouwingen betrekt Ortega 
uiteraard ook de politiek om te beslui
ten, dat slechts een gelouterd libPra
lisme voor dit alles uitkomst brengen 
kan. 

Eind 1967 ontdekt de Franse jouma!ist 
als het meest op de voorgrond tredend 
verschijnsel overal de grote Ameri
kaanse overmacht, in die zin dan, dat 
dit land juist bezig is grote ernst te , 
maken met het onder de knie krijgen 
van allerlei op ons afstormende 
vraagstukken, mede verband houdende 
met de nog steeds toenemende wereld
bevolking. 

Hij bewijst dan aan de hand van zorg~ 
vuldig geraadpleegd documentatiemate
riaal, dat de Amerikanen door een zeer 
goed gerichte opvoeding en vooral aca
demische scholing (één cijfer slechts: 
43 pct. van de 20· tot 24-jarigen in Ame
ril{a studeert aan een universiteit, in 
België slechts 10 pct.) in feite erin 
schijnen te zullen slagen zich van de 
"materie" te bevrijden als gevolg waar
van het "kapitaal" wel eens meer de 
"mens" ze.If dan de "n1achine" zou kun
nen worden. 

Hij vraagt dan wat Europa daarnaast 
te vertellen heeft, stelt wederom aan de 
hand van blote cijfers allerwegen tekort
komingen vast en roept tot samenbun
deling aller krachten om naast Amerika 
een zo goed en gelijkwaardig mogelijk 
Europees continent te worden, daarbij 
Engeland uitdrukkelijk insluitende. Deze 
beide machten zouden dan op elkaar 
bevruchtend kunnen inwerken. Maar er 
is haast bij, stelt hij terecht en men zal 
in Europa allereerst met de scholing 
ernst moeten maken. 

Onze ·Fransman zou geen Fransman 
zijn, als hij ook niet een hoofdstuk wijd
de aan, de politiek, maar dan ·helaao; aan 
de nationale Franse politiek alleen: 
geen woord over De Gaulle, maar wel 
een scherpe analyse van de oude te
genstelling in de Franse politiek tussen 
"rechts" en "links", waarbij hij wel
iswaar voor ,.links" schijnt te kiezen, 
maar in zijn analyse mede stelt dat de 
praktijk dikwijls "rechtse" regering!On 
"linkse" daden laat verrichten en om
gekeerd. Als voorbeeld noemt hij de 
"economische planning" der laatste 
"rechtse" regering, volgens hem een bij 
uitstek .,links" desideratum. Bovendien 
stelt hij de uitersten aan beide zijden 
aan de kaak, verwijt hij beide richtin
gen niets te hebben gedaan aan nl.oder
nisering der Franse bestuursmachine, 
om eigenlijk ten slotte te belanden in 
een aanprijzen van een soort neo-libera
lisme zonder dit met name te noemen, 
dat werkelijk in staat moet worden ge
acht een synthese te bewerkstelligen. 

Mr. J. J. Kamp, Rotterdam 

WASSENAAR 

1 

RIANTE VRIJSTAANDE VILLA 
12 kamers (waarvan 4 parterre), 3 badkrs., keuken, b~jkeuken, garderobe. 
2 kleedkamers, biljartkamer, kelders, aparte personeelstrap, verwarmt! 
zwembad, verwarmde plantenkas, schitterende tuin van ca. 6300 m2. Op 't 
zuiden gelegen met fraaie terrassen. Luxueus gestoffeerd. C.V.-olie. Het 
geheel in sublieme staat van onderhoud. In het voorjaar leeg te betrekken. 
Inlichtingen: 

FAtKENBURG & CO. 
MAKELAARS/TAXATEURS 

DENNEWEG 62 DEN HIL\G TEL. 070-63.19.8!1 

ltiWff ttwt WWitffl=?~fiitt ' •. 
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1. Het initiatief . 

Tijdens het weekend van 24 en 25 februari 
a.s. wordt in het conferentieoord Woud
schot~n te Woudenberg-Zeist een cöntact
congres georganiseerd voor die VVD-leden 
die niet ouder zijn dan 35 à 40 jaar. Uet . · 
thema voor dit congres is "Wat bindt jon
geren aan de VVD- nu en in de toekomst?" 
Het initiatief tot dit congres werd ontwik
keld tijdens de VVD-kadercursus te Ooster
beek op 28 oktober 1967 door de heren 
R. L. van Es, W. M. Kooinans en J. A. H. 

· Post. Het aantal initiatiefnemers is inmid
dels uitgebreid tot een groep van elf,· nu be
staande uit mejuffrouw J. R. Hes te 's-Gra
venhage en de heren R. L. van Es te Leiden, 
J. Eelkman Rooda te Bennekom, B. M. Jel
lema te Wageningen, jhr. mr. J. M. de Jonge 
te 's-Gravenhage, W. M. Koomans te Am
stelveen, ir. H. Makkreel te Aerdenhout, J. 
A. H. Post te Haarlem, R. M. Schoots te 
's-Gravenhage, E. Schreuder te Zevenber
gen en J. H. van Ulzen te Leeuwarden. 

2. Doel van het congres 

Het doel van dit weekend is de mogelijk
heid te bieden tot het leggen van contacten 
en door middel van groepsdiscussies te 
komen tot uitspraken over datgene wat ons 
in de VVD bezighoudt, nu en in de toe
komst. 

De initiatiefnemers wensen uit te sluiten 
dat uit dit congres enigerlei institutiona
lisering ·zal voortvloeien. Evenmin is het 
de bedoeling dat dit weekend een protest
karakter zal dragen. · 

3. Wie kunnen deelnemen 

Deelneming staat open voor ieder die lid · 
is van de VVD 'en niet ouder dan 35 à 40 
jaar. 

4. Plaats, tiid, kosten, enz. 

Plaats: Coriferentiecentrum Woudschoten,: 
Woudenbergseweg 54 te Zeist. 
Aanvangstijd: zaterdag 24 februari 1968 te· 
15.00 uur. · 
Sluitingstijd: zondag 25 februari 1968 te 
15.45 uur. 

0 
Kosten: 

' 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

T? 
f iB. 75 per persoon (exclusief het 
gebruik van lakens, sloop en hand
doek) of f 21.75 p.p. met gebruik 
van linnengoed. In de. vermelde 
prijs is inbegrepen overnachting, 
alle' maaltijden en ·enkele. malen 
koffie en thee. 

Voor de organisatie van het weekend én de 
opstelling van deze boodschap zijn direct 
verantwoordelijk mej. Hes en de heren 
Koomans, Makkreel, Post en Schoots. 
Als discussieleider zal o.m. optreden de 
heer H. H. Jacobse (voorzitter van de VVD
.fractie in de gemeenteraad van Amster
dam en oud-voorzitter en lid van verdienste 
van de JOVD). . 

5. Hoe aan te melden 

Aanmelding kan geschieden door onver
wijlde inzending van onderstaande coupon 
en overmaking van de verschuldigde kosten. 
Vul de coupon in, verzend hem vandaag 
nog, u voorkomt dan teleurstelling! 

COUPON VOOR AANMELDING 
Als brief te zenden aan het bureau van de 
VVD-afd. Amsterdam, Herengracht 36 te 
Amsterdam. 
Ik geef mij op voor deelneming aan het 
weekend Contactcongres te Woudschoten 
op 24 en 25 februari 1968. 

Naam: 
man/vrouw I echtpaar *) 

Adres: 

Plaats: .............. Telefoon: ....... . 

Leeftijd: .......... ; ................. . 

Lid van de afdeling: ................. . 

Ik breng linnengoed mee/ik wens linnen
goed te huren *) . 

Het verschuldigde bedrag ad f 18.75/ 
, f 21.75 *) per persoon wordt heden over

gemaakt op postrekening 431470 tnv VVD 
·· afdeling Amsterdam onder vermelding: 
Deelneming weekend 24/25 februari. 

Datum: Handtekening: 

~) S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing 
IS. 
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Begroting van 
landhouw in de 
Tweede l(ainer 

De behandeiing van de landbouwbe
groting in de plenaire zitting van de 
Tweede Kamer JS een vrij moeizame 

. zaak geworden, doordat praktisch alle 
onderwerpen reeds uitvoerig tijdens de 
in november gehouden openbare com
missievergadering aan de orde waren 
geweest. De ·zeer korte spreektijd, die 
elke fractie kreeg toegewezen -·twintig 
minuten voor de VVD - maakte het 
noodzakelijk te kiezen tussen een betoog 
over enkele grote lijnen van het- land
bouwbeleid en het spreken over enkele 
concrete en urgente onderwerpen. Daar 
minister Lardinais in november duide
lijk zijn standpunt over de meer alge
mene kanten van zijn beleid had uiteen
gezet, meenden de woordvoerders van 
de VVD-fractie, ir. Tuynman en !k, zich 
tot de laatstgenoemde methode te moe, 
ten bepalen. Daar kwam nog bij, dat 
sedert november ·een bijzonder belang
rijke zaak in EEG-verband de aandacht 
van de landbouwsector was komen vra
gen. Juist voor de Kamerzitting had de 
·Europese commissie haar voorstellen 
.aan de raad van ministers over de defi
nitieve zuivelregeling wereldkundig ge
maakt en had een eerste bespreking in 
deze raad pláa_ts gehad. Gezien het gro
te belang van de melkproduktie en haar 
financiële uitkomsten voor een flink 
deel van de Nederlandse landbouwbe
drijven, het belang voor de consumen
ten van melk en zuivelprodukten en de 
kosten voor de schatkist, was het be
grijpelijk dat de vragen rond dit 
BEG-zuivelbeleid een deel van de de
batten beheerste. 

KRACHTVOER 
Voor een goed begrip diene het vol

gende. 
De EEG-melkprodu·ktie steeg van 1960 

tot 1967 van 63 tot 72,5 miljard kg. De 
Nederlandse van 6,8 tot 7,5 miljard kg. 
De Franse van 23 tot 29 miljard kg. 
Daarbij steeg de aan de melkfabrieken 
afgeleverde melk van 41 tot 53,5 miljard 
kg. Dit alles betekent dat de EEG vóor
aJ met de zelfvoorzieningsgraad voor 
boter boven de 100 is gestegen en er 
Z1ch in de koelhuizen grote hoveelheden 
boter opstapelen, die slechts met grote 
verliezen zijn af te zetten, mede doordat 
de wereldprijs sterk gedaald is. De 
kosten van het· zuivelbeleid dreigen zeer 
hoog op te lopen, hetgeen de Europese 
commissie en de raad van ministers 
zorgen baart. Dit te meer omdat deze 
Produl\tiestijging niet veroorzaakt is 
door een groter aantal melkkoeien, 
maar door een stijging van de gemid· 
delde melkgift per melkkoe van 2950 tot 
32.95 kg. in de bovengenoemde periode. 
Dtt laatste nu is weer veroorzaakt door 
een veel groter verbxuik van hoogwaar
dig krachtvoer en een · betere be
dri~f~Voering. Arbeidsproduktiviteit en 
e~flcnency zijn dus gestegen, hetgeen op 
z~chzelf verheug·ende verschijnselen 
ZIJn. 

RICHTPRIJS 
b'~n een goed gedocumenteerd overzicht 

1J haar voorstellen heeft de Europese 
commissie een schatting van de kosten 
Voor 1968 gemaakt, die uit het oriënta
~e- en garantiefonds voor de landbouw 

etaald moeten worden. Zij komt aan 
een getal van 800 miljoen rekeneenhe
?en toe, waarbij de rekeneenheid gelijk 
IS aan één dollar. Zonder bijzondere 
maatregelen stijgt deze som in de lw
mende jaren verder-, daar de bovenge
noemde produktieverbeteringen vooral 
In Franl<rijk nog door zullen gaan. 

liet stelsel dat in de EEG voor het 

zuivelbeleid is gekozen 'en reeds door de 
raad is aanvaard, gaat uit van de 
vaststelling van een richtprijs voor alle 
melk met een bepaald vetgehalte. Deze 
werd in 1966 vastgesteld op 39 pfennig 
of 35,3 cent per kg van 3,7 pct. vetge
halte. Deze prijs, die evenals het ge
meenschappelijk beleid per 1 april dient 
in te gaan, moet door de veehouder on
geveer gehaald worden door een aantal 
maatregelen. De consumptiemelk (plm. 
1/3 van alle melk) moet tegen de volle 
prijs worden verkocht. Er is een inna
meregeling voor boter tegen een inna
meprijs, die correspondeert. met de 
richtprijs. Deze boter wordt dan tegen 
de volle prijs aan de EEG-consument 
verkocht of met restituties geëxpor
teerd. Dit systeem wijkt geheel af van 
het systeem dat wij in Nederland ken-

door 
mr. J. F. G. 
Schlingeman 
lid van de 
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den en is dus de oorzaak van de stijgen
de boterprijs in ons land én van de 
afnemende botersmokkeL 

Een aantal minder. belangrijke maat
regelen voor magere melkpoeder en en
kele kaassoorten completeren dit 
stelsel. 

BOTERBERG 
Het was vooral over de boterberg van 

150.000 ton, die op het ogenblik ligt op
geslagen voornamelijk in Frankrijk 
- en de 1 uurgestelde maatregelen om 
deze op · tè ruimen dat het debat in de 
Tweede Kamer ging en over eventuele 
maatregelen om de uitbreiding van de 
produktie en/of verhoging van de kosten 
t~ voorkomen. Zeer terecht wees ir. 
'Iuynman erop dat een eenzijdige natio
nale beperking niets zou helpen, gezien 
de juist grote stijging in andere 
EEG-landen. 

Een verlaging van de richtprijs of 
van de innameprijs voor boter werd 
door mij en anderen niet juist geacht. 
De oorzaak van qe produktie-stijging 
ligt immers niet aan een groter aantal 
melkkoeien. Een kleine verlaging werkt 
eerder een verd-~re stijging van de pro
duktie in de hand, omdat dan voor vele 
bedrijven juist een uitbreiding v~.n h~t 
aantal koeien de enige mogeliJkheld 
wordt het inkomen op peil te houden. 
Een scherpe prijsdaling zou · het. _ban- · 
kroet betekenen voor vele bedn]ven. 
Ook de minister ondersteunde deze me
ning. Wel werd door mij gewezen op het 
beleid in de akkerbouwsector, ten aan
zien van het rundvlees, _dat op te smalle 
basis is gestoeld en daardoor de akker
bouwbedrijven, die het moeilijk hebben, 
zoals bij ons in Groningen, drijven naar 

, de melkveehouderij. rn· dit verband 
werd een lans gebroken voor produkten 
als vlas lucerne en eventueel aardappe
len. T~ gemakkèlijk onzes inzie1:s 
maakte de minister zich van d1t 
vraagstuk af in zijn overigens gedegen, 
doch wel erg lang betoog. 

Wel meer praktische vragen bleven 
een weinig in het slop. Natuurlijk kwam 

ook de verhouding boter-margarine ter 
sprake en de vraag werd gesteld of een 
heffing op margarine - als mogelijk
heid door de heer Mansholt genoemd -,
wenselijk zou zijn. Een sterk politiek 
vraagstuk in Nederland, waar het 
laatste woord nog niet over gesproken 
is. Momenteel bestaat er zo'n 
EEG-heffing ter ondersteuning van de 
olijfolieteelt in Italië. 

MEDEDINGINGSBELEID 
Ir. Tuynman vroeg de aandacht voor 

de Itoudegrondtuin:bouw en voor de 
noordelijke akkerbouw. 'Hij wees speei
aai op de vele subsidies in de andere 
EEG-landen, waardoor de produktie 
niet onder dezelfd'e voorwaarden plaats 
heeft. Een regeling van het mededin
gingsbeleid in de EEG Js dringend nood
zakelijk en ik vroeg een verdere voort
gang van het gemeenschappelijk struc
tuurbeleid, dat in d~. vorm van tien 
voorgestelde communautaire program
ma's ter tafel ligt in Brussel, te koppe
len aan een dergelijke regeling. Dit 
ging de minister iets te ver, maar hij 
zegde toe met alle macht te :blijven 
streven naar het wegwerken van de 
concurrentievervalsingen. 

Wanneer dit gebeurt, dan durven de 
Nederlandse boeren en tuinders de con
currentie best aan, verzekerde de heer 
'Iuynman, waarbij onderwijs, onderzoek 
en voorlichting de hoekstenen dienen te 

blijven. Ook wierp hij nog de vraag op 
wat de minister dacht van het kunst
vlees, een sojaprodukt, dat Amerika, na. 
zijn produktie van sojabonen enorm te 
hebben uitgebreid, nu juist in Europa 
kwijt wil. Het is nog moeilijk te over
zien of hier een werkelijke concurrentie 
met mindere vleessoorten zal ontstaan. 
Een vraagstuk om in de gaten te hou
den. 

Het was ook juist dat ir. Tuynman er 
nog eens op wees dat het aantal bedrij· 
ven de laatste tien jaar in ons land met 
43.000 terugliep en dat er thans op vele 
bedrijven geen opvolger is. Voor de 
goed geleide bedrijven is er echter ze
ker toekomst. 

MOTIE 
Slechts één motie, van de heer S. v. d. 

Ploeg (pvda) bleef over. Deze wilde de 
uit de ruilverkavelingsrente terugvloei
ende gelden (enige miljoenen per jaar)' 
niet opnieuw voor de verl,avelingen ge
bruikt zien. Een vreemde opvatting als 
men bedenkt dat de moderne ruilverka
veling steeds gepaard gaat met streek
Vf'rbetering, sanering en een verbete
ring van de infrastructuur van de be-. 
treffende gebieden . .In de commissiever
gadering werd deze motie reeds ver
worpen. Dit standpunt van de PvdA die 
steeds bovengenoemde argumenten ge
bruikte en thans de ruilverkavelingen 
minder rendabel achtte, was ons niet 
duidelijk, 

P. R .I • K.K.E.L.S 
o Uit "Ons Politeuma", offiCieel orgaan van het Gere.formeerd 
PÓlitiek Verbond: "In Acta Politica, het wetenschappelijk tijdschrift 
der IJOliticologen, stond In januari een Interessant artikel van de 
heer R. Verboom, dat handelde over het veelgehoorde plan om 
voor de Kamerverkiezingen van 1971 een districtenstelsel in te 
voeren, waarbij de huidige 18 Ideskringen tot kiesdistricten zouden 
zijn gemaakt, terwijl binnen elk district lijstverbindingen mogelijl{ 
zouden zijn. Uitgaande van de verldezingsuitslag van februari 1967 
rekende de schrijver uit, dat de verbonden lijsten van KVP, CHU en 
ARP dán 87 zetels. zouden verwerven (thans 69), een duidelijlie 
absolute méerderheid dus. Dit is niet alleen onaantrekkelijk voor de 
kleine partHen (die weggevaagd zouden worden), maar ook voor de 
PvdA en VVD die dan waarschijnlijk zeer lange tijd van bet dragen 
van regerings~erantwoorclelijkheld rutgesloten zouden zijn." 

o Politieke tekenaar Fritz Behrendt (van het Algemeen Handels
blad) in een "brief aan Smedts", hoofdredacteur van Vrij Neder
land: "Na de oorlog heb ik enige jaren in verschillende t::nd_en van 
Oost-Europa geleefd en als enige politieke tekenaar besch1k 1k over 
een grote mate van praktische ervaring met de daar- heersende 
staatsvorm, ( ...... ). Ik ben alleen maar dankbaar voor de lessen 
die ik niet te laat met vallen en opstaan heb géleerd en het daardoor 
verkregen inzicht, dat mij er voor heeft bewaard op niets gebaseer~e 
verwachtingen te koesteren van een systeem, dat op onnozelheld 
speculeert." 

o De correspondent In Bonn van Het Vrije Volk over de nieuwe 
voorzitter van de Westduitse liberale partij F.D.P., Walter Scheel, 
ex-minister en vice-president van de Duitse Bondsdag: "Walter 
Scheel is een sympatblel•e en tactvolle politlcus, die zowel door zijn 
partijvrienden als door zijn politielm tegenstanders gewaardeerd 
wordt. Hij is echter }lesllst geen linkse liberaal. al Ilopen vooral de 
jonge radicale vrUe democrat-en, dat hij de F.D.P. een wat Ilnl{sere 
tnoflel zal geven." 
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UIT DE PARTIJ 
In een vorige vergadering was men niet 
toegekomen aan de behandeling van een 
nieuw huishoudelijk reglement, zodat 
het bestuur wel gedwongen was dit 
punt, in afwijking van de oorspronke· 
lijke opzet, aan de agenda toe te voe
gen. Tot verbazing van iedereen vroeg 
niemand over het voorliggende concept 
in eerste instantie het woord. Pas toen 
voorzitter Van Boven het dan maar con
form voor vastgesteld wilde verklaren, 
meldden zich een spreker en tweê 
spreeksters, hetgeen leidde tot één ·en
kele wijziging. Deze vlotte gang van 
zaken mag men wel opvatten als een 
compliment aan de commissie, die het 
concept had opgesteld. 

• GELDERLAND 
Het bestuur van de centrale Gelder

land van de VVD heeft met instemming 
vernomen, dat de heren mr. J. G. Riet
kerk, Meester Philipslaan 13, Rijswij'k 
(ZH) en H. Wiegel, Bloemgracht 7, 
Amsterdam, door de Tweede Kamer
fractie zijn 'belast met het contact met 
Gelderland. Het bestuur roept afdelin
gen, leden en ook niet-leden van de 
VVD in Gelderland op, om zich desge
wenst tot één van beide Kamerleden te 
wenden. 

• MONNICKENDAM 
In verband met drukke werkzaambed

den is mr. W: A. Sterk afgetreden als 
voorzitter van de afdeling Monnicken
dam. In .zijn plaats is benoemd de heer 
].<'. M. Madaraz, thans bestuurslid, tot 
voor kort secretaris. Mr. Sterk biljft 
raadslid. · 

8 DORDRECHT 
. Zoals in vele VVD-afdelingen is 

geschied heeft ook de afdeling Dor
drecht een gesprekligroep geformeerd 
om van gedachten te kunnen wisselen 
over het onderwerp kiezer. - gekozene. 
Deze gespreksgroep heeft een: omvang
rijk verslag opgesteld. Plaatsgebrek 
maakt het ons onmogelijk aan dit rap
port uitvoerig aandacht te besteden. 
Niettèmin signaleren wij gáarne. de sti
mulerende activiteiten van onze Dordtse 
geestverwanten, die . vijf. avonden 
vruchtbaar over het bedoelde onder
werp hebben gediscussieerd. Overigens 
namen aan het gesprek ool;i leden deel 
van de afdelingen Dubbeldam en Pa
pendrecht, alsmede enkele JOVI)'ers uit 
Dordrecht. Fiet rapport yan de 
gespreksgroep is in handen· gesteld van· 
de landelijke commissie kiezer-gekoze
ne. 

8 OMMEN 
Tijdens een vergadering van de sta

tencentrale Ommen, gehouden te Har
denberg in hotel "Nijhoving?', ·zijn de 
heren A. Leunge uit Balkbrug en D. 
Hueting uit Nijverdal g'ekozen als 
bestuursleden van de statencentrale. 

• HEILOO 
~ aansluiting op de op~nbare verga

dermg op maandag 19 februari in de 
zaal van de Gereformeerde kerk aan de 
Noordergeeststraat waarin het Tweede
Kamerlid H~ Wiegel als · spreker op
treedt, zal de afdeling Heiloo·een leden
vergadering houden, Daarin zal me
vrouw C. Stikkel-Sigling aftreden als 
voorzitster. In haar. plaats . heeft het 
bestuur de heer: A. van DU).lren kandi
daat gesteld. Mevrouw Stikkei blijft ge
woon bestuurslid. Bovendi'èn: is me
vrouw E. Dekker-Dekker periodiek af
tredend, maar zij stelt zich herkiesbaar. 

8 'S-GRAVENHAGE 
Het id~e van een aparte rondvraag

v~rgadermg - op een gewone vergade
rmg plegen bij de rondvraag ter sprake 
komende onderwerpen nimmer afdoen
de uit de doeken te komen - is in de 
VVD-afdeling 's Gravenhage opvallend 
goed aangeslagen. Een- opmerkelijk 
groot aantal leden (en "officials", onder 
wie mr. •roxopeus, onze fractievoorzit
ter in de 2e Kamer, die uiteraard maar 
zelden de .t~jd heeft om afdelingsbijeen
komsten biJ te wonen) heeft zich geani
meerd geuit over onderwerpen als de 
aard der functie van partijvoorzitter de 
kinderbijslagwetten en het pretpark 
2000". Dit laatste is een typisc'h Haagse 
gemeentelijke aangelegenheid die, zon-
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der dat de plannen daarvoor nog defini
tieve vorm hebben aangenomen, reeds 
veler gemoederen bezig houdt! Bepaal
de. besluiten werden .niet genomen, 
maar dit was ook niet de bedoeling. Wel 
bleek het onderwerp "kinderbijslag" 
dermate gecompliceerd en ook uiteenlo· 
pende reacties uit te lokken, dat staan
de de vergadering een speciale stu
die-werkgroep werd gevormd, die t.z.t. 
een rapport zal uitbrengen, aan de hand 
waarvan verder kan worden gediscus
sieerd. (Vervolg van deze rubriek op pag. 6) 

N.V. OBSERVATOR 
ROTTERDAM VASTELAND 30 TELEFOON 1115 20 

FABRIKANTE VAN 

NAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS, THERMOMETERS 
PYROMETERS, TACHOMETERS 

Agenten voor Zeekaarten en 
Nautische boeken 

REPARATIES OP KORTE TERMIJN 

SPREEKBEURTEN 
Periode van 9 februari tot en met 8 mad~t · 

9 febr. 
9 febr. 

9 febr. 

9 febr. 
9 febr. 
9 febr. 

9 febr. 
10 febr. 

11 febr. 
12 febr. 
12 febr. 

13 febr. 

15 febr. 
15 febr. 
16 febr. 

16 febr. 

16 febr. 
16 febr. 
16 febr. 
16 febr. 

·19 febr. 
21 febr. 
22 febr. 
22 febr. 
22 febr. 
22 febr. 

23 febr. 

23 febr. 
26 febr. 
26 febr. 

26. febr. 
26 febr. 

1 maart 
1 maart· 
4 maart 
4 maart 
8 maart 

Emmeloord ............................ · ............. . 
Haarlem (20.00 uur: studiekring Z.-Ken

nemerland, onderwerp: De ·Europese 
integratie) ............................ : ........ .. 

Oostvoorne (20.00 uur: Buitenlust; onder-
centrale Voorne-Putten, VVD + JOVD) 

Zutphen· ........................... _ ..... _ .......... . 
Den Helder ( JOVD, cyclus partijwez'en). _. 
Eda.m · (20.00 uur: Damhotel; onderwerp: 

Vernieuwen of vernielen) .................... , 
Aalten (20.00 uur: Sociëteit) ............. .. 
Meppel (20.00 uur, restaurant Slot; JOVD, 

onde~werp: Praktische politiek en par-
tijvernièuwing) . _ ..... _ .................. _ ..... .. 

Den Haag (Humanistische jongeren) ..... . 
ZutJ?hen (Statencentrale) .................... .. 
Oss. {~0.00 uur: hotel De Korenbeurs; on-

det:werp: Partijvernieuwing) .......... .. 
Nijmëgen (20.00 uur: concertgebouw De 

Vereniging) .................................. .. 
Harmelen ........................... _ ............. . 

Den Haag (forum jongerèn PvdA) ........... . 
's-Hertogenbosch (20.00 uur: kleine zaal 

v. h. Casino; Agrarische Hogescholen, 
debat politieke partijen) ................. . 

Ridderkerk (20.00 uur: gebouw St. Joris; 
regionale vergadering VVD + JOVD) 

Zuidlaren (JOVD) ............................ .. 
Strijen ............................................... . 
Vries .............................................. .. 
Den Haag (studentendispuut Aras) .... .. 
Heiloo ............................................... . 
Utrecht (JOVD) ............................... .. 
Leiden ....................... · ........................ . 
Gouda (vergadering regio) ................ .. 

Franeker ( statencentrale) .......... : .. ....... . 
Staphorst ('t Vergulde ~3-os, te Halfweg; 

19.00 uur: spreekuur; 20.00 uur: ver-
gadering ..................................... .. 

De Wijk (20.00 uur: hotel Het Oude Ho-
genkamp; Liberale Kring Meppel) .: ... . 

Opsterland ·( statencentrale Heerenveen) .. . 
Utrecht (20.00 uur: Jaarbeursrèstaurant) 
Sleen (20.00 uur: hotel Zwols; Z.O.-hoek 

Drenthe, onderwerp: Politieke zeker-
heden en onzekerheden) ................. . 

Oostburg (West Zeeuwsch-Vlaanderen) .. . 
Uithoorn (debat over agglomeratie van 

Amsterdam) ................................... . 
Odoorn ................... ; ....................... .. 
Hoogeveen (JOVD, midden Drentl;Ie) .... .. 
Warnsveld/Zutphen ............................ .. 
Dwingelo (20.00 uur: hotel Wesseling) .. r 
Ede (JOVD, onderwerp: Liberaal in de 

wereld van heden en morgen) .......... .. 

Mr. H. van Riel 

Mr. dr. C. Berkhouwer 

Mr. H. E. Koning 
Mr. J. G. Rietkerk 
Mr. A. Geurtsen 

H. J. L. Vonhoff 
H. Wiegel 

Mevr. mr. E. Veder-Smit 
Drs. L. van Leeuwen 
Mr. H. E. Koning 

H. Wiegel 

H. J. L. Vonhoff 
Mr. H. van Riel 
Dr. K. van Dijk 

Mr. F. Portheïne 

Ir. D. S. Tuijnman en 
mr. A. Geurtsen 
H. Wiegel 
Mr. E. H. Toxopeus 
R. Zegering Hadders 
Mr. J. G. Rietkerk 
H. Wiegel 
Mr. J. F. G. Schlingemann · 
G. Koudijs · · 
H. J. L. Vonhoff 
Dr. K. van Dijk 

R. Zegering Hadders 

Dr. K. van Dijk 
H. J. L. Vonhoff 
Mr. J. G. Rietkerk 

H. J. L. Vonhoff 
Ir. D. s. Tuijmnan 

H. Wiegel 
H. Wiegel 
R. Zegering Hadders 
H. Wiegel 
R. Zegering Hadders 

Mr. dr. C. Berkhouwer 

Deze lijst, waarin in principe alleen spreekbeurten van Kamerleden - die zij vevuilen 
binnen het verband van de partij - wor:den vermeld, wordt opgesteld door het Algemeen 
Secretariaat •·an de V~_D. Koninginnegracht 61 te Den Haag (telefoon 070. 604803), De 
gegev~ns, waaronder bi) voo-rkeur oo:. het aanvangsuur en de plaats waar de ver
gadarmgen gebouden worden, dient men derhalve niet naar de redactie van bet weekblad, 
maar naar het Algemeen Secreta.rlaat van de partij te zenden. De lijst wordt elke maan
dag om 12.00 uur afgesloten. 

Radio-uitzending van de VVD: woensdag 21 februari, 18.20-
18.30 uur, over de zender Hilversum ll (298 m). 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Kopij voor deze rubriek zen
den aan 

Joh. B. Springer 
Alexanderstraat 16, Haarlem 

VERKEERSGEV AREN 
Over de najaarsvergadering van de 

Nationale Vrouwen Raad ontvingen· wij 
van mevr. Huese-Laming weer een uit
voerig verslag. Er komen op. die verg!l.
deringen altijd heel wat onderwerpen 

• aan de orde; wij lichten er deze keer 
enkele uit. 

Op verkeersgebied werd de aandacht 
gevestigd op twee punten, met het ver
zoek deze ter kennis van de vrouwen in 
openbare vertegenwoordigingen te bren
gen. Het eerste punt betreft de onver
;hoogde voetpaden, die in sommige 
plaatsen langs de huizen wörden aange
legd. Wat te verwachten was, gebeurt: 
het snelverkeer annexeert deze paden 
als rijweg, met alle nare gev<;>lgen van 
dien. Die z.g. voetpaden moeten zo 

'gauw mogelijk verdwijnen, dat 'wil na
tuurlijk zeggen: opgehoogd. 

Het tweede punt was de gevaarlijke 
smalle hoofdweg van Bergen op Zoom 

:naar Middelburg, die al te veel slachtof
fers eiste. Zo spoedig mogelijke verbre
ding wordt dringend verzocht. 

. ALLEENSTAANDEN 
Onze mevr. ir. A. Kuiper-Struyk 

'besprak op dezelfde vergadering de wo
ningproblemen van alleenstaanden. Te
genover deze groep is nog steeds een 
zekere discriminatie te constateren. 

Hun belangrijkste wensen en behoef
ten zijn nu wel bekènd: 

a) voorkeur voor gemengde bewo· 
ning; 

b) huur, geen koop (financiële factor 
en wens naar mobiliteit) ; 

c) ligging in of bij stadskernen 
(slechts 25 pct. wil huiten wonen); 

d) eigen sanitair en gescheiden woon
en slaapkamer; 

e) was- en drooggelegenheid. 
De financiële kant is natuurlijk be· 

langrijk. Wij zagen al .dat huur de voor· 
keur heeft. Maar omdat woningen voor 
alleenstaanden zelden in de woning· 
wetsector gebouwd worden, zijn ze in de 
premiesector altijd wat duurder, wat 
een bezwaar is. Grote conc·entraties van 
flats voor deze groep zijn geen succes 
gebleken; daarom zullen wij in de blok· 
'ken woningwetbouw kleine flats voor 
hen moeten inbouwen. 

VERVROEGDE AOW 
Op dezelfde vergadering van de Natio· 

nale Vrouwen Raad is een juridisch€ 
commissie ingesteld onder presidium 
van mevr. mr. Hes-Polak. Als eerst< 
taak zal deze commissie de vervroegd< 
AOW voor vrouwelijke ·ongehuwden on· 
der de loep nemen. Daar hebben wij bi: 
ons ook al eens aandacht aan gegever 
o.a. op de najaarsconferentie 1966. 

UTRECHT 
Bijeenkomst op maandag 12 februar 

a.s. om 14.30 uur t.h.v. mevr. M. H. 0! 
ten Noort-Hudig, Prins Hendriklaan 98 
tel. 19640. Spreekster: mevr. M. C 
Laan-Eenders (Bilthoven.) Onderwerp 
Wat is de invloed van de vrouw bij dt 
woningbouw? 

COPIJNl 
GROENEI(AN 

* 
REEDS MEER DAN 
~ EEUWENEEN 

BEGRIP VOOR 

boomkwekerij
prodakten 

EN 

tuinarchitectuur 

* 
TELEFOON 03401-120'1 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE vrijdag 9· februari 1968 - 3 

Onzindelijk I iscale 0 -puzzel :Jf ~ Schreven wij de vorige week dat 
~ , Het Vrije Volk geheel van slag ~f 

was toen het een ·volkomen ongemoti
veerde en onbesuisde aanval 'deed op 
mr. Toxopeus, thans blijkt opnieuw dat 
men aan het Hekelveld nog steeds in 
verwarring verkeert, lrennelijk be
vreesd door de stabiliteit van het Ne
der1ai~dse liberalisme dat in de VVD als 
derde grote partij zijn politieke gestalte 
vindt. 

bij financiën 
Onder het opsc'hrift "Middeleeuws" 

schrijft het socialistische !dagblad on
der meer het volgende: "Ook Tilburg 
vraagt om hulp. Voor het groeiende in-

INVLOED DER AMERIKAANSE FINANCIELE MAATREGELEN 

wonertal heeft men nieuwe . werkgele· Wel zeer gevSirieerde onderwerpen als 
genheid nodig, voor de verdwijnende in- de Amerikaanse maatregelen ter 
dustrie vervangend werk. Tilburg bestrijding van het tekort op de beta
smeekt al lang om hulp, maar krijgt lingsbalans, de mogelijke verkoop van 
het niet. Tilburg en lde Tilburgse textiel domeingronden in de IJsselmeerpolders, 
moeten zichzelf maar redden. Dat is belastingspaarbrieven en het ongelukki
liberaal. De regering weet dat het in ge feit, dat zij die uitsluitend van AOW
Tilburg mis gaat en laat het op zijn of AWW-uitkeringen moeten 'leven, in de 
beloop. Dat is middeleeuws." • loonbelasting zullen gaan vallen, vorm-

Ziehier weer eens èen uitgeSJproken den de hoofdmoot van het debat, dat 
vorm . van onzmdelijk denken dat door vorige week in de Tweede Kamer over 
het voormalig partijorgaan van de Par- de begroting van financiën werd ge-
tij van de Arbeid aan den dag wordt voerd. . . 
gelegd. Het begdp "liberaal" wordt er Om met het laatste punt te beginne!!-: 
weer eens met de haren bijgesleept; ~Op· dat was geen speciale snode maatregel 
nieuw zonder ei:lige motivering, zon/der van dit Kabinet, zoals men uit .sommige 
enige verklaring waarom het begrip "li· onduidelijke berichten wellicht heeft op· 
beraal" )llet de ·Tilbm·gs.e zaak in ver- gemaakt .. De zaak is op zichzelf heel 

· baniJ.: 'zóu kunnen worden gebracht. Het eenvoudig en ook wel logisch: de AOW· 
is' opri:itlllw een vorm van losweg schlm· en AWW-uitkeringen zullen ongetwijfeld 
pèn met · de vooropgezette bedoeling •Jdat in de loop van het j31ar als gevolg van 
er bij de lezers wel iets van 7lal blijven hun welvaartsvastbeid opnieuw worden 
hangen. Het is scWeten met geeste- \Opgetrokken, met het gevolg dat zij dan 
lijke losse flodders die "net vrije volk" . "ZUllen uitkomen boven het belastingvrije 
moeten imponeren. Intussen blijft het.een .._bedrag aan· de voet van het tarief der 
onwaardige methode die wij de socia- ,: Joon- en i~k~mstenbelasting_. · Vo?r enk~
listische V'Oorlichters in hoge mate kwa- ~:_t,:le · categoneen van AWW-Ultkerrq.gen IS 

lijk nemen. Wij schreven het reeds eer- :z,:~di:l,.t thans trouw,ens al het ge:yal. '. · 
der: wij nemen de handschoen met Het ~~~[{:Ho_e logisch dit ?elaJStmg-techmsch 
Vrije Volk gaarne op, maar laat men ;{;t~~k IS en om hoe kleme bedragen (van 
van ·ldie zijde daiJI tonen dat men een · ""~kele guldens . per maand) het ook 
eerlijke en open strijd niet vreest. gàat, dat neemt niet weg, dat, . :~;~als 

onze geestverwant drs. J o e k e s het 

Onzindelijk 11 
lf. :Jf Als Het Vrije Volk de liberalen 

.)(-. bij de ernstige situatie ldie in Til
burg is 01ntstaan meende te moeten be
trekken, was het · op zijn minst reël 
en eerlijk geweest te vermelden dat ons 
TWeede-Kamerlid de heer Vonhoff d·e 
regering heeft geattaqueerd door er QP 
te wijzen dat het rapport-Goldsohmidt 
door allerlei futiliteiten is vertraagd. 
Hieruit blijkt duidelijk .ongerust
heid van 'liberale zijlde over de gang van 
zaken in Tilburg. Maar Het Vrije Volk 
verzweeg dat voor zijn lezers en wist 
niet beter te doen dan het begrip "libe
raal" in een kwaad daglicht te stellen. 

Erger nog, over het rapport-Gold· 
schmidt werd met geen woord gespro· 
ken. Eveneens werd onvermeld gelaten 
dat de regering er de voorkeur aan geeft 
de resultaten van dit rapport af te wach
too. Wij zouden op onze beurt een der
gelijke voorlichting milddeleeuws willen 
noemen. Het te stellen alsof de regering 
de ernstige situatis in Tilburg op haar 
beloop laat is onjuist en oneerlijk. 

Het gaat hier om een bijronder ernsti
ge zaak die een even ernstige als door
dachte voorlichting vrwagt die door Het 
Vrije Volk achterwege werd gelaten. 

Nogmaals, wij betreuren deze handel
wijze in hoge mate, dit temeer omdat 
zij de vreselijke gesel der werkloos· 
beid tot inzet heeft. Daarmee mag 
en kan geen demagogie worden bedre
ven. Wie dit wel !doet handelt onzinde· 
lijk en geeft duidelijk blijk eelll oprechte 
democratische voorlichting met voeten 
te treden. 

Vraag 
* * Onlangs werd te Amsterdam * op de werf van de Nederlandse 
Dok en Scheepsbouw Maatsphappij de 
·uo.ooo ton 1netende tanker "Neverita", 
het grootste schip dat ooit in ons land 
werd gebouwd, aan Shell Tankers over
gedragen. Bij deze gelegenheid wees ir. 
Scherpenhuijsen, directeur van de 
NDS'l\1: onder meer op het feit dat het 
schip van Lloyds het certificaat. "un· 
manned engine room." beeft gekregen, 
hetgeen betekent dat het mogelijk is het 
schip vanaf 's avonds zes uur tot de 
volgende morgen acht uur met een onbe
mande n1acrnnettamer te laten varen. 

;,Onben1ande macWnelramer", zo zei 
de heer Scherpenhijsen, "een stap ver
der, niet zo maar bediening op afstand, 
neen beslist een verdergaande automa
tisering. Wat zal het brengen? Vrije tijd, 
meer vrije tijd, nog meer vrije tijd. Het 
zal een zeer zware belasting van onze 
menselijke geest worden. Wordt het een 
bedreiging of zal het ons geluk brengen 
of op een hoger plan brengen? Zullen 
wij ons gevoel voor lliscipliné - zo nooll
zalwlijk aan boord van een scWp -
l>ewaren-:" 

Het is een belangrijke vraag die niet 
alleen betrekking heeft op de besteding 
Van vrije tijll buiten de beroepssfeer, 
maai' in dit geval ook binnen de werk· 
gemeenschap. Een vraag die ons wel 
tot nadenken n10et stenunen, ondanks 
de Yele materiële voordelen die de mo· 
<terne tecnn1eK ons l>ie(tt. 

huiselijk uitdrukte, "de mensen, die het 
treft, toch al zo zuur zitten, dat men 
Wer niet licht over mag oordelen." 

Mijn fractie, zo zei de heer Joekes, 
ziet in wat hier aan de hand is een wel 
heel sprekend bewijs voor de juistheid 
van onze aJgemene stelling, dat de 
rechtvaardigheid vereist dat de aanpas
sing van de belastingtarieven in het ge
heel van het financiële beleid een hoge 
prioriteit geniet. Dat de liberalen daar
bij aan de laagste inkomens aan de vo~t 
van de schaal bijzondere aandacht wll· 
len geven, heeft de jongste tariefcorrec
tie van minister Witteveen nog eens ten 
overvloede bewezen. 

AOW-puzzel 
De vraag was .nu echter, wat op korte 

termijn hiertegen zou zijn te doen. Er 
zijn in de Kamer allerlei mogelijkheden 
overwogen. Optrekking op dit ogenblik 
van het vrije bedrag zou honderden mil
joenen kosten, omda,t men nu eenmaal 
een belastingvrije voet niet zo maar 
kan optrekken zonder dit te laten . door
werken in het gehele tarief. Compensa
tie van de te . betalen bélasting door een 
overeenkomstige verhoging van de uit
keringen, zoals een gezamenlijke motie 
van D'66 en de PSP in feite suggereer
de kwarrl al evenmin in aanmerking, 
o~dat dan ook dit over de gehele linie 
zou moeten gebeuren; d.w.z. voor alle 
AOW ;trekkers. 

De heer Joekes voelde het meest voor 
een suggestie van de heer Kieft (ARP) 
om de laagste bedragen in de tabellen 
van de loonbelasting "niet invorder
baar" te verklaren. 

staatssecretaris Grapperhaus, die be
paald wel gevoel ha:d voo: de bezw:;tren, 
gaf de verzekering, dat n~ets hem hev~~ 
zou zijn dan dat de regermg er t.z.t., biJ 
de komende belastingherziening, in zou 
slagen om in het lmd~r ~:;tarvan de be
lastingvrije voet aanzienliJk op te trek
ken. Op deze wijze zou de bestreden 
heffing dus ·slechts tijdelijk zijn. B<?ven
dien was de heffing nu in de sfeer van 
de loonbelasting getrokken, waa:rdoor 
deze mensen het invullen van aanl?if
te-biljetten voor de inkomstenbelasbug 
en andere rompslomp wordt bespaard. 
En aldus zouden zij, afgezien van de 
ambtshalve bijzondere aftrek voor be
jaarden, ook nog kunnen profiteren van 
f 150.- voor verwervingskosten. . 

Niettemin: het feit van de heffmg op 
deze la,ge inkomsten zou toch, zij het 
tijdelijk, bestaan en het eind v':n het 
lied was dat de staatssecretans na
drukkelij-k toezegde, nog eens ernstig te 
zullen bezien wat hier eventueel toch 
nog tegen te doen zou zijn. Tegen het 
niet invorderbaar verklaren van deze 
laagste vorderingen had hij aanvan]{e: 
lijk ook nogal wat bezwaren van ::nerlet 
aard, maar wij geven de hoop met op, 
dat hier of ergens anders toch nog wel 
een oplossing blijkt te ligg·en. 

Amerikaanse maatregelen 
De heer Joel,es en vele andere spre

kers wijdden vrij uitvoerige aandacht 
aan wat onze woordvoerder noemde 
schokkende gebeurtenissen in het afge
lopen jaar, zoals de devaluatie van het. 
Britse Pond, de wilde goudspeculaties en 
de aankondiging tot herstel van het 

evenwicht cp de Amerikaanse beta
lingsbaJans, "die niet alleen de gehele 
wereldeconomie, maar ook de gehele 
wereldpolitiek ten naaste raken." 

Minister W i t t e v e e n , de Ameri
kaanse maatregeien tot herstel van de 
betalingsbalans besprekend, ontkende 
tegenover opmerkingen dienaangaande 
van uiterst linkse zijde,' dat de oorlog in 
Vietnam de belangrijkste oorzaak van 
de moeilijke Amerikaanse financiële si
tuatie zou zijn. Het is vooral een struc
tureel-economisch probleem, dat er ook 
zonder de oorlog in Vietnam zou zijn. 

De minister had goede hoop, dat de 
Europese kapitaalmarkt de Ameri
kaanse maatregelen zonder --storingen 
zou kunnen verwerken. De door sommi
gen ter sprake gebrachte gevolgen van 
de maatregelen voor de investeringen in 
het continentale plat bèhoefden z.i. ook 
niet zo groot te zijn, omdat het hier 
financieel zeer krachtige ondernemin
gen betreft. De onaangenaamste en uit 
principieel oogpunt meest verwerpelijke 
maatregel achtte minister Witteveen de 
beperking van het toerisme naar Euro
pa. Het totale nadelige effect daarvan 
op onze betalingsbalans schatte hij 
echter op ten hoogste f 40 à f 50 mil
joen. 

VoOr· de invoering van zgn. be
lastingspaarbrieven, door de voorzitter 
van de SER, drs. De Pous, bepleit, voel
de minister Witteveen heel weinig. Hij 
had daartegen dezelfde bezwaren als te
gen een ongeveer gelijk plan, destijds, 
van minister Vondeling. De spaarquote 
zal er niet veel groter door worden, 

· omda.t men dan andere beleggingen te 
gelde kan maken en het betekent een 
verschuiving van lastert voor de schat
kist van het heden naar de toekomst. 

Gronden IJsselmeerpolders 
De heer Egas (pvda) en onze geestver-

' .. ' . ' 

want ir. T u y n m a n kruisten de degens 
over de voorgenomen - beperkte en 
geclausuleerde - verkoop van domein· 
gronden in IJsselmeerpolders. Ir. Tuyn
man verklaarde de uiteenzetting van de 
heer Egas "met gemengde gevoelens" 
te hebben a:angehoord. De heer Tuyn
man is voorstander van de mogelijkheid 
van verkoop, maar bepleitte daarbij wel 
voorrang voor hen, die als de pioniers 
in het nieuwe land konden worden 
beschouwd. 

Minister Witteveen was in eerste 
instantie al blij, dat de heer Egas de 
indruk wekte, dat het hem. hier niet om 
een (socialistisch) dogma ging. Maar 
toen de socialistische afgevaardigde 
toch een tegen de mogelijkheid van ver
koop. gerichte motie indiende, consta
teerde i.: de bewindsman spijtig, dat er 
blijlilbaar' toch ·nog een stukje dogma 
was overgebleven. 

De 'l:notie-Egas werd bij zitten en 
opstaan· 'met de stemmen van de PvdA, 
de PSP en D'66 vóór, verworpen. 

A.W. A. 

KADERCURSUS 
:··< 

NOORDELIJKE 
KAMERCENTRALES 

De noordelijke kadercursus, waarover 
wij in ons vorig nummer berichtten en 
waarvoor zeer velen zich hebben opge
geven zal . gehouden worden niet op de 
eerder gepubliceerde data, maar op de 
vrijdagavonden 1, 15, 22 en 29 maart 
a.s. Deelnemers zullen binnenkort een 
volledig program.ma ontvangen .. De bij
eenkomsten zullen steeds plaats hebben· 
te Assen in het verenigingsgebouw De 
Kern, Oranjestraat 50. Aanvang half
acht precies. 

Wo'e4/.e~ 
NORMAAL· EN DIKWANDIGE 

NAADLOZE STALEN BUIZEN 
GELASTE STALEN BUIZEN, GASPIJPEN 

STALEN .REGENWATERAFVOERPIJPEN 
GEBRUIKTE ELEKTRISCH GEREINIGDE VLAMP,IjPEN 

VEERSEDIJK 187 -HENDRIK 100 AMBACHT 

Telefoon 0 1858 - 3044 (3 lijnen) 

De HBU heeft voor haar rekeninghouI ders tegen een matige vergoeding safe
loketten beschikbaar. Hierin kunnen I stukken, die speciale waarde hebben, 
veilig worden opgeborgen, 

I 
I 

~~ Ook voor U: de HBU 

I ~OLLANDSCHE BANK-UNIE 
I =RDAM • DEN HAAG • ROTTEilDAM 

11 
I N.V. 
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Zinnig woningbeleid 
DEZE WEEK heeft de wethouder voor 

de verkeerscoördinatie, de heer 
G. K. J. M. Hamm, in de openbare 
commissievergaderingen over de begro
ting voor 1968 zijn beleid op dit plint 
moeten toelichten en verdedigen. Deze 
zaak was, zoals Het Parool schreef, 
"meer dan alleen het bepraten van·een 
stukje begroting.". De kwestie Vfl::il het 
Amsterdamse verkeer en de op bas1s van 
recente richtlijnen van de -regering· in 
voorbereiding genomen mogelijkheden 
voor een. "verkeerscirculatieplan" is 
wellicht een van de ingewikkeldste 
vraagstukken van de hoofdstad. De tijd 
tussen deze èommissievergadering en 
het ter perse gaan van dit blad was te 
kort om in dit nummer uitvoerig op 
·deze kwestie in te gaan; dat komt nog. 

De wethouder voor de vollrshuis
vesting, mr. Th. C. ,M. A. Elsenburg, 

· heeft vorige week een nauwelijl's 
minder ingewikkelde materie moeten 
verdedigen. De woningdistributie en 
het woningbeleid, zoals hij dat sinds 
een aantal jaren voert en -dat 
bepaald verbeteringen in de woningsitu
atie heeft gebracht - is een dynamisch 
beleid, in die zin dat er niet een starre 
formule is bedacht die dan voor (te)lan
ge tijd onwrikbaar blijft. Dat heeft hem 
nu een ietwat merkwaardige felle aan
val van de linkse partijen in·de gemeen
teraad, althans van de commissieleden, 
opgeleverd. 

Aanleiding is de omstandigheid ,dat de 
laátste jaren de bouwproduktie. is toege
nomen en dat - voor een deel door het 
teruglopen van ·de bevolkingssterkte van 
de stad - het kwantitatieve woningte-

kort in de stad goeddeels is verdwenen. 
Dat wil geenszins zeggen dat iedereen 
nu een huis heeft, of het juiste huis voor 
zijn gezinssterkte en inkomen. Integen
deel, aan het kwalitatieve woningbeleid 
zal nog vele jaren moeten worden ge
dokterd, en niet geheel ten onrechte is 
dan ook opgemerkt dat er niet zoveel 
nadruk moet worden gelegd op de me
ning dat de afdeling Woonruimte (die 
de woningdistributie regelt) een aflo
pende taak heeft. We .kunnen dat wel 
hopen, maar er moet niet worden ge
werkt met een soort kampeerdersmen
talit-eit. 

In het beleid van de wethouder is 
sinds enige tijd een verruiming geko
men van de normen die bijv. worden 
gesteld aan, het verkrijgen van een ur
gentiebewijs. Dat kan, doordat men 
mag :Zeggen dat de meeste zee! ernstige 
gevallen zijn geholpen. Er bhjven nog 
vele krepeergevallen over, die voor het 
leeuwedeel in enkele categorieën zijn 
onder te brengen: de bejaarden, de me
disch moeilijke gevallen en de finan
cieel of sociaal zwakken. Op die groe
pen wil de afdeling woonruimte de volle 
aandacht kunnen concentreren, en mede 
daartoe is het aantal woningzoekenden 
buiten die groepen in toenemende mate 
in een andere procedure gepast, waar
bij niet rechts.treeks de afdeling Woon
ruimte regelend optreedt. Zij zijn meer 
aangewezen op zelfwerkzaamheid en zelf 
zoeken en regelen met eigenaren of ma
kelaars. 

Dat nu heeft het ongenoegen van de 
·socialistische, pacifistisch-socialistische 
en communistische commissieleden op-

Van ramp naar koopavond ... 
Op zichzelf lmn het geenszins onbe

grijpeiijk worden genoemd dat me
nigeen in het gebied van de Nieuwe 
Waterweg in ongerustheid, misschien 
zelfs wel in ernstige ongerustbeid is ko
men te verkeren na de ontploffing en de 
brand bij de Shell ·in Rotterdam-Pernis. 
Vooral in de woongebieden om de plaats 
van de ramp, meer in het bijzonder in 
Hoogvliet, hebben zich bij velen gevoe
lens van diepe schrik en vrees voor 
herhaling in de toekomst duidelijk ge
manifesteerd. 

Er was dan ook sprake van een cala
miteit zoals er zich in ons land gelukkig 
maar sporadisch één voordoet: Het toe
val wilde echter dat juist deze calami
teit precies ~en week tevoren was voor
afgeg!lan door een eveneens hevige 
brand .in de olie-opslagplaatsen van 
Pakhoed in het Botlekge bied. Deze twee 
gebeurtenissen in zo'n kort tijdsbestek 
hebben niet nagelaten ontsteltenis in 
brede kring te veroorzaken. De vraag 
rees levensgroot of het industriegebied 
van Rijnmond ·als· woongebied nog wel 
voldoende veilig kan worden geacht. 
· Die vraag is aanvankelijk hier en 

daar nogal geëmotioneerd naar voren 
gebracht. In Hoogvliet heeft een actie
comité uit de gedupeerde bewoners zich 
luidruchtig geroerd. Verder heeft de 
p:aatselijke afdeling van de Partij van 
de Arbeid naar de mode van onze dagen 
een "hearing" gehouden die sommigen 
gelegenheid heeft . geboden hun veront
rusting te ventileren. 

Nog eens: dat was allemaal heel be
grijpelijk, maar het was van het be
gin af aan gedoemd weinig uit te rich
ten. Opwinding en angst zijn nu een
maal slechte leidslieden. En een "hear
ing" is eigenlijk niet het forum waarop 
calamiteiten van deze aard en hun 
consequenties op een bevredigende, 
effectieve wijze kunnen worden bespro
ken.· 

Dat forum is wèl de raad. En .daar
van zal niemand in redelijkhe.id kunnen 
getuigen dat hij niet heeft geweten wat 
hem onder de. gegeven omstandigheden 
te doen stond. In minder dan geen tijd 
hadden de voorzitters van alle fracties 
een gezamenlijke interpellatie-aanvrage 
ingediend. Zij waren . overeengekomen 
dat de "nestor voor dit jaar", de 
KVP-fractieleider mr. L. A. Struik, als 
hun aller woordvoerder zou optreden. · 

Tussen het tijdstip, waarop de inter
pellatie werd aangevraagd, en de 
raadsvergadering waarin ze werd ge
houden, zijn tien dagen verstreken. 'l'ien 
dagen waarin de gemoederen tot rust 
konden komen, het verstand het van de 
emoties kon winnen en een dieper in
zicht in verschillende aspecten van de 
noodlottige gebeurtenis kon worden ver
kregen. Daaraan is het niet in de 
laatste plaats toe te schrijven dat de 
interpellatie een waardige en tegelijk 
nuttige bestuurlijk manifestatie· is ge
worden. 

Een manifestatie die kon gelden als 
een · openhartige publieke verantwqor-

De Johanna Westermanschool 
DITMAAL willen we het zoeklicht rich

ten op een neutrale, bijzondere Mu
lo-school voor meisjes, die ··binnenkort 
vijftig jaar bestaat. Er is om meer dan 
één reden aanleiding om aan· dit jubi
leum aandacht te ·Schenken. In de 
eerste plaats, omdat deze school in onze 
stad een beglip is, want zo langzamer
hand hebben duizenden jonge meisjes er 
hun opleiding genoten, die, mede dank 
zij de individuele vorming, die zij er 
kregen, hun weg in de maatschappij 
hebben gevonden. , . 

Een bijzondere school .in meer dan 
'één betekenis, want het onderwijs wijkt 
er wel wat af van het normale type 
Mulo-school voor meisjes. De leerlingen 
k~ijgen er onderwijs, aangepast aan de 
mgen aanleg en.. belangstelling en · de 
school streeft een algemene· vorming 
na, waarbij alle kanten van de persoon
lijkheid tot hun reeht komen. Even be
langrijk als intellectuele vorming wor
den derhalve kunstgeschiedenis en mu
ziekles, het maken van eigen kle
dingstukken en koken, · . lichamelijlte 

vaardigheid en vrije expressie geacht. 
Er heerst, wat genoemd kan worden, 
vanouds een stevige leiding, want 
weerbarstige meisjes zijn echt niet àl
leen een hedendaags tijdsverschijnsel. 

Die straffe leiding impliceert intussen 
geenszins, . dat men op de Johanna 
Westermanschool met een . verouderd · 
systeem te doen heeft. Integendeel, er 
is een voortdurende aanpassing aan mo
derne ontwikkelingen, waarbij bestuur 
en docentenkorps er zich van bewust 
zijn, dat de leerlingen zich tijdens de 
schooljaren ontwikkelen van kinderen 
tot (bijna) volwassen persoonlijkheden. 
Naast de Mulo-afdeling kent de school 
nog twee afdelingen, een voor vrouwe-

gewekt. Zij vonden dat de afdeling 
Woonruimte alles aan zichzelf moet 
trekken en alles zelf moet regelen. Het 
deed wat inconsequent áan om enerzijds 
deze" commissieleden te horen pleiten 
voor de grootst mogelijke zorg voor de 
zwa;kkere groepen en tegelijkertijd te 
verlangen dat het daartoe te verrichten 
werk zozeer wordt uitgebreid dat een 
goede zorg voor de zwakke groepen er 
bijna zeker bij zal inschieten. Of zou 
misschien met een begrotingstekort van 
honderd miljoen gu}den de . afdeling 
Woonruimte aanzienlijk moeten worden 
uitgebreid? Het werk dat nu - op basis 
van duidelijke richtlijnen en beperkin
gen - door eigenaren en makelaars 
wordt gedaan, ontlast de ambtenaren 
van ·de woningdienst in verheugende 
mate. 

Zinnige en zakelijke argumenten, zo
als de mededeling dat het aantal weige
ringen bij aànbieding van een huis nog 
nooit zo groot is geweest als het vorig 
jaar, werden niet begrepen of niet ge
wenst. Het zou toch duidelijk moeten 
zijn geweest dat woningzoekenden, die 
blijkens hun opgaven niet tot de zeer 
urgenten behoren of die in staat zijn 
door eigen intelligentie en activiteit ·wel 
degelijk tot een adequate vervulling van 
hun wensen te komen, in feite een ge
makkelijker weg is gewezen. 

In het debat is ook niet duidelijk ge
worden wat nu wei de bezwaren waren. 
Er zijn enkele vage zinspelingen ge
maakt op sleutelgeld en dergelijke 
praktijken, maar hoe zeer men terecht 
tegen zo'n insluipsel gekant mag zijn, 
het is geen sterk argument om een goed 

ding. In alle nuchterheid is daarbij vast 
komen te staan dat de bevolking 
volstrekte veiligheid nooit en· door nie
mand kan worden gegarandeerd. Maar 
óók dat onderzocht behoort te worden 
wat nog kan worden gedaan ter verbe
tering van de nu al uitgebreide en 
scherp gestelde veiligheidsmaatregelen 
op de industriële complexen. Geruststel
lend was het te vernemen dat de 
verschillende hulpdiensten, van de ge
meente zowel als van de Shell, voortref
felijk hebben gefunctioneerd. 

Er zijn natuurlijk vragen · onbeant
woord gebleven. Dat kon eenvoudig niet 
anders. Met name tasten we nog in het 
duister over de oorzaak van de ontplof
fing. Het onderzoek daarnaar is nog 
gaande. Daarover horen we mettertijd 
wel meer, gesteld althans dat de oor
zaak kan worden vastgesteld. In elk ge
val heeft mr. Struik het college in een 
motie verzocht de raad hierover te gele
gener tijd in te lichten. Namens de ge
hele raad heeft hij trouwens nog enkele 
andere wensen kenbaar gemaakt. Het 
college heeft zijnerzijds toegezegd bin
nen de kortst mogelijke termijn een me
morandum te laten verschijnen dat in 
de raad ·ter discussie zal worden 
gesteld. 

Het laatste woord over dit onderwerp 
is dus nog niet gesproken. 

AAN een proef met een wekelijkse 
koopavond is Rotterdam nog niet 

toe. Na een urenlang debat dat door een 

Iijke vorming, waarbij o.m. het spreken 
van vreemde talen een belangrijke 
plaats inneemt en een individuele afde
ling voor leerlingen, die om een of an
dere reden extra hulp nodig hebben. 

Een· school dus met een heel eigen 
karakter, dat men bij de inwerkingtre
ding van de Mammoetwet hoopt te be- · 
houden. 

Er is een tweede reden om -aandacht 
aan dit schooljubileum te besteden. Die 
is gelegen in de naam. Die zegt de 
tegenwoordige generatie misschien niet 
zoveel, maar voor de ouderen daarente
gen destemeer. Johanna Westerman 
was immers het eerste vrouwelijke 
Tweede-Kamerlid van de Vrijheidsbond, 
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beleid· te doorkruisen omdat er elders 
een mogelijkheid tot corruptie aanwezig 
is. Trouwens de mogelijkheid zou ook bij 
een volledige overheidsbemoeienis niet 
geheel afwezig zijn. 

Een niet gebruikt argument, dat ech
ter door de wethouder wellicht aanwe
zig is geacht en daarom behandeld, is 
de omstandigheid dat bij. de regeling zo
als die nu geldt de eigenaren medezeg
genschap hebben over de. bewoning van 
hun bezit. Wellicht wringt daar de 
schoen. De eigenaren moeten maar we
ten dat zij hun geld kunnen investeren 
in woningen en dat zij deze kunnen on
derhouden, maar dat zij voor de rest 
geen stem mogen hebbeJ;!, zo is mis
schien de redenering geweest. Maar wie 
zo denkt kan beter openlijk pleiten voor 
onteigening van alle particuliere bezit. 
De democratische situatie in ons land 
brengt mee dat iemand recht heeft op 
zijn bezit en op het juiste gebruik daar
van. De samenwerking tussen eigenaren 
en gemeentelijke instanties is uitste
kend, er zijn vrijwel geen wanklanken 
en gevallen van .vordering en uitzetting 
komen zelden voor. Wie een wig wil 
drijven in deze samenwerking neemt de 
verantwoordelijkheid op zich van een 
groot ontwrichtingsgevaar. 
' Hoe deze zaak zal aflopen weten we 
pas in maart, bij de slotvergadering 
van de gemeenteraad. In de commissie 
is gezwaaid met een ontwerpmotie tegen 
het beleid van de wethouder, die e·chter 
pas zou kunnèn worden ingediend op de 
plenaire vergadering van 6 maart. Men 

· moet hopen dat tegen die tijd het ge
zond, verstand domineert. 

ongewoon groot aantal belangstellenden 
. werd bijgewoond, hebben de stemmen 
gestaakt: 22 tegen 22. Er ontbrak een 
socialist op het appel, te weten· dr. 
Lamberts die een paar uur voor het 
begin van het debat met vakantie naar 
A~osa was vertrokken. Hij had de koop
avond kunnen redden. Ingewijden weten 
namelijk dat hij er een voorstander van 
is.' 

Voor- en tegenstanders hebben elkaar 
bij wijze van spreken te ·vuur en te 
zwaard bestreden. Het is af en toe be
paald niet zachtzinnig toegegaan, zelfs 
niet tussen par-tijgenoten met afwijken
de inzichten. Er 'zijn dingen gezegd die 
wij niet kunnen bewonderen. Hoe zeer 
dE' koopavond ook een omstreden 
vraagstuk vormt, dit had betel:' niet 
kunnen gebeuren. 

In een. volgende vergadering zal nu 
opnieuw worden gestemd. Het debat 
staat dan ook weer open. Wij kunnen ons 
nauwelijks voorstellen dat iemand er 
behoefte aan heeft de discussie te her
vatten. Alles wat er over de kwestie te 
zeggen valt, is gezegd. Iedereen heeft 
positie gekozen en wel zodanig dat ved
al de scheiqslijnen dwars door de frac
ties lopen. 
. Dus nu maar afwachten hoe de twee
de stemming zal uitpakken. Men mag 
het gerust weten: persoonlijk hopen wij 

··dat de koopavond er komt. Wij menen 
namelijk dat daarmee het algemeen 
belang wordt gediend. 

de voorioper van de VVD. Zij deed als 
tweede vrouw - in 1921 - haar intrede 
op -het Binnenhof. De socialistische Suze 
Groenweg was haar voorafgegaan. Mr. 
Oud heeft in zijn boek Het jongste ver
leden aan beiden eèn karakteristiek ge
wijd: zij - Johanna Westerman -
geeft in de Kamer precies wat men van 
een goede vrouw. mag verwachten. Dit 
valt temeer op, waar het contrast tus
sen haar en Su:i:e Groenweg zo groot is. 

Beiden hebben het lager onderwijs ge
diend. Suze Groenweg is de onderwijze
res van de volksschool. Geen katje om 
zonder handschoenen aan te pakken. 
Hartstochtelijk-felle sociaal-democra
tische propagandiste. Een vrouw, die 
stellig ili haar leven materiële zorgen 
heeft gekend. Die zich thans financieel 
wat ruimer kan bewegen, doch daarbij 
de juiste smaak mist. Zij kleedt zich 
opvallend. "De sluitzegel-blouse van Su
ze Groenweg maakt ons tureluurs," 
schrijft een journalist van de Kamertri
bune. 

{Zie verder pagina 5) 
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ST A TISTISCHE VERKIEZINGSCIJFERS 

Liberaal-politieke 
kaart van ederlan 

Voor wie het uitpluizen van verkiezingscijfers een hobby is, is de verschijning van 
de befaamde "Statistiek der verkiezingen", opgemaakt door het .Centraal Bureau 
voor de Statistiek en uitgegeven door de Staatsuitgeverij, altijd weer een plezierige 
gebeurtenis. Dank zij de verkiezingsdienst van het ANP en het snelle werk van onze 
nieuwste publiciteitsmedia weten we dezelfde avond reeds zonder veel moeite de 
gespecificeerde einduitslag en de voor- of achteruitgang, die de partijen bij de zetel
verdeling hebben geboekt. De ochtend- en de avondbladen van de volge~de dag 
brengen ons vervolgens enige pagina's cijfers en overzichten zwart op wit, met de 
nodige beschouwingen en commentare-n. En naar gewoonte geeft iedere verkiezing 
ook ons weel,blad uiteraard aanleiding om aan de resultaten geduremle enige welien 
<le nodige aandacht ie wijden, waarbij ook de lezers zich meestal niet onbetuigd 
laten. · 

Dat geschiedde allemaal ook. weer na 
de Kamerverkiezing van februari van 
het afgelopen jaar en er zou dus ogen
schijnlijk weinig reden zijn, daar thans 
nog weer op terug te komen. 

Toch is de verschijning "an de 
Statistiek der verkiezingen 1967 voor 

de Tweede Kamer" van het CBS (uit
gave Staatsdrukkerij, f 10.50) een goede 
reden om dat w e 1 te doen. Deze uit-
gave is namelijl{ in de meest letterlijl{e 
zin van het woord in haar soort vol
ledig. Zij bevat de volledige uitslagen 
in stemmen en percentages van alle ge
meenten in Nedel'land (en dat zijn er 
altijd nog heel wat!) en bovendten nog 
talloze andere gegevens, niet alleen .over 
de aantallen kiezers, wegblijvers, blanco
en ongeldige stemmen, volmacht-stem
mers voorkeurstemmen e.d., maar ook 
over ' de woonplaatsen, beroepen, leef
tijden e.d. van de Kamerleden. 

GEKLEURDE 
CARTOGRAMMEN 

Vooral echter wie de tijd er voor 
neemt om de uitslaO'en in de gemeenten 
uit te puzzelen, ka; op deze wijze yast
stellen hoe voor de partij de verkiezmgs. 
kaart van het land is samengesteld. 

Om noO' even bij wijze van geheugen
steun de "'totaal-uitslag van 15 februari 
1967 zoals deze voor de verschillende 
partfjen. in de behaalde zetels voor de 
Tweede Kamer tot uiting kwam te 
recapituleren: verlies maakten de KVP, 
die van 50 op 42 zetels kwam; de PvdA, 
die achteruitging van 43 op 37 zetels 
en de CHU, die van 13 op 12 zetels 
kwam. Gelijk bleven de SGP (3 zetels), 
de PSP ( 4 zetels) en het GVP (1 zetel). 
Winst behaalden de Boerenpartij, die 
van 3 op 7 zetels }{wam, de ARP 'die 
van 13 naar 15 zetels steeg, de CPN, 
die haar 4 zetels op 5 wlst te brengen 
en ten slotte onze VVD, die haar· 16 
zetels tot 17 zag verhoogd. Als nieruwe 
partij vcrscheen D'66 voor de eerste 
maal met 7 zetels in de Kamer. 

Voor de vijf groteJ;m middelgrote par
tijen heeft het CBS vijf cartogramtnen 
in kleuren afgedrukt, waarbij diverse 
schakeringen van licht tot donkerrood 
vooruitgang betekenen (het donkerste 
rood betekent een vooruitgang van 25% 
of meer van de 1963 door de desbe
treffende partij behaalde stemmen). 
Voor achteruitgang zijn op dezelfde 
wijze diverse tinten blauw gekozen.-

<;)pvallend daarbij is, dat het cal'to
gràm voor de KVP Nederland alleen 
maar in diverse soorten blauw vertoont, 
behoudens dan een. klein stukje wit 
(d.w.z. gelijk gebleven) voor een paar 
Zuidhollandse eilanden. De kaart van 
de PvdA vertoont bijna hetzelfde blauwe 
beeld behoudens een stukje rood in 
Noord-Limburg en stukjes wit in West-
en Zuid-Limburg. . • . 

Hoewel blauw de liberale- kleur is, 
vertoont de kaart van de VVD die kleur 
- in dit geval: gelukkig - niet in 
overwegende mate. Noord-Brabant en 

· Limburg, waar weer zulk ee~ fraaie 
vooruitgang werd geboekt, sprmgen er 
voor ons zelfs overwegend vuurrood· uit, 

.. evenals het oostelijk deel van Zeeuwsch
Vlaanderen. Voor het overige vertoont 
de kaart van Nederland voor ons alle 
beschikbare tinten rood èn blauw~ Het 
noordoosten van het land toont voor 
ons helaas nogal wat donkerblauwe 

·plekken. Het noordwesten, midden en 
westen van het land vertoont vrij veel 
schakeringen rood, zij. het met enkele 
blauwe "enclaves", 

DE PROVINCIES 
Nu dan echter de hoogtepunten uit 

de liberaal-politieke kaart van ons land, 
zoals .ik die voor de VVD met het 
nodige puzzelwerk zelf uit de door het 
CBS opgemaakte percentage-staten voor 
de provincies en alle gemeenten van 
Nederland heb samengesteld. 

Ons totale stemmental voor 1967 be
droeg 738.202, dat is 10,7% van het 
totaar aantal geldige stemmen. In volg-

orde naar .grootte van het percentage 
gerangschikt, waren de uitslagen voor 
de, VVD in de provincies als volgt: 

Provincie Percentage 

·Drenthe ................ .. 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Utrecht ................. . 
Groningen .............. . 
Zeeland ................. . 
Gelderland 
Friesland .............. . 
Overijssel ... , .......... . 
Noord-Erabant 
Limburg 

14',-
13,1 
13,1 
13,1 
12,-
10,4 

9,7 
8,1 
8,1 
7,5 

-5,1 

Opvallend in deze cijfers is onze ge
lijke. procentuele sterkte-verhouding tot 
in tiende procenten in Noord-Holland, 
ZuidcHolland en Utrecht en hetzelfde 
geldt onderling voor de provincies Fries
land en Overijssel, met elk 8,1 %. 

Ondanks de gestadige vooruitgang in 
het katholieke zuiden, staan Noord
Brabant en Limburg nog wel onderaan 
op de "ranglijst"; maar Noord-Brabant 
begint met 7,5% de liberale percentages 
voor Friesland en Overijssel toch al heel 
dicht te naderen. En ook Limburg is 
voor ons voortdurend in de opgang. 
Als typerend mag hier gelden, dat onze 
percentages in Brabant en Limburg 
ruim 10 jaar geleden · (bij de Kamer
verkiezingen ·van 1956) nog slechts resp. 
2% eti 0,9% bedroegen. 

DE EREPLAATSEN 
Welke is nu de gemeente, die in 1967 

het hoogste boven ons landelijk per
centage van 10,7% uitkwam? In 1963 
was· dat de DrentsE\ gemeente Rolde, 
waar toen 37,3% :Van de kiezers VVD 
stemde. Rolde kwam bij de verkiezing 
van 1967 echter "slechts" op 33,3% en 
werd daardoor van deze ereplaats ver
drongen door Rozendaal bij Arnhem, 
dat van rond 31% in 1963 op rond 36% 
in februari 1967 kwam. 

Maar ook zonder het succes van 
Rozendaal zou Rolde toch de eèrste 
plaats verloren hebben, want i,n de 
Zeeuwse gemeente Nieuwvliet (in 
Zeeuwsch-Vlaanderen) schonk 35,1% van 
de kiezers hun stem aan de VVD. Rolde 
is nu sedert februari 1967 een goede 
derde met 33,3%, op de voet gevolgd 
door Bloemendaal met 32,8%. De ge
meente Wassenaar van burgemeester 
Geertsema maakt dan met 30,9% der 
stemmen voor de VVD het vijftal ge
meenten vol met meer dan 30% VVD
stemmen. 

Het zal onze lezers wellicht interes
seren om over Rozendaal nog wat meer 
te vernemen. Tegenover de 36% voor 
de VVD, kreeg de PvdA daar 17,6%, 
de CHU 14,3%,- de ARP 10,9%, D'66 
kreeg 7,7%, de KVP 7,4-% en Koekoeks 
Boerenpartij slechts 2,2%. De percen
tages van de overige lijsten zijn te ver
waarlozen. 

Bij een landelijk percentage van 
10,7% verdienen ook de gemeenten tus
sen 25 en 30% stellig nog wel een 
afzonderlijke vermelding. Deze lijsten 

van hoogste percentages tonen boven
dien aan, dat onze aanhang aardig ge
spreid is en dat die hoogste percentages 
zeker ook niet uitsluitend door de meer 
"gegoede" forensen-gemeenten worden 
geleverd. Dat als aanwijzing voor hen, 
die zich nog altij_d zorgen maken over 
ons "im.ago" en daar wat aan doen 

· willen. 
De meeste liggen in Noord-Holland: 

Naarden met 29,2';/o, Blaricum met 
28,3%, Twisk met 27,6%, Heemsted,e 
26,6%, Noord- en Zuid-Scharwoude 
26,1%, Wieringerwaard 25,3% en het 
Zandvoort van onze geestverwant bur
gemeester A. Nawijn 26,1%. 

Percentages dicht tegen de dertig 
behaalden nog: het Zuidhollandse Oost
voorne met 29,6%, het Drentse Ruiner
wold 29,1%, het Zuidhollandse Berken
woude 28,9%, het Drentse Zweelen en 
het Zeeuwse Zuid:zande elk 28,6'/o. 
. Verder noteerde ik nog voor Gro

ningen: Haren 26,1%; voor Drenthe: 
Dalen 26,2% en Vries 25,i%; voor 
Overijssel: Bathmen precies 25%; voor 
Gelderland: Laren 27,3%; voor Utrecht: 
De Bilt 25,7%; voor Zuid-Holland: 
Kedichem 26% en Oegstgeest 25,8%; 
voor Zeeland ten slotte nog: Cadzand 
27,9%, Groede 26,1% en Retranchement 
25,6%. 

Het aantal gemeenten met VVD
percentages tussen 20 en 25 is - ge,
lukkig - wel wat te groot om die in 
het bestek van dit overzicht alle afzon
derlijk te noemen .. Als ik gced geteld 
heb waren het er bij de Kamerverkie
zingen van februari totaal 44. En wel 
12 in Noord~Holland, waaronder be
langrijke gemeenten als Amstelveen 
(23%) en Bussum (22,6%); 10 in Zuid
Holland, waaronder Voorburg (24,4%), 
Rijswijk ( 22,4%) en Voorschoten 
( 22,3% l. Ook Drenthe leverde in deze 
categorie nog 10 gemeenten, Utrecht 4, 
Gelderland 3, Zeeland en Overijssel elk 2 
en Friesland één, namelijk het eiland 
Terschelling (dat één gemeente v·ormt), 
met een stemmenpercentage voor de 
VVD van 21,2%. 

Uiteraard ·wordt ons landelijke per
centage nog altijd gedrukt o.a. (maar 
niet uitsluitend.) dóor de nog steeds be
neden dat percentage liggende uitslagen 
in het katholieke zuiden. Toch is juist 
daar nu reeds verscheidene jaren per
centsgewijs voor de VVD' de grootste 
winst geboekt, zodat we wat deze pro
vincies betreft toch bepaald vele kansen 
aanwezig zien, die wel mede afhankelijk 
zullen zijn van de vraag hoe de struc
turele partijverhoudingen in Nederland 
zich uiteindelijk zullen ontwikkelen. 

·Er zijn in Brabanttrouwens reeds ge
meenten, die ons landelijke percentage 
overtreffen, zoals Waalre met .17,1%, 
Son en Breugel metl5,4%, Geldrop met 
12,3%, Vught met 11,2%, Eindhoven 
met 10,9% en Stiphorst, dat met 10,7% 
precies hèt landelijke percentage be
haalde. 

In Limburg, waar in verhouding de 
vooruitgang eigenlijk nog groter is, lig-

. gen de percentages vooralsnog gemid
deld echter toch wel wat lager dan in 
Brabant. De. hoofdstad Maastricht, waar 
we in april onze algemene vergadering 
zullen houden, leverde met 7,3% stem
men voor de VVD evenwel toch reeds 
een waardevolle bijdrage, welke nog 
werd overtroffen door o.a. Venlo· met 
9,1%. Ook- Roermond en Valkenburg 
kwamen daar met resp. 7,9% en 7,8% 
nog iets boven uit. 

DE GROTE STEDEN 
Ik wil dit overzicht eindigen zoals ik 

dat ook bij het overzicht voor 1963 
heb gedaan. Voor het niet uit het oog 
verliezen van de juiste verhoudingen 
is het wel noodzakelijk erop te wijzen 
dat hoe verblijdend de hoge percentages 
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óók in kleine gemeenten zijn, de groot
ste concentraties. van kiezers nu een
maal zijn te vinden in de grote steden. 

De VVD zou haar totaal van 
738.202 stemmen,- haa,r landelijke per
centage van 10,7% en haar 17 zetels 
in de Tweede Kamer nooit hebben be:: 
haald wanneer de grote (en ook de 
middelgrote) gemeenten niet. hadden 
gezorgd voor stemmenaantallen en per
centages, die het landelijk resultaat in 

_zeer belangrijke mate beïnvloedden. 
. Daarom tot slot nog eens de cijfers 

van de grootste vier gemeenten, in volg
orde der behaalde stemmentallen 
waarbij 's-Gravenhage ~owel wat het 
~Stemmental .als wat het percentage be
treft wederom bovenaan staat. 

Geineen te Stemmen Percentages 
's-Gravenhage 62.124 18,-
Amsterdam 59.481 11,4 
Rotterdam 42.381 10,2 
Utrecht 18.271 11,8 

A. w. ABSPOEL 

Johanna Wester
manschool 

.(Vervolg van pagina 4) 

. Johanna Westerman daartegenover is 
d~ ste~migheid zelve. Op en top c;e 
directnee van de deftige meisjessciwc:, 
aan welker hoofd zij dan ook in de 
re~identie heeft gestaan. Een s:,;mpcê
thlCke spreekster met hart voor het on
derwijs, maar evenzeer gelümt tegen àe 
"eenheidsschool" als Suze G·roenwe"' 

: er voor is. De bevoegdheid om op ct~ 
lagere school het Frans te onderwijzen, 
zal dan ook in haar een overtuigd 
voorstandster vmden. Tot zover Oud. 

Later zal Abspoel in zijn boek Van 
Binnen- en ·Buitenhof over Johanna 
Westerman o.m. schrijven: Naast haar 
bescheidenhe:d was onverzettelijkhe'd 
in de strijd ·voor wat zij nodig en ·juist 
achtte, een van de haar kenmerk(mde 
eigenschappen. En nevens het nimmer 
aflatende opkomen voor de staatkundige, 
burgerrechtelijke en economische ge
lijkstelling van man en vrouw, is het 
vooral l:Iaar. strijd vcor het eerherstel 
van het Frans op de lagere school ge
weest, welke haar voorgoed ee::1 plaats 
in de parlementaire geschiedenis heeft 
verzekerd. Zij is daarbij namelijk het 
eerste vrouwelijke Kamerlid geworden, 
da:t een initiatief-voorstel van wet heeft 
ingediend en daarmee tot in de Eerste 
Kamer heeft weten door te dringen. 

Wie weet, wat het betekent, als Ka· 
merlid een wetsvoorstel in te dienen en 
dit te móeten verdedigen, kan slechts 
eerbied en bewondering hebben voor de 
moed en de wilskracht van deze vrouw. 
Met tact en bekwaamheid heeft mej. 
Westerman in de Tweede Kamer de 
strijd ·gevoerd - en gewonnen. Op 24 
juni 1925 werd mej. Westerman plechtig 
de Eerste Kamer binnengeleid om het 
voorstel ook hier te verdedigen. On
danks. de krachtige steun van haar par
tijgenoot mr. Harm Smeenge en van de 
RK-senator mr. Heerkens Thijssen, ver
loor zij thans echter het pleit. De histo
rische tegenzin van de Eerste Kamer 
tegen initiatiefvoorstellen speelde hier 
mede een rol en met 21 tegen 15 stem
men werd het ontwerp vet-worpen. Tot 
zover AbspoeL 

Oud heeft ongetwijfeld gelijk als hij 
Johanna Westerman, toen zij haar in
treden in de Tweede Kamer deed, 
beschreef als directrice van een deftige 
meisjesschool. Dat was de school, die in 
1943, in het jaar harer overlijden, haar 
naam kreeg, in het begin zonder twijfel. 
Maar nie~ het "deftige" - dat thans 
trouwens nauwelijks meer van toepas
sing is - maar het principe van het 
ambulante hoofd, dat de wet van 1918 
onmogelijk maakte, was een van de 
voornaamste kenmer}{en van de school. 
Mej. Westerman, toentertijd hoofd van 
een school in Amsterdam kon zich met .. 
het niet-ambulante principe niet vereni
gen, bedankte en kon in haar "eigen" 
school haar beginselen toepassen. Ook 
dit te-kent. de figuur van mej. Wester
man;.· die twaalf jaar in het parlement 
op de bres heeft gestaan voor het on
derwijs en de vrouw. 
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onitor 
uit de mond zou worden gestoten. Het 
oplezen van meldingen over opgebroken 
en omgelegde wegen doet hij heel ver
dienstelijk.'' 

De Telegraaf schreef in een hoofdarti
De wijze waarop de heer Philip Bloe-· kel o.m.: "Af en toe was het niet eens 

mendal in het NTS-programma Monitor een interview meer, maar een lezing 
zondagmiddag mevrouw Van. Some- van een zekere meneer Bloemendal 
ren-Downer "interviewde" heeft terecht over het conservatisme van de VVD, 
in verschillende kranten felle com- over de voortreffelijkheid van de VPRO 
mentaren uitgelokt. De televisierecen- er, "Zo is het"-programma's en over de 
cent van het Algemeen Handelsblad afschuw die hij koestert voor figuren 
sprak van een "verhoor", waarbij de als Geertsema en Van Riel, al werd dit 
hee.r Bloemendal zich de rol van een allemaal vragenderwijze gesteld. Maar 
soort rechter-commissaris had toebe- zijn werkelijke intenties klonken door 
deeld. "Mevrouw Van Someren bewees· aues heen: leve Gruyters; leve de 
overtuigend," aldus het Handelsblad, ··VPRO, leve "Zo is het", leve een 
,,dat zij het volste recht had haar Hoe- .• links-gerichte Monitor". Het blad ver
pla-vraag in de Kamer te stellen, maar volgt: "Diep nemen wij onze hoed af 
haar argumenten gingen het bevat- voor mevrouw Van Someren, die geen 
tingsvermogen van de heer Bloemendal ogenblik krimp gaf. Zij bleek een waar
te boven... Met bovenmenselijk geduld dige volksvertegenwoordigster te zijn, 
probeerde mevrouw Van Someren hem die onder deze kwaadaardige en vijan
uit te leggen dat hij het bij het .verkeer- dige vragenstelling geen ogenblik haar 
de eind had, maar tevergeefs. Natuur- .:kalmte verloor en niet alleen lik op stuk 
lijk haalt de hc~r Bloemendal zich met, .gaf, maar de luisteraars passieloos op 
zijn vertoning van gisteren veel ellende •.. ,de hoogte stelde van de werkelijke gang 
op ·zijn l:.J;ls, maar het zou jammer zijh .. van zaken". De Telegraaf besluit met te 
als hem daardoor ten slotte het brood: . c,onstateren dat het nu toch werkelijk 

• 

afgelopen moet zijn met dit soort 
gastheerschap in NTS-verband. "Aan 
één marxil'tische V ara en één · radicale 
KRO hebben we meer dan genoeg. Deze 
cruroeperi hebben het recht politiek te 
voeren, omdat ze daarvoor zijn opge
richt. Maar Monitor dient onmiddellijk 
zijn grote politieke mond te houden." 

UIT DE PARTIJ 
e WESTERWOLDE 

De ondercentrale W esterwalde van de 
VVD belegde op 29 januari, in samen
werking met de ondercentrale Veenkolo
niën, een openbare vergadering, onder 
voorzitterschap van de heer H. Seggers 
te Ter Apel. De .eerste spreker, mr. 
Geurtsen, die het sociale beleid van de 
VVD en van zijn Tweede-Kamerfractie 
toelichtte, had de moed, midden in dit 
werkloosheidsgebied, zich achter de po
litiek van de regering en de nota "het 
noorden des lands" te stellen, waarbij 
hij waarschuwde tegen het overijld in
pompen van gelden. 

Dit lokte natuurlijk enige readies uit. 

• 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Lang niet ieder is overtuigd dat voor de 
regering de. problemen van het noorden 
zwaar genoeg wegen. 

Mr. Schlingemann, die moeilijke pro
blemen van Europese economische sa
menwerking en van ontwikkelingshulp 
belichtte, had eveneens een dankbaar 
gehoor, terwijl hij bij de discussie bo
ven mr. Geurtsen het voordeel had dat 
de door hém bedoelde "onderontwikkel
den" niet in de stampvolle zaal zaten. 

8 PROPAGANDA- EN RADIO
EN TV-COMMISSIE 

Op maandag 29 januari kwamen de 
landeliJke propaganda-commissie en de. 
radio- en televisiecommissie onder. voor
zittersch4p. van de heer J. J. L-. Vonhoff 
ten ka~tore van het algemeen secreta
riaat . der partij in vergadering bijeen. 
Tevoren werd gekeken naar een drietal 
BBC-films vervaardigd voor de Liberal 
Party , ·in Engeland. Uitvoerig werd 
gesproken over de komende radio- en 
televisié-uitzendingen, terwijl de plaats 
gehad. lJ.ebbende uitzendingen aan een 
nadere. ltritische beschouwing werden 
onder.Woi:pen. 

Gastheren lU ezgen land 
~";' 

~ustiá áeleäen na,'Y 1'a,leis ,A-let J..,/'. Uïtsteken~e accmtq~a,tie vt~r meer~ta,Ase ·&Inferenties. s,e&io.liteiten-resta,urant. 

teleflln tff. ra,Jit. · · Vtlle~iá ftnsitff. van~/ f3o,- ft1 ftYSIIff. ftr ~aá· 24 ka,mers, wa,a,rva,n 12 met 6o.~, 
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/ejnholef-'-.Arnhem 
annex SAVOY-RESTAURANT 
Hotel met sfeer en gesoigneerde keuken 

RIJNTERRAS 
Onderlangs JO ~.Arnhem · Tel. 08300 • 27141 

Hotel Bar 
Restaurant 

- ,/9p ~ouden q()ieken" 

UITSTEKENDE KEUKEN - POPULAIRE PRIJZEN 
14 zalen voor: recepties, bedrijfsfeesten, 

congressen 
Aparte film-, toneel-, concertzalen 

Ruime parkeergelegenheid 
Tel. 070 - 555200 - Scheveningseweg 37 - Den Haag 

Hotel. 

"De Herikerberg" 
Markelo Tei.05476--223 

Het gehele jaar geopend 

Specialiteiten Restaurant 

Ruime parkeergelegenheid 

"Hotel. lil 
Noordzee-Boulevard N.V.'' W 

Tel. 0118.4-2245. 

Gelegen op hef mooiste punt van Vlissingen. Vanuit äe 
lèamers en vanaf het f.$rras schitferenä uifziçhf op éle 
Scheldemonél, waar de oceaanstomers hef hotel op 
enlèele tientallen meters passeretl. Sfr. lè. en w. wafer en 
huisfel. op alle lèamers. Cenfr. verw. lèamers m. privé6a'd. 
Kamers m. ontB. f 13.5.0 fC)f ]9.50. Rest. 'de gehele 'dag. 
Gerenommeeräe keuken. tigenaar ~-·Cf. s·mifs." .t:::: 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

GOUD 
Zondag 28 januari stonden drie Nederlandse 

meisjes op het erepodium 'Van de Pirll'kola-ijslbaan 
bij Helsinki. Want terwijl van de Nederlandse man
nen, die deelnamen aan de Europese kampi
oenschappen in Oslo, alleen Jan Bols elke dag zijn 
ene schaatsje beter voor de andere zette, werden 
Stien Kaiser, Ans Schut en Carry Geyssen één, twee 
en drie bij de wereldkampioenschappef!. dames. ·En 
dat niet alleen: van de vijftien medailles, die de 
inzet waren, veroverde het Nederlandse kwintet er 
elf (drie gouden, vier zilveren en vier bronzen.) Wat 
dat met de politiek te maken heeft? Alles, want 
reJ(.en er maar op dat ene op goud beluste de 
Gaulle met zeer lede ogen heeft toegezien hoe juist 
die Nederlandse dames dat eremetaal wegkaapten. 
Zoals hij ongetwijfeld weer op Zijn lange neus zal 
kij-ken, wanneer deze prestatie _straks wordt . her
haald in zijn Grenoble, waar 'inmiddels de Olym
pische Winterspelen zijn begonnen. 

ZELFMOORD 
Maandag 29 januari zou de afdeling Breda en 

Omstreken van D'66 eens even laten zien dat. zij ook 
politiek kan bedrijven. Vol trots was aangekondigd 
dat zij als eerste afdeling in Nederland haar speci
fieke standpunt over de positie van Nederland in de 
EEG naar buiten zou brengen. Dat moest dan ge· 
beuren in een mode, waarin werd gesteld dat Ne
derland zou moeten besluiten de EEG te verlaten, 
aangezien Frankrijk blijft weigeren om Engeland tot 
de gemeenschap· toe te laten. De! ~otie zou na 
aanneming aan het hoofdbesb.\UI: -en._ de Tweede-Ka· 
merfractie van D'66 ter ken!lÜ;') -1·-l.vorden. gebracht. 
Het verloop van de vergadering was echter totaal 
anders dan was gepland. In de eerste plaats kwa
men er slechts zes leden en zes belangstellenden op. 
In de tweede plaats kondel]. de meeste aanwezigen 
zich niet met het voorstel verenigen. Zij meenden 
dat uittreden uit de EEG zelfmoord zou betekenen. 
Zodat afdelingsvoorzitter prof. dr. M. P. Gans aan 
het eind van het debat slechts_ constateerde dat de 
discussie wel vruchtbaar was geweest, maar er toch 
de voorkeur aangaf geen conclusies te trekken. Het
geen ik dan maar voor hem doe: D'66 _kan beter 
met minder praktische ideeën komen, wll het zelf 
geen zelfmoord plegen. 

SCHADELUK 
Dinsdag 30 januari werd in hoogste instantie, na

melijk door de Hoge Raad, uitspraak gedaan over 
de vraag of het NVSH-boek "Is pornografie schade
lijk?" van de Deense schrijfster Annekarin Svedberg 
aanstotelijk is voor de eerbaarheid. De vraag werd 
bevestigd beantwoord, zodat de NVSH het werk niet 
mag verspreiden. De Hoge Raad bl.eek van mening, 
dat ondanks de huidige belangstelling voor en het 
gebruik van seksuele middelen een geschrift wel 
degelijk nog aanstoot kan geven. Artikel 240 van het 
Wetboek van Strafrecht is dan ook niet inhoudloos 
geworden; aldus de Hoge Raad, die daarover anders 
dacht dan de raadsman van de NVSH. Waarmee 
dan eindelijk ook een antwoord kwam op de in de 
titel van het boek gestelde vraag: pornografie is 
schadelijk. 

ADVIES 
Woensdag 31 januari hield de vaste commissie 

voor verkeer en waterstaat uit de Tweede Kamer 
een openbare hearing naar aanleiding van de in 
september door minister Bakker gepubliceerde no
ta over de verkeersveiligheid. De eerste "gehoorde" 
was prof mr. A. D. Belinfante, die van mening bleek 
dat er in de nota te weinig aandacht wordt geschon
ken aan. het menselijk gedrag in het verkeer. Veel 
te vaak worden naar zijn mening de maximumsnel
heden overschreden, hetgeen voor de betrokkenen 
zelf meestal niet eens zoveel gevaren oplevel;'t maar -
juist wèl voor de andere weggebruikers. Hetzelfde 
doet zich bij overtredingen van het inhaalverbod 
voor. Prof. Belinfante adviseerde naar aanleiding 
van dit alles om de straf "intrekking van de rijbe
voegdheid" vaker en sterk_er toe te passen. Welli 
advies kennelijk in het hele land indruk heeft ge
maakt, want niet ·alleen .besteedden de dagbladen er 
de nodigg.aanqac~t aan, maar ook werd op ... 

' i ' ,i /~\ 

VONNIS 
Donderdag 1 februari een beroepschauffeur uit 

Oude Pekela door ·de rechtbank te Groningen veroor
deeld tot een jaar gevangen}sstraf en vijf jaar ont
zegging van de rijbevoegdheid. De man had in sep
tember van het vorig jaar na gebruik van alcohol 
een ongeluk veroorzaakt, waarbij een echtpaar uit 
Stadskanaal om het leven kwam. 
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PEKING 
Vrijdag 2 februari vertrok de nieuwe Nederlandse 

zaakgelastigde in Peking, de 45-jarige heer J. J. 
Derksen, van Schiphol naar zijn standplaats in de 
Chinese Volksrepubliek. Hij is de opvolger van de 
heer G. J. Jongejans, die al weer ruim een ·jaar 
geleden na een gijzeling vah bijna vijf maanden als 
persona non grata werd uitgewezen. Zoals men zich 
herinneren zal gebeurde dit als represaille voor de 
affaire ·met de Chinese lastechnici in Den Haag. Eén 
hunner was onder verdachte omstandigheden erns · ig 
gewond op straat aangetroffen. Hij werd naar e;:)n 
Haags ziekenhuis gebracht, maar daaruit door zijn 
landgenoten weer ont<Voerd naar de Ohinese ambas
sade, waar hij overleed. Het gevolg was een ernst:g 
_diplomatiek _geschil met protestnota's incluis, dat 
:n;aandénlartg _heeft geduurd. Daarom wensen wij 
vandaag de· 'heer Derksen extra succes bij zljn ta?..k 
in de ii1oeilijke standplaats Peking. Gelukkig is hij 
daar niet vreemd. Hij heeft sinologie en oosterse 
talen gestudeerd en is in de jaren 1959 en 1960 
tweeÇie man van de missie in China geweest. Vóór 
zijn benoeming in China was hij tijdelijk zaakge
lastigde in Vietnam. Hij slijt zijn leven dus niet in 
de rusti~ste contreien van de wereld. · 

DOEL 
Zaterdag 3 februari heeft het aJlgemeen bestuur 

van de VPRO de uitgangspunten voor het program
mabeleid als volgt geformuleerd: De VPRO stelt · :',~ 
zich ten doel, op basis vin evangelie en hun1-a.. ''* 
·nistische cultuur-opvatting radio- en televisiepro
gramma's . te verzorgen die het de luisteraars en 
kijkers rb:Qge!ijk maken zich een beeld te vormen 
van wat- er leeft in geloof, maatschappij, geestelijk 
leven en cultuur. De programma's _beogen een 
oriëntatie op deze gebieden. De VPRO wijst een 
dogmatische houding in godsdienstig, politiek en cul
tureel opzicht af. Hij beschouwt het als een van de 
belangrijkste opdrachten, informatie te verstrekken 
en informatie te verdiepen. Deze formulering zal 
nader worden uitgewerkt, zo werd medegedeeld. Het 
~eek me goed deze doelstellingen hier onver-kort en 
zonder commentaar weer te geven. De luiste
raar-kijker oordele zelf. 

w. 

WOERDEN, OUDE STAD- NIEUWE AANPAK 
in Woerden is aangesloten bij een kerk
genootschap. 

Tot zover de activiteiten van de ll,be-
• rale raadsfractie. Wat de afde.Üng 

Woerden van de VVD zélf betreft, kan 
worden gezegd, . dat ZlJ zich zeer 
voorspoedig ontwikkelt. Het bestuur, 
bestaande uit zeven leden, heeft begin 
1967 een plaatselijke propagandacom
missie van. vijf personen in het leven 
geroepen, die werd belast met de ppzet 
èil. de uitvoering van een ledenwerfac
tie. Deze is inmiddels afgerond en heeft 
een verdubpeling van het ledental be
werkstelligd rn een half jaar tijds. In
tussen is een nieuwe actie opgezet, 
waarbij 400 personen zijn betrokken. Dit 
artikeltje in Vrijheid en Democratie 
vormt de inleiding tot deze actie. 

Woerden is een plaats met 17.000 in
woners op de grens van de provincies 
Zuid-Holland en Utrecht. Zijn be
roepsbevolking. is voor 44 pct. werk
zaam in de industrie, 3 pct. in de land
bouw, 16 pct. in de handel en 10 pcti'is 
in dienst van de overheid. De plaats 
heeft een nogal forensisch karakter, 
omdat ruim 20 pct. van de beroepsbe
volking (35 pct. der bevolking) elders 
werkt. De gemeenteraad van Woerden 
bestaat uit 17 leden: 5 prot. chr., 4 
KVP 3 PvdA ~2 VVD, 1 SGP, 2 anderen. 
De lÎberale Învloed in Woerden is tot 
nog toe vrij zwak geweest . en ~e 
VVD-fractie is buiten de formahe-pogm
gen voor het college van b. en w .. i? 
1966 gehouden. Dat is sterk bekntl
seerd. 

Woerden is een groeiende gemeente 
(men verwacht in 1980: 23.000 en in 
2000: 33.000 inwoners). Dat betekent dus 
veel nieuwe inwoners. Vooral het 
laatste jaar bestaat de indruk dat juist 
bij deze nieuw-ingekome~en de lil;lerale 
beginselen- steeds meer mgang vmden. 

Vooral in de algemene beschouwingen 
van het begrotingsdebat van januari '68 
is ernstig getracht een visie op ~ange 
termijn te ontwikkelen. Gewezen IS op 
de noodzaak om de financiën op een 
ste~ige basis te funderen, gezien de 
enorme kapitaalsbehoefte t.b.v. het 
bouwrijp maken van de nieuwe wijke~, 
investeringen in de openbare nutsbednJ· 
ven etc. .. .Gezien de krappe fmancie
ring van rijkswege zal moeten :':'orden 
overwogen het eigen gemeenteliJk be
lastinggebied te verruimen. 

Voorts is door de VVD-fractie een 
lans gebroken voor regionale regelin~?en 
en bovengemeentelijke samenwerkmg 
t.a.v. vuilnisverwerking, crematorium, 
openbare nutsbedrijven (in het bijzon
der het waterleidingbedrijf), recreatie 
e.d. Alleen dan kunnen de enorme kapi-

taals-investeringen worden opgebracht. 
De fractie heeft aangedrongen op verbe
tering van. de sportaccommodatie en 
voldoende variatie in onderwijsinstel
lingen. Inmiddels is besloten tot een 
"doorlichting" van het gemeentelijk ap
paraat, waarop- mede door de VVD in 
maart '67 werd aangedrongen. 

Van de 4500 woningen in Woerden zijn 
er 1400 in het bezit van de gemeente. 
Dit wordt door de VVD als een té grote 
investering uit de openbare kas gezien. 
Onze fractie is van mening dat men een 
grotere verscheidenheid aan woning-ty
pen dient te bouwen met modern com

·fort, geschikt voor elke beurs .. !fet par
ticulier initiatief· dient men biJ de wo
ningbouw de nodige ruimte te geven. 

Het verstrekken van een prioritei
tenschema - ook vorig jaar bepleit -
werd dit jaar weer door b. en w. van de 
hand gewezen. Het instellen van een 
gemeentelijk planbureau, waarin alle 
uitbreidingsactiviteiten van de gemeen
te gebundeld zouden moeten worden 
werd door b. en w. van de tafel ge
veegd. Maar het is onze overtuiging 
(gouverner c'est prevoir) dat het eolle-

ge hierop in de toekomst .terug zal ko
men. 

Aan onze raadsleden, de heren de 
Wolf en Bi;ouwer wordt wel eens de 
vraag gesteld: waarom zijn jullie toch -
eigenlijk lid van de VVD? De h~er De 
Wolf antwoordt hierop: -"Omdat bij mij, 
als modern liberaal de mens centraal 
staat en de mens alle gelegenheid moet 
krijgen om zich - al naar zijn inspan
ning en zijn talent --,--- te ontplooien en 
daar ook naar beloond moet worden, 
met een garantie voor een ruim 
bestaansminimum. Steeds grotere in
vloed van de overheid doet onze 
maatschappij verstarren en breidelt de 
menselijke geest. Ik ben bovendien 
voorstander van de ondernemingsgewij
ze produktie,· omdat' alleen déze wel
vaart voor allen garandeert. Vanuit de
ze visie help ik ook iedereen, van hoog 
tot laag, die in de verdrukking zit. Reli
gie kan voor mij nooit een basis zijn 
voor politiek, daar het geloof iets verhe
vens, van een heel anqere orde, is en 
het geloof veelal geen antwoord geeft op 
de politieke problemen van nu." 
_ Ovèrigens: 60 pct. van de VVD-leden 

M0P""L8:VKftANCII:,.S 
VAbl ...._M Cl: K.Nia.tQ ..... 

löölööM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prefabs voor versthiliende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken en ~lle onderdelen voor 
de tuinbouw. 

Ter verbetering van het contact tus
sen de leden onderling en dat met de 
raadsleden is reeds enkele jaren gele
den het zg. koffie-praatje ingesteld. Dit 
wordt om de veertien dagen op zater
dagmorgen in De Eenhoorn (Utrecht
sestraatweg) met succes gehouden 
(aanvang 10.30 uur, op 17 febr., 2 
maart, 16 maart etc.). De leden en 
belangstellenden hebben hier alle gele· 
genheid om diverse zaken aan de orde 
te stellen·. Bovendien wordt eens per 
één à twee maanden een Kamerlid of 
deskundige uitgenodigd om de aanwezi
gen over diverse zaken voor te lichten 
(bijv. 30 maart: mr. Geertsema). On
danks deze activiteit wordt door het 
bestuur gestreefd naar drie ledenverga· 
deringen per jaar. 

Het bestuur heeft het plan opgevat 
om diverse discussie-avonden te orga
niseren, waar één of twee bepaalde on
derwerpen aan de orde zullen komen, 
waarover gerapporteerd zal worden. De 
diverse vragen van het Liberaal Beraad 
zullen zich hier heel goed voor lenen. 

De afdeling woèrden is zee; gel~k~g 
met de regionale samenwerkmg die m 
oktober 1966 "is aangevangen in . de 
Rijnstreek. In de ·concrete vorm hier
van het regionaal bestuur der VVD 
Rij~streek werken de afdelingen Alphen 
a/d Rijn, Bodegraven, Hazerswoude, 
Nieuwkoop, Koudekerk en -Woerden 
nauw samen. Evenals de andere afde
lingen is de Woerdense afdeling met 
twee personen vertegenwoordigd. Deze 
organisatie is o.a. belast met het or~a
niseren van politieke bijeenkomsten- bm
nen de regio (19 febr.: Nieuwkoop), ter
wijl op de vergaderingen van voor
noemd bestuur allerlei ideeën en gege
vens worden uitgewisseld. 

Gezien de ontwikkelingen in de 
maatschappij ziet men ook in Woerden 
met vertrouwen de toekomst tegemoet. 
Voor inlichtingen zij verwezen naar de 
secretai-is: drs. J. A. W. Brak, Singel 
104, tel. 2535. 

"De strijd voor de vrijheid is nooit 
gestreden" (prof. mr. Oud). 
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Een ROND V AART doo·r de Rotterdamse "Havens SP/DO 
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Spinners en Twiiners van 

WEEF- EN TRICOTGARENS 

N. V. Scheepswerven " P I E T H E I -N 11 

v /h .B'a. W. SCHRAM·& ZONFlN 

Werven . te· Bolnes en Papendrecht 
NIEUWBOUW EN REPARATIES 

Verbouwen van Sleepschepen tot Motorboten 
inélllslef inbouw en revisie van motoren. 

D W A R S H E L L I N G E N 2 x 115 meter 
geschikt voor het zwaarste materiaal. 

D R 0 0 G D 0 K 115 x 30 meter 
geheel overdekt. 

'l'elephones: 

Rotterdam: UnJ~75* - Dordrecht 33877-40466 - Ri<lderkerk:36H-3409 
voor werf Hotnes Papendrecht Bolnes 

Voor .Buig- en· Zetwerk 
"op hydr. pers 1000 ton 

ZETLENGTE 7 m, dikte 32 mm 

Constructie werkplaatsen 

W.- HUIZER N.V. 
TELEFOON 01~332657- GROENEDIJK 10 

CAPELLE a/d IJSSEL 

containers: 
koel/ vries
éontainers : 

Wille_msplein 

Rotterdam 

Onder de beschermde naam "Multlload"· 
container bouwt Paul & Van Weelde 
N.V. genormaliseerde alumlni!Um STA· 
PELCONTAINERS voor het stukgoe-
derenvervoer. 

, "Fiats11 en 
,~Huifcontainers": 

De constructie van Van Weelde's con~ 
talners leent zloh In het . bijzonder tot 
het bouwen van uitvoeringen als koel/. 
vrlescontalners, met naar keuze poly
streen of polyurethaan Isolatie. Binnen~ 
afwerking naar wens In aluminium of 
polyester. Tevens kan elk gewenst koel· 
aggregaat worden gelever~. 

GESLOTEN ALUMINIUM 
CARR OS.S ERIEf:N 

CARROSSERIE· EN CONTAINERFABRIEK 

·PAUL&VANWEELDEN.V. 
'S·GRAVENWEG 3GO•. NIEUWERKERKND IJSSEL• TEL. (01803) 2841 (3 UJNEH) 

SMIT KINDERDIJK 
Scheepsbouw sinds 1687. 

Abraham van Stolk & Zoonen 
Koninkliike Houthandel N.V. 

ROTTERDAM • POSTBUS 1100 
TELEFOON 010 • 35400 
's-HERTOGENBOSCH.- Engelseweg 5 
TELEFOON 04100 - 32055 
HELLEVOETSLUIS - Industrieterrein· Mol.shoek 
TELEFOON 01883 • 2677. 
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Wie bedreigt de 
geestelijke 
vrijheid? 

Het moge zo ZlJn dat tegenwoordig in 
confessionele en liberale kring over 
geestelijke vrijheid minder uiteenlopend 
wordt gedacht dan vroeger. De strijd 
om de vrijheid blijkt echter nimmer 
geheel gestreden. De aanval op de 
geestelijke vrijheid komt nu uit een ge
heel andere hoek. 

Ik meen niet beter te kunnen doen 
dan de hoofdredacteur van Het Vader
land aan het woord te làten door een 
letterlijk citaat van zijn commentaar 
van 8 februari onder het hoofd 
"Censuur" : 

"Wanneer mr. Van Riel gezegd zou 
hebben wat prof. Tinbergen vanmorgen. 
in Het Vrije Volk schreef, dan zouden 
alle Nederlandse communicatiemiddelen 
rwimte tekort gehad hebben om de fio· 
Zen van hun toorn over zo'n verstolde 
conservatief uit te storten. Prof. Tinber· 
gen betoogt niet meer of minder dan dat 
een college van wijze mannen en wijze 
vrouwen de vrijheid van schrijven, 
spreken en vertonen (voor de tv) moet 
breidelen. 

Waar mr. Van Riel nog slechts de 
abonnees er op wees hoe ze de publici· 
teitsmedia onder d1·uk kunnen zetten en 
waar hij elk ingrijpen van hogerhand, in 
de persvrijheid met nadruk afwees, 
pleit prof. Tinbergen; onomwonàen voor 
"ordening van de geestelijke vrijh~id". 
Immers, zo schrijft hij, àe soctaltsten 
hebben steeds betoogd, àat volkomen 
vrijheià in het sociaal-economische vlak 
schadelijk is; wa-arom dan die vrijheid 
in de culturele en publiciteitssector datl 
1vel getolereerà'l Daar brengt prof. Tin
bergen onder wooràen wat veel libera
len het meest in het socialisme vrezen: 
dat het geven van steeds meer invloed 
aan de overheid ten slotte ook de vrij
heid van meningsuiting zal aantasten. 

Gelukkig schrijft de hoofdredacteur 
van Het Vrije Volk in een commentaar, 
dat verdere breiàeling 1.lan de vrijheid 
van meningsuiting dan de wet en di· 
verse ooneges. van toezicht aZ doen niet 
alleeti verschralend zou werken maar 
ook een groter kwaad zou oproepen, dan 
enig exces ooit toegerekend Tcan wor
den: àe censuur. Dat begrijpt prof. Tin
bergen ook wel, wordt er vergoelijkend 
aan toegevoegd. Hoe zou dat socia· 
listische commentaar wel zijn geweest, 
_wanneer mr. Van Riel om deze censut~r 
zmt hebben gevraagd'!" 

Het Vaderland vervolgt, in een twee
de artikel onder het hoofd "Mentali
teit": 

Toch kumwn we dat deel van het be
toog van prof. Tinbergen wel on
derschrijven, waar hij stelt, dat het toe
nemen van excessen in de hand gewerkt 
wo1·dt door de overdrijving van het 
nieuwselement, van het belang van zgn. 
originaliteit, en door het dwaze stelsel 
van beloning in de wereld van kunst en 
sport. Waar enkele topfigttren zeer hoge 
inkomens hebben en goede tweeden of 
de1·den maar matig worden beloond. 
Die topfiguren worden door de tweeden 
en derden nog vaak extra opgeheme1à. 
In de hoop er ook. eens bij te horen. 

Zoals sportverdwazing de mentaliteit 
van topsporters niet verbetert, zo is ook 
het al te zeer op de voorgrond (en in 
het televisiebeeld) komen van sommige 
pnblioiteitsfignren hU1l mentaliteit niet 
ten goede geko'I'!Wn. Bescheidenheid en 
nederigheid zijn bij jongeren, die door 
tiendu·izen·den worden verafgood, verre 
te '-loeken. 

Roe m' d-it over de schreef gaan te 

voorkomen? Niet door censn·ur of" een 
college van wijze mensen, zoals prof. 
Tinbergen bepleit. Wel door een kr·i· 
tische instelling van kijken en- lezen. 
Zelfs de VPRO werd door al te veel 
opzeggingen gedwongen zich zelf kri
tischer te bezien. Censuur zou de 

door mr. F. 
Korthals Al 
algemeen 
secretaris 
van d~VVD 

botsing der meningen ku.nnen beperken 
en zelfs beletten, terwijl judst de vrije 
botsing vcm vrije meningen in een ge
zonde democratische mcwtschappij de 
beste waarborg is dat excessen z·ich zelf 
gaan ttitbannen." 

In ongeveer gelijke zin schreef de li
_oorale Nieuwe Rotterdamse Courant 
van 9 februari. Dreigt er werkelijk ge
vaar uit de socialistische hoek? Prof. 
Tinbergen kan niet worden ge;>;ien als 
een officiële woordvoerder van de PvdA. 
Maar hij is wel een paradepaard van 
vele socialisten en een man naar wie 
geluisterd wordt. Het bedenkelijke is 
voorts de wel uiterst gematigde reactie 
in Het Vrije Volk. Nog bedenkelijker is 
het dat andere dagbladen dan de hier
voor genoemde, verstek lieten gaan, 
terwijl het toch van eminent belang is 
op deze rechtstreekse aanval op de 
geestelijke vrijheid wêl te reageren en 
een-standpunt in te nemen dat aan dui
delijkhe!d niets te wensen overlaat. Dat 
behoort de VVD te doen door haar ener
gie meer te richten tegen werkelijke 
bedreiging van de geestelijke vrijheid 
van socialistische zijde dan tegen de 
eventuele conservatieve presentatie van 
het naar inhoud volstrekt liberale be
toog van de heer Van Riel. 

Want laat men niet denken dat prof. 
Tinbergen alleen staat in zijn mening. 
Reeds in de Groene Amsterdammer van 
24 jUni 1967 vroeg Tien over Roder Han 
Lamroers om begrip voor de Oostduitse 
vorm van "den1ocratie" waarin de op
vatting wordt gehuldigd dat een staat 
zeggenschap behoort te hebben over de 
aard van de geschriften die op zijn 
grondgebied worden verspreid ·(zie ook 
Vrijheid en Democratie van 7 juli 1967). 

Prof. Tinbergen en Han Lamroers 
, staan niet. alleen. Het vergoelijkende 
commentaar van Het Vrije Volk spreekt 
boekdelen. Het ontbreken van commen. 
taar in Het Parool is nog ernstiger. Wat 
de socialistische weekbladen zullen 
schrijven - of niet zullen schrijven -
weten wij pas als dit artikel verschijnt. _ 
Maar wel staat reeds vast dat de door 
de heer Van Riel ·als tendentieus veroor
deelde televisiecommentatoren de ver
manende vinger nog niet hebben opge
heven. Zou het dan misschien toch zo 
zijn dat deze commentatoren minder 
door edele verontwaardiging over . ver
meende afwijkingen van het rechte libe
rale spoor worden geleid dan door de 
neiging om de VVD als politieke te
genstandster in diskrediet te brengen 
bij hen die door de liberale beginselen 
worden aangesproken? 

De tactiek is duidelijk: men hemelt 

eerst de liberale beginselen op - deze 
zijn immers vooral bij de jongeren in 
opmars - en gaat vervolgens aantonen 
dat ze bij de VVD in slechte handen 
zijn. De suggestie wordt gewekt dat wie 
de liberale beginselen liefheeft, niet op 
de VVD moet vertrouwen. 

Thans kunnen wij duidelijk vaststel
len: wie als liberaal in de strijd voor 
geestelijke vrijheid meende te mogen 
rekenen op mensen die onomwonden 

voorkeur tonen voor socialisten en radi
calen in confessionele kring, komt be
drogen uit. 

Daarom dient ons devies te zijn dat 
alle krachten die in wezen liberaal zijn, 
sebundeld moeten worden. En dat het 
Liberaal Beraad met spoed moet wor
den voortgezet. Daartoe is een kritische 
instelling, ook jegens onszelf, zeker een 
vereiste. Maar ook verdraagzaamheid 
in eigen kring. 

P.R.I.K.K.E.L.S 
• Uit de radio- en televisierubriek van de NRC: .. Dlck Verldjk, de 
"gematigde rechtervleugel" van de VPRO, hield In zijn speelale 
berichtgeving een scherp requisitoir tegen het Auschwitz-comité, 
dat -een soort communistische mantelorganisatie zou zijn, zoals 
prof. L. de Jong, een der kroongetuigen, het fonnuleerde. Op diens 
gezag en op het gezag van een man àls Wiesenthal zijn wij bereid 
de politieke tendens van het Auschwitz-comité als een betreurens
waardig feit te aanvaarden. Ongetwijfeld, en dat is beltend, zijn de 
communisten In het Auschwitz-comité zeer actief. Communisten 
zijn altijd actief In alle organisaties en dat zij via het Internationale 
comité politiek bedrijven die niets te maken heeft met de ver-
schrikkingen van Auschwitz, Is een droeve zaak.'' · 

• In een aantal gesprekken met ondernemers in het noorden van 
het land ls het blad "De Nederlandse Onderneming" 'gebleken, dat 
de mening dier ondernemers sterk afwijkt van de commentaren van 
bestuurders en een aantal politici en vakbondsleiders. Zo zei ir. J. B. 
Nieman <Kon. Ned. Zoutindustrie te Delfzijl) o,a.: "Ik vind, dat de 
regering doet wät zij ·kan. Zij stelt zich positief op, maar kampt 
met gebrek aan geld. Helaas zijn de commentaren, welke ik tot 
nu toe in de kranten gelezen heb, veelal onzakelijk en emotioneel. 
Hier ligt een nota op tafel waarin staat wat er op korte termijn 
kan gebeuren. Dat vind ik reëel. Daar hebben we veel meer aan 
dan aan verhalen hoe het hier in het jaar 2000 zou kunnen zijn. 
(. , ... ) Dat het noorden een achtergebleven gebied zou zijn, is 
sterk overtrokken." 

• Uit de radio- en televisie-notities door J. de Knijzer In Het 
Parool: "Philip Bloemendal mag een voortreffelijk televisiepresen
tator zijn, dat houdt nog niet in dat hij een- goed Interviewer ls. 
Dat bleek vorige week zondag in Monitor,.. toen hij _zich in de ring 
begaf met mevrouw Van Someren-Downer, over het Inmiddels 
opgeheven VPRO-programma HoelJia. Bloemendal hield geen 
interview, het leek veel meer of hij zijn - slecht gelmzen- vragen 
alleen maar gebruikte als aanloopje om zijn eigen mening te ver
kondigen. Slecht werk." 

• Vrij Nederland-medewerker A. Ekker: "Even kritiekloos en 
begeesterd als hij vorig jaar terugkeerde van een bezoek aan Oost
Duitsland, de meest Stalinistische politie-staat onder de Europese 
communistische landen, heeft de Nieuw-Links leider Han Lammers 
zich na het Cubaanse onthaal zonder ook maar één woord van 
twijfel - laat staan kritiek - aan de borst geworpen van wat hij 
noemt "de grootste spreker van deze eeuw en de beste schoolmeester 
die men zich kan voorstellen." Zonder uitstel is Lammers onmiddel
lijk na terugkeer begonnen aan wat Castro van de naar Havana 
genode "intellectuelen" heeft verlangd."· 
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ONS DAGELIJKS 

BROQD (11) 
Gelukkig is er van het broodfront enig

ozced nieuws te vermelden, name\~jk dat 
v~,.at acht uur 's ochte::tds vers brood 
11erkoeht mag worden. Het heeft wel 
lang geduurd eer men heeft ingezien 
dat dit bepaald noodzakelijk is. Het is 
nu maar te hopen dat inderdaad de 
winkels ook om acht uur open zijn om· 
het verse• brood te verkopen en vooral 
ook dat de hotels en restaurants_ zo tij
dig bevoorraad worden dat de hotel
gasten (in het bijzonder de vreemdelin
gen, die--dat in hun eigen land gewend 
zijn) ~eer vers brood biJ het ontbijt 
kunnen krijgen. Het duurt in ons land 
allemaal wel erg lang eer de normale 
gang van zaken hersteld word• maar in 
de politiek moet men op lange termij
nen rekenen. 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
v.v.o. 

Koninginnegracht 61 
's-Gravenhage 

Telefoon (070) · 604803 
Giro 67880 

open boek over 
open haarden 
Denkt u over een open haard? 
Vraag BELLFIRES dan om de 
gratis pocket over open haar_den. 
Daarin staat alles over stoken, 
inbouw, rookkanalen, accessoires, 
en nog veel meer. WU sturen U 
hem direct. 

'ë~~p~~· ·······~·· 
Ik wil graag opening van 
zaken over open haarden. 
Stuur mü s.v.p. uw gratis 
pocket. 

Naam: .................................................. .. 

Adres: ................................................... . 

Vrijheid enrv;;, 
Democratie L!?.A 
Weekblad van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie. 
Adres van de administratie 
(zowel voor abonnementen als 
voor advertenties): Witte de 
Withstraat 73 te Rotterdam 
(postbus 824 te Rotterdam). 
Tel. 010-1110 00, abonnemen
ten toestel 219, advertenties 
toestel 224. Postgiro: 245103 
t.n.v. Administratie Vrijheid en 
Democratie te Rotterdam. 

Hoofdredacteur: 
Ph. C. la Chapelle jr. 

Adres van de redactie_: 
Nieuwe Herengracht 89 B 
te Amsterdam-C. 

' 
Radio-uitzending van de VVO: woensdag 21 februari, 18.20-
18.30 uur, over de zender Hilversum 11 (298 m). 

Televisie-uitzending van de VVD: woensdag 28 februari 20.20-
20.30 uur, Nederland I. 

SPREEKBEURTEN 
Periode van 16 februari tot en met 15 mam·t 

16 febr. 

16 febr. 

16 febr. 

16 febr. 
16 febr. 

16 febr. 
16 febr. 
17 febr. 
19 febr. 

19 febr. 

21 febr. 
22 febr. 
22 febr. 
22 febr. 
22 febr. 

22 febr. 

23 febr. 

23 febr. 
26 febr. 
26 febr. 

26 febr. 

26 febr. 

26 febr. 

26 febr. 
29 febr.· 

1 maart 
1 maart 
4 maart 
4 maart 

4 maart 
4 maart 
8 maart 
8 maart 
8 maart 

11 maart 
L1 maart 
11 maart 
15 maart 

15 maart 

's-Hertogenbosch (20.00 uur: kleine zaal 
v. h. Casino; Agrarische Hogescholen, 
debat politieke partijen) .................... . 

Ridderkerk (20.00 uur: gebouw_ St. Joris; 
reg. vergadering VVD + JOVD) ........ . 

Zuidlaren ( 20.00 uur: hotel De Sprookjes-
hof; JOVD) ................................. H. 

Strijen ............................................... . 
Doorn (20.00 uur: hotel Pabst; JOVD 

Stichtse Heuvelrug, onderwerp: Ont-
wikkelingshulp) ............................. . 

Vries ............................................... . 
Den Haag ( studentendispuut Aras) ..... . 
Veendam ......................................... . 
Nieuwkoop (Rijnstreek; debat VVD-

KVP} .............. :.: ........................... . 
Heiloo 120.00 uur: Geref. Kerk, Noorder-

geeststraat) .................................. .. 
Utrecht (JOVD) .· ............................... . 
Leiden ............................................... . 
Gouda (vergadering regio) ................. . 
Franeker ( statencentralel .................... . 
Arnhem (20.00 uur: Musis Sacrum; debat 

met S. W. Couwenberg) .................... . 
Staphorst ( 't Vergulde tos, te Halfweg; 

19.00 uur: spreekuur; 20.00 uur: ver-
gadering ...................................... . 

De Wijk (20.00 uur: hotel Het Oude Ho-
genkamp; Liberale Kring Meppel) ...... 

Opsterland ( statencentrale Heerenveen)~ .. 
Utrecht ( 20.00 uur: Jaarbeursrestaurant} 
Zwolle (20.00 tiur: hotel Van Gijtenbeek; 

jaarvergadering) ............................. . 
Sleen ( 20.00 uur: hotel Zwols; Z.O.-hoek 

Drenthe, onderwerp: Politieke zeker-
heden en onzekerheden} ................. . 

Oostburg (19.30 uur: zaal Victory, 
Markt 18; West Zeeuwsch~Vlaanderen) 

Uithoorn (debat over agglomeratie van 
Amsterdam) ................................... . 

Hengelo ............................................ . 
Rotterdam (studenten) ....................... . 
Odoorn ........................................... .. 
Hoogeveen ( JOVD, midden Drenthe) ..... . 
Gouda ( 19.00-21.00 uur: spreekuur} .... .. 
Delft (N.C.S.V.-koffietafel, onderwerp: 

VVD en ontwikkelingshulp) .............. . 
Warnsveld/Zutphen ............................. . 
Dwingelo ( 20.00 uur: hotel W esseling) ... 
Amsterdam (studenten) ....................... . 
Oosterwolde ..... , ............................... ,. 
Ede (JOVD, onderwerp: Liberaal in de 

wereld van heden en 1.1.orgen) .......... .. 
Driebergen ..................................... .. 
Nunspeet ........................................ .. 
Haarlem ( statencentrale) .................... . 
Haarlem (20.00 uur: hotel-restaurant Van 

Aken} ........................................... .. 
Dokkum (20.00 uur: hotel De Posthoorn) 

Mr. F. Portheïne 

Ir. D. S. Tuijnman en 
mr. A. Geurtsen 

H. Wiegel 
Mr. E. H. Toxopeus 

Mr. J. F. G. Schlingemann 
R. Zegering Hadders 
Mr. J. G. Rietkerk 
H. Wiegel 

Mr. F. Korthals Altes 

H. Wiegel 
Mr. J. F. G. Schlingemann 
G. Koudijs 
H. J. L. Vonhoff 
Dr. K. van Dijk 

Mr. F. Korthals Altes 

R. Zegering Hadders 

Dr. K. van Dijk 
H. J. L. Vonhoff 
Mr. J. G. Rietkerk 

R. Zegering Hadders 

H. J. L. Vonhoff 

Ir. D. s·. Tuijnman 

H. Wiegel 
Drs Th. Joekes 
H. Wiegel 
H. Wiegel 
R. Zege!'ing _ Hadders 
Mr. F. Portheïne 

Mr. F. Portheïne 
H. Wiegel 
R. Zégering Hadders 
H. Wiegel 
Mevr. Mr. E. Veder-Smit 

Mr. dr. C. Berkhouwer 
Drs. Th. J oekes 
H. J. L. Vonhoff 
H. Wiegel 

Mr. W. J. Geertsema 
H. Wiegel 

Deze lijst. waarin In prlncipt' alleen spreekbeurten van Kamerleden - die zij vevuilen 
binnen het verhand van de partij - worden vermeld, wordt opgesteld door het Algemeen 
Se.,retariaat .an de VVD K•minginnegra.,ht 61 te Den Haa~r ltelefoon 070- 604803). De 
gegevens. waaronder b\1 voorkeur oo. het aanvangHuur en de plaats \\~aar de ver
gaderingen gehouden worden. dient men derhalve niet naar de redactie van het weekhlad, 
maar naar het Alg••mPf'n i'l<>cretariaac van de partij te zenden. De lijst wordt elke maan
dag om 12.00 uur afgesloten. 

Logies algemene vergadering 
Afgevaardigden naar de Algemene Vergadering van de VVD op vrijdag 5 en 

zaterdag 6 april te Maastricht, kunnen zich door middel van onderstaande bon 
voor logies wenden tot de secretaris van ile kamercentrale Maastricht, de heer 
J. H. J. Willenis, Bisschop Boermansstraat 24 te Roermond. 

Ondergetekende: 

Naam: ................................................................ .. 

Adres: ................................................................ .. 

Woonplaats: ................................................................ .. 

Tel.: .................................. .. 

verzoekt voor hem te _Maastricht te willen reserveren: 

één-persoons kamers; 

twee-persoons kamers. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE ·" 

Kopij voor deze rubriek zen
den aan 

Mej. Joh. H. Springer 
Alexanderstraat 16, Haarlem 

Nieuwe leden 
Enige keren ontvingen wij, direct of 

langs een omweg, een brief van een 
nieuw lid, die in de eigen werkplaats 
sinds de aanmelding voor het lid
maatschap geen contact had gekregen. 
Dat men daarover klaagt is te begrij
pen. Als je vol goede wil en misschien 
zelfs enthousiast je hebt opgegeven en 
je hoort er niets meer van, dan kan dat 
niet anders dan ontnuchterend en ver
koelend werken. Welk nut heeft een le
denwerfactie, als men in de afdelingen 
niet zorgt voor wat men tegenwoordig 
met voorliefde voor vreemde woorden 
"follow up" noemt? 

Wat de vrouwen betreft, vestigen wij 
nog eens de aandacht op de modelwel
kmnstbrief voor nieuwe vrouwelijke le
den. Maak daar gebruik van, .of bedenk 
zelf wat, maar hoe dan ook: doe iets. 

Tot de nieuwe leden zelf en speciaal 
de dames onder hen, zeggen wij: als u 
in uw woonplaats geen contact hebt ge
kregen en niet weet tot wie u u moet 
wenden, volgt dan het voorbeeld van 
bovengenoemde nieuwe leden en schrijft 
naar ons. Het adres staat iedere week 
boven deze rubriek. U krijgt in elk ge
val antwoord, al kan dat misschien niet 
altijd onmiddellijk. 

Ruimtelijke ordening 
Maar liefst drie krantelmipsels kre· 

gen wij uit Winterswijk over een lezing, 
die mevrouw M. E. Schut-Oosting daar 
heeft gehouden over Ruimtelijke orde· 
ning. 

Ruimtelijke ordening wil zeggen een 
zodanige indeling van de beschikbare 
ruimte, d~t er een zo gunstig mogelijk 
leef-, werk- en ontspanningsmilieu 
ontstaat. Wij moeten zuinig omgaan 
met de ruimte, want die wordt slechts 
weinig groter, maar ons aantal des te 
meer. 

Er komt steeds meer behoefte aan 
recreatieruimte en spreekster vond dat 
de duinstrook meer ontsloten moest 
worden. 

Over de wonirlgbouw zei mevrouw 
Schut, dat de mensen in het oosten van 
het land geen prijs stellen op het wonen 
in een flat, maar de voorkeur geven 
aan een eengezinswoning. Zij voegde er 
aan toe, dat grote "contingenten identie
ke woningen de keus beperken. 

De trek naar het westen houdt nog 
steeds aan, ondanks de overbevollüng 
van de Randstad Holland en hoewel-de 
overheid reeds enkele diensten naar an
dere streken overbracht. 

Tot slot: in de nota over de Ruimte. 
lijke ordening is geen aandacht gegeven 
aan het kind. Waar moet· dat speelruim
te vinden? 

Velsen 
In aansluiting aan haar voordracht 

over ons staatsbestel zal mevrouw Bak
ker-Weesing twee eauserleen wijden 
aan de internationale samenwerking. 
De eerste daarvan is op dinsdagavond 
20 februari a.s. om 20 uur ten huize van 
mevrouw Waller, Dreefplantsoen 1, 
Santpoort-Noord. 

Drenthe 
Bijeenkomst op dinsdag 20 februari 

a.s. om 14.30 uur in hotel Homan, Hoo· 
geve en. Spreker: drs. P. A. Wolters, bur
gemeester van Coevorden en lid van 
Provinciale Staten, over "Nota Noorden 
des lands en werkeloosheidsbestrijding." 

Middelburg 
Vrijdag 23 febr. a.s. om 20 uur in de 

bovenzaal van Schuttershof, . ingang 
Schuttershofstraat, spreekt de voor
zitster van de VVD-vrouwengroep mevr. 
G. K. Hesselink-Mondria voor de Fede
ratie VVH over bejàardenwerk en het 
Dienstencentrum in Middelburg. 

Op maandag 26 febr. a.s. om 14.30 uur 
in bovenzaal Schouwburg zal de 
VVD-vrouwengroep eerst vragenlijst XX 
beantwoorden en vertelt daarna mevr. 
A. F. Bonthuis-Wünderl over leven en 
werken van de naturélle en blanke 
vrouw in CPntraal- en Zuid·Afrlka op 
sociaal ge bied. ~- "-'"""'" ",_ "''·'-"'-~"-··- _ 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

ederland in de wereld 
BLOEMLEZING UIT HET BEGROTINGS
DEBAT BUITENLANDSE ZAKEN 

De behandeling en afhandeling van 
het begratingshoofdstuk voor buiten
landse zaken, met inbegrip van de ont
wikkelingshulp, is een zaak geworden 
van lange adem. Drie dagen openbare 
commissie einde 1967 en begin deze 
maand twee volle dagen plenaire ka
merzitting. Nieuw bewijs van het feit 
dat de splitsing in openbare commissie
vergaderingen, gevolgd door "korte" af
handeling in plenaire zitting, opgezet 
als experiment ter versnelde afhande
ling der jaarlijkse begrotingsdebatten, 
zeer weinig heeft bijgedragen tot het 
gestelde doel. Het tegendeel is eerder 
waar. 

Een andere inconsequentie worde aan
gestipt. Nadat ontwikkelingshulp eerst 
afzonderlijk zou worden behandeld, 
werd besloten dit onderdeel gezamenlijk 
met alle overige onderwerpen, inclusief 
Vietnam, te behandelen. Met dit besluit 
was het dus tegenstrijdig om naderhand 
Vietnam toch weer wel afzonderlijk te 
behandelen. Gevolg: een anti-climax. 
De eerste dag een vol huis bij Vietnam, 
de tweede dag .ege banken toen de rest 
van de wereld; Midden Oosten, Europa, 
Benelux e.d. aan d~ orde kwam. Onwil
lekeurig moesten wij hierbij denken aan 
een recent geschrift van dr. S. W. Gou
wenberg: "Herlevend Nationalisme" 
waarin hij o.m. spreekt over de be
langstelling in ons land voor buiten
landse politiek, of liever over ht gemis 
daaraan. 

Hij constateert de laatste tijd een ver
betering, vooral onder jongeren. Doch, 
en daarvan ervoeren wij de juistheid bij 
de jongste debatten, hij gaat verder als 
volgt: "de kennis van zaken is overi
gens niet zelden omgekeerd evenredig 
met de gedemonstreerde belangstelling. 
Opvallend is ook dat deze interesse zich 
in het algemeen veel meer richt op 
zaken waar Nederland betrekkelijk wei
nig invloed op kan uitoefenen - zoals 
de Vietnam-kwestie - dan op zaken 
waar Nederland een reële vinger in de 
pap heeft - zoals de ontwikkeling van 
de Benelux en van de Europese samen
Werking." 

Vietnam 
Bij het Vietnamdebat vormde de geci

teerde regel een der uitgangspunten van 
het standpunt onzer fractie, zulks mede 
in het licht van zekere rond het Binnen
hof georganiseerde agitatie, welke prak~ 
tisch op niets uitliep overigens. 

Gelukkig bleef het debat, in tegenstel
ling met einde augustus 1967, binnen de 
Kamer op behoorlijk parlementair ni~ 
veau. Een uitzondering daarop vormde 
de tussenkomst van PvdA voormannen 
Den Uyl en Nederhorst met· de heer 
Van Mierlo. Deze konden het blijkbaar 
nauwelijks verkroppen dat een motie 
afkomstig van hun geestverwant Van 
der Stoel (zeer moeizaam tot stand ge
komen en ondersteund door een D'66er) 
genade kon vinden in de ogen van het 
gros der regeringspartijen. Vanwege 
een verdeeld standpunt onzer fràctie, 
laat ik de inhoud van de motie hier in 
extenso volgen : · 

De Ka1ner, 

geschokt door het lijden van de bevol
king van Vietnam, 

diep verontrust door het thans meer 
dan ooit aanwezige gevaar van escala
tie; 

overtuigd vcm de noodzaak om door 
een onvoorwaardelijke beëindiging van 
de bombardementen op Noord-Vietnam 
de weg te helpen openen tot het beëindi
gen van de strijd; 

doet een beroep op de regering om er 
bij alle betrokl~en partijen op aan te 
dringen de vijandelijkheden onverwijld 
te stcûcen en door onderhandelingen het 
vertrek van alle b!titenlandse troepen 
en zelfbeschikking onder internationaal 
toezicht, als voorzien in de akkoorden 
van Genève 195q, te bereiken. 

Met het in de laatste alinea neerge
legde beroep kon onze gehele fractie 
zich verenigen, te meer daar de rege
ring bereid was dit beroep te aanvaar
den. De moeilijkheid school voor de 
fractie in de derde alinea van de motie, 
die geen binding inhield voor de rege
ring, maar wel een oordeel bevatte dat 
de Kamer al dan niet tot het hare zou 
dienen te maken. Th laat, wegens het 
grote belang der zaak, hieronder woor
delijk volgen de motivering, uitgespro
ken namens de gehele fractie, dié ten 
grondslag lag aan · de uitslag volgens 
welke 12 leden der fractie tegen de mo
tie stemden en vijf daarvoor. 

door mr. dr. C. 
Berkhouwer, 
lid van de 
Tweede Kamer 
der Staten
Generaal 

,,In de derde alinea echter staat de 
uitspraak van een overtruiging, die de 
regering niet wt de hare behoeft te 
maken, maar die uitsluitend door de 
Kan1er tot de hare zou worden ge
maakt. De ·toestand achten wij sinds 
mtgtUJtns/oktober zodanig gewijzigd, dat 
'Wij op dit moment niet in gemoede de 
eis menen te mogen stellen van eenzij
dige onvoorwaardelijke stopzetting der 
borrtb.ardementen zonder meer. Wij me
nen, dat dit op dit moment de grenzen 
van onze verantwoordelijkheid te buiten 
gaat. Uit dien hoofde zien wij ons lo
gischerwijze gesteld voor hetzelfde be
zwnnr, dat wij hebben tegen de tweede 
motie-Van der Spek (de eenzijdigheid). 

Een deel van mijn politieke vrienden · 
acht dit bezwaar zo onoverkomelijk dat 
zij zich yenoodznakt acht om, waar deze 
motie ten slotte één geheel vormt, haar 
stem daaraan te onthouden. Een ander 
deel van mijn fractie daarentegen acht 
het beroep nan het slot van de motie 
vm! zodanig. gewicht, dnt zij ondanks al 
haar bezwaren tegen de derde alinea, 
hottdende de overtuiging van de stopzet
ting, haar stem toch niet aan de motie 
kan ontho~tclen." 

De tegenstemmers hebben de aan
vaarding. door de grote meerderheid 
van de Kamer niet kunnen beletten. Het 
moge hen tot vertroosting strekken dat 
hun argumentatie gedeeld werd door 
Het Parool, dat o.a. schreef: "Natuur
lijk is er alles voor te zeggen dat een 
einde komt aan de vernietiging van 
mensenlevens in héél Vietnam, maar 
het is niet duidelijk hoe dat zou kunnen 
worden teweeggebracht door een eenzij
dige en dan nog onvoorwaardelijke stop
zetting van bepaalde militaire activitei
ten." 

Indonesië en Suriname 
Onze fractie heeft gepleit voor soepele 

afhandeling van claims welke bejaarden 
hebben terzake van vermogensverlies in 
Indonesië. De regering heeft medewer
king toegezegd. Verontrusting is uit
gesproken over gewelddaden en twijfel 
geuit over de juiste gang van zaken bij 
de uitvoering van het New Yorkse ak
koord inzake Nieuw-Guinea. Wij moeten 
nog zien wat er in 1969 van de volks
stemming terecht komt! 

Voor wat Suriname betreft is van vele 
zijden en ook door de VVD-fractie aan
gedrongen op een afhandeling van het 
grensgeschil met Guyana aan de confe
rentietafel of door arbitrage. Het zal 
goed zijn als deze zaak spoedig wordt 
gelicht uit de sfeer van emotie en agita
tie en men beschuldigde ons niet van 
"bevoogding" vanuit Den Haag wanneer 
bepleit wordt om olie te gieten op de 
golven, in dit geval van de grensrivier 
Corantijn. 

Midden-Oosten 
Weinig nieuws, behalve het trieste dat 

we al kennen en waar men apathisch 
tegenover schijnt te worden. Israël, 
winnaar van de 6-daagse bliksemoorlog, 
moet al meer dan 6 maanden ervaren 
dat de ·vrede winnen nog iets anders is. 
Voor, tijdens en na het conflict was en 
is West-Europa absent. Toen de oorlog 

uitbrak praatte de EEG in Brussel over 
suikerbieten. De Gaulle ontwikkelde 
zich van aangeboden en afgewezen arbi
ter, tot veroordelaar van Israëls 
"agressie" en de Mirages welke Israël 
gekocht en betaald heeft, worden niet 
meer geleverd. Het Suez-kanaal nog 
steeds dicht en, na Engelands verhaaste 
terugkeer van beoosten Suez, aan 
weerskanten een vergrote Sowjet-pre
sentie, zowel bij de ingang aan de Mid
deBandse Zeezijde, als aan. de andère 
kant bij Suez. Waar de Tsaren eeuwen
lang van droomden, zich te koesteren in 
het warme water van de "mare nos
trum", wordt thans gerealiseerd door de 
Sowjet-heersers. Nog slechts één we
reldzee hebben zij niet bereikt, de In
dische· Oceaan. Hoe lang nog? 

EEG en Benelux 
Het lijden van de EEG aan haar der

de crisis binnen drie jaren ("a commu
nity of crises" heeft een Amerikaan 
haar eens genoemd) is nog maar weinig 
verzacht. Het is een diep ebgetij in de 
integratie. Alleen ontwaren we ontlui
kend nationalisme en protectionisme. 
Loven mogen we daarom de initiatieven 
van de Nederlandse bewindslieden op 
het stuk der externe politiek, om de 
door het Franse veto vastgelopen ma
chinerie van de· Europese intergratie 
weer op gang te brengen. Het Bene
lux-memorandum moge tot een ijzer 
gesmeed worden om de Franse onwil 
tegen de uitbreiding der gemeenschap
pen te doorbreken. Veel zal van Bonn 
afhangen. Benelux en Italië willèn wèl, 
doch het koppel Kiesinger-Brandt (iri
tern weinig hecht!) lijkt vooralsnog het 
gaullistische gareel, waarbinnen het 
Duits-Franse vriendschapsverdrag ge
klemd zit, niet moede te zijn. Na het 
bezoek van Brandt en Kiesinger aan 
Parijs zullen de vijf einde februari weer 
in Brussel bij elkaar komen. Dit is ten
minste onlangs in Rome afgesproken. 
Inmiddels is de crisis in België niet 
bevorderlijk voor een krachtige 
weerstand van de Vijf, evenzeer als zij 
wel weer oponthoud in de Benelux zal 
berokkenen. Jammer, nu vooral van 
Nederlandse zijde krachtig werd ge
werkt aan een doen opleven van Bene
lux, waarvan het licht wat verbleekt 
was. 

Griekenland 
Blijvende bezorgdheid ten aanzien van 

het land waar eens de wieg der demo
cratie stond. De Raadgevende Vergade
ring van de Raad van Europa heeft 
Griekenland voorwaardelijk veroordeeld 
tot verbanning uit deze verdragsorga
nisatie wanneer niet uiterlijk 1969 nor
male democratische verhoudingen 
hersteld zijn. Intussen zullen zo goed en 
zo kwaad als het gaat de betrekkingen 
met het heersende bewind 1:\ervat wor
den. Op hoop van zegen! 

Ontwikkelingshulp 
Hoofdpunten: geen volkslening, met 

een wat gekunstelde verontschuldiging 
voor een blijkbaar niet massaal 
bestaande bereidheid tot persoonlijke 
offers. Vooralsnog geen expeditie van 
Nederlandse militairen naar India voor 
het slaan van pompen in onherbergza: 
me oorden en :1ernieuwd optreden van 
drs. Aarden met vier andere KVP-radi
calen. Reprise van hetgeen bij de be
groting van defensie was opgevoerd : 
toen werd voorgesteld de defensiebegro
ting met f 45 miljoen te verminderen ten 
behoeve van ontwikkelingshulp. Thans 
werd opnieuw bepleit de uitgetrokken 
f 525 miljoen op te voeren tot f 570 mil
joen. Sinds de motie om dit weg te halen 
bij defensie was verworpen, werd er ge
makshalve maar helemaal niet meer 
verteld waar de f 45 miljoen nu vandaan 
moesten komen. Nog meer reden, lijkt 
ons, om deze motie te verwerpen. (Men 
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Toxopeus 
50 jaar 

Maandag· 19 februari wordt de 
fractievoorzitter van onze partiJ 
in de Tweede. Kamer, mr .. E. H. 
Toxopeus, 50 jaar. De man die de 
dagelijkse politieke leiding van de 
VVD voert, heeft geen lichte 
taak. Aan zijn functie zijn veel 
vergaderingen verbonden en bo
vendien verricht Toxopeus nog 
veel ander werk, zoals bij voor
beeld het presidentschap van de 
Liberale Internationale en het 
voorzitterschap van de Groep Ne
derland van deze organisatie. Hij 
is in korte tijd van gemeente
raadslld van de VVD in de ge
meente Breda opgeklommen tot 
een van de bekendste politieke fi
guren in ons land. Gedurende zes 
jaren is hij naar het oordeel van 
allen een voortreffelijk minister 
van binnenlandse zaken geweest 
en als fractievoorzitter van de 

· VVD in de Tweede Kamer paart 
hij gevatheid aan snelheid van re
actie, hetgeen bij het voeren van 
algemene politiek van zeer grote 
betekenis is. 

Menselijkerwijs gesproken lig
gen er nog vele jaren, waarin 
veel kan worden gepresteerd, 
voor hem. Wij wensen mr. Toxo
peus bij het be1;eiken van zijn 
50ste verjaardag - en wij weten 
zeker dat de gehele partij daar
mee instemt - van harte geluk 
en wij spreken de hoop uit dat hij 
nog veel ~en bate van de liberale 
gedachte zal kunnen en willen 
verrichten. 

D.W.D. 

zie ook het artikel op pagina 5 van dit 
blad). 

De lezer zal weten dat er nog heel wat 
meer te berde is gebracht. Ik heb mij 
beperkt tot enige punten die ik het 
vermelden waard achtte, onder de titel 
"Nederland in de Wereld". De wereld
politieke situatie kenmerkt zich door 
een veelheid van onzekerheden en ver
warringen. De ontspanning, die we zo 
graag willen, lijkt mij nog maar matig 
merkbaar. Er .is in het Westen een on
rustbarende herleving van nationalisme, 
protectionisme en zelfs isolationisme. 
Rond de Atlantische Oceaan lijkt zich 
een soort koude economische oorlog te 
ontWikkelen. De Nato lijdt onder het 
succes dat zij gehad heeft. Velen ont
gaat het dat zij nog steeds onmisbaar 
is. Juist nu. Ook ontspannen kan beter 
vanuit een sterktepositie dan als een 
zwakkere broeder. Met een variant op: 
"Zo gij de vrede wilt, bereid u op oor
log", kan men zeggen: "zo · gij Wilt 
ontspannen, maak u sterk". 

Dit jaar, 20 jaar na de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens, 
zal in het teken staan van deze rechten. 
Voor velen in de wereld is het ongeluk
kig genoeg alleen nog maar bij een 
verklaring gebleven. Laten wij als libe
ralen in eigen land, Europa en de rest 
van de wereld er in mogen slagen onze 
idealen uit te dragen en te ':erwezenlij
ken. Opdat mede door onze werken aan 
mensenrecht wordt gedaan. 
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Politiek en begrotingsdebat 
. Dm d,··batten in de openbare éommis-

sievergaderingen over de Amster
damse begroting voor dit jaar hebben 
nog niet. aangetoond dat het in andere 
.steden enkele jaren geprobeerd· en weer 
verlaten systeem van behandeling der 
hoofdstukken m commissies inplaats 
van in plen,lire :oittingen, voor Amster
dam een beter systeem is. In de Twee
de Kamer wordt· hÈ>t systeem reeds een 
aantal jaren, ook niet steeds met suc
cès, gebruikt. Een vergeiijking gaat 
echter niet op, omdat in de Kamer de 
problemen en bellandelingsmogelijkhe · 
den anders zijn. 

Toch is het nog te vroeg om een oor
deel over het .systeem te hebben, mede 
doordat een aantal schrifturen van het 
college van burgemeester en wethou
ders in bewerking is, op basis waarvan 
pas concreet over een aantal zaken kan 
worden gepraat. De Binnenstadsnota, 
de Verkeersnota. de Parkeernota en het 
Verkeerscirculatieplan zijn de voor
naamste stukken die binnenkort moeten 
verschijnen. Ec~ter de in die nota's ver
vatte beleidslijnen (waarover de raad 
zich nog moet uitspreken) zijn zozeer 
verweven met de vraagstukken die ook 
bij de begrotingsdebatten telkens weer
opduiken, dat de wethouders veelal wei
nig anders kunnen doen dan erop ,wijzen 
dat die en die kwestie in die en die nota 
nader wordt gestipuleerd. Dat gold 
vooral voor het debat over de stadsont
will;kelii?g en dat over het verkeer. 

Met die moeilijkheid zat wethouder G . 
K. J. M. Hamm vorige week bij het 
verkeersdebat. · Misschien mede daar
door rakelden een aantal commissiele
den wat andere oude kwesties op, zoals 
het al of niet toelaten van bromfietsen 
in de IJtunnel. Reeds in de tijd van 
wethouder Van 't Hul! was het een uit
gemaakte zaak dat de tunnel een auto
tunnel zou zijn. Er is dan ook nimmer 
enig dispuut over deze zaak geweest, 
totdat nu plotseling de partijgenoten 
van oud-wethouder Van 't Hull een plei

·ctooi gingen houden voor het wel toela
ten van dit (semi?) langzame verkeer. 

Trouwens ook op andere terreinen 
krijgt men soms de indruk uit de begro
tingsdebatten dat er .meer politiek dan 
stadsbestuur wordt bedrev~n. Bij het 
debat over de >Terhoging van de ambte
narensalari~sen hebben de commissiele
den uit de linkse fracties aangekondigd 
dat zij in een motie htm ongenoegen over 
de verhoging· van 2 pct. zullen vastleg
gen. De waarnemend wethouder voor 
sociale zaken, mr. Th. C. M. A. Elsen
burg kon praten als Brugman met als 
hoofdargument dat het hier gaat om 
een door de regering vastgestelde 
(voorlopige) trendmatige verhoging die 
later aanpasbaar is aan de werkelijke 
stijging van levenskosten, het mocht 
niet baten. De heer H. H. Jacobse 
mocht erop wijzen ·dat een dergelijke 
motie een hol· gebaar is waarvan de 
indieners de zekerheid hebben dat er 

Zeehavenrapport 
ENIGE deining in Rotterdam en daar

buiten heeft het rapport . van het 
Overlegorgaan havenontwikkeling Zuid· 
west Nederland beslist wel veroorzaakt. 
Die deining geldt dan heel in het bijzon
der de passage in het rapport die met 
zoveel woorden zegt, dat het eiland 
Voorne-Putten 0t1gerept moet blijven als 
ooit nog eens de Maasvlakte in zuide· 
lijke richting wordt uitgebreid. 

Op het rapport heeft het dagelijks 
bestuur van Rijnmond het eerste gerea
geerd met een advies aan de raad van 
het openbaar lichaam. Daarin werd 
waardering getoond voor de inhoud van 
het rapport. Maar wat voor het ogenblik 
belangrijker is: de nogal apodictische 
uitspraak van het overlegorgaan over 

. de toekomstige positie van Voorne-Pu.t
teJ' werd volledig onderschreven. 

E.en beetje vreemd hebben wij het 
gevonden dat het dagelijks bestuur niet 
aanstonds de mening van de daarvoor in 
aanmerking komende commissies van 
bijsta11d over het rapport heeft ge
vraagd. Daardoor is pas achteraf aan 
het licht gekomen dat een deel van de 
Rijmhondraad het niet eens is met de 
%-ienswijze van het overlegorgaan en dus 
ook niet met de adhesiebetuiging van 
het Rijnmonctbestuur. Hoe sterk dit deel 
van de Rijnmondraad is, valt nog niet 
te beoordelen. Dat zal moeten blijken in 
de op handen zijnde vergadering van de 

Rijnmondi'aad. . 
Inmiddels heeft de Rotterdamse ge

meenteraad het rapport al besproken. 
eveneens met behulp van een advles dat 
in dit geval afkomstig was van burge
meester en wethouders. Ook in dat ad
vies klonk veel waardering voor de in
houd van het rapport door. Op het punt 
vari Voorne-Putten evenwel bleek het 
college · een ander standpunt ·in te ne
men da!l het dagelijks bestuur van Rijn
mond. 

Over de havenontwikkeling in het Rot
terdamse rayon moet eerst maar eens 
gestudeerd worden, zo stelden burge
meester en wethouders in hun advies 
vast. En natuurlijk moet de toekomstige 
positie van Voorne-Putten in die studie 
worden betrokken. Door het rapport van 
het overlegorgaan én het advies van het 
college voor kennisgeving aan te nemen 
heeft de raad blijk gegeven zich met de 
opvatting van burgemeester en wethou
ders te kunnen verenigen. Gemeentelijk 
havenbedrijf, Stadsontwikkeling en Ge
meentewerken zijn hierdoor gemach
tigd de studie ter hand te nemen. 

Daarmee is intussen over dit onder
werp nog niet alles gezegd. Er zitten 
namelijk bepaalde aspecten aan die -
niet ten onrechte - tot bevreemding 
aanleiding hebben gegeven. Men moet 
weten dat over de toekomst van Voor
ne-Putten al enige maanden wordt 

Kortsluiting met het rijk 
TELR1!JNS weer blijkt er tussen het 

rijk en de gemeente kortsluiting te 
ontstaan. OpniE-uw is ·dat duidelijl; ge
worden ·t!it de behandeling V3.ill het plan 
van het rUk bepaalde delen van Den 
Haag tot zgn. beschermde stadsge:>:içh· 
ten te verklaren. De Monumentenwet 
schrijft voor, dat aanwijzing alleen kan 
geschied8n, "gehoerd de gemeente· 
raad". bat is op zich een goede bepa
ling, maar beter zou zijn, indien tevoren 
overleg. tussen rijk en gemeente zou 
word~ gepleegd. Dan zou kunnen wor

. d.en voori-:omen, dat het rijk allerlei 
sta.ds<!dcn l!.ls "beschermd" aanwijst, 
die orn allerlei zakelijke redenen voor 
de gemeente niet aanvaardbaar zijn, 
veelal op grc"d van a.l lang bestaande 
(andere) plam1en. 

Een typisch geval van kortsluiting is, 
dat het rijk het Malieveld tot 
beschermd stadsgezicht wenst te ver
klaren, terwijl datzelfde rijk niet alleen 
heeft toegestemd in gedeeltelijke aanleg 
van parkeerstroken op het Malieveld en 
bovendien niet geheel afwijzend sta.at 
tegenover de aanleg van een onder
grondse parkeergarage onder het Malie
veld, resp. de Hertenlmmp. Hier is zelfs 
de logica zoek. 

Wanneer b. en w. èn de gemeenteraad 
aan de wanden van Groenmarkt, Ri
vierv~k1l. IJ:oren&traat en Prinse-

gracht weinig allure toel\ennen, kunnen 
we het daarmee grotendeels eens zijn. 
Tot deze w~inige allure .. heeft .het rijk 
zelf bijgedragen met de bouw van het 
foeilelijke postkantoor aan de Prin
sestraat, nb. tegenover de fraaie, histo
rische Grote Kerk en het niet minder 
mooie oude Stadhuis. Op enkele uitzon' 
deringen na - maar die sta.an dan ook 
op de monumentenlijst - valt er waar
lijk niets te beschermen aan de Prinse
gracht en de Denneweg. 

Bescherming van een deel van de Be
zuidenhoutseweg zou betekenen, dat het 
wederopbouwplan, waaraan het rijk ten 
slotte zijn zegen heeft gegeven, niet zon
der ingrijpende wijzigingen tot _stand 
zou kunnen komen 

Dat de gemeente tegen deze behoud
zuchtige opvattingen van het rijk be
zwaar heeft, kunnen we •best begrijpen. 
In het beleid van het rijk is geen lijn te 
ontdekken, of het zou moeten zijn, dat 
het Den Haag wil beletten zich stede
bouwkundig en verkeerstechnisch . te 

geen conseque;;ties aan verbonden zijn, 
zodat het alleen een geste vQ_Qr de. tribu
ne is, hij kreeg slechts weinig me
destanders. 

Terwijl aldus de begrotingsdebatten 
zich moeizaam voortslepen, zoekt de pers 
voor de teleurstellingen over het weinige 
nieuws dat de debatten opleveren elders 
compensatie, Dat schijnt de laatste tijd 
nogal eens te vinden te zijn in het voor
tijdig bekend w-:.ll'den van gegevens over 
plannen en voornemens die nog niet 
voor publikatie zijn vrijgegeveJ1. Er zijn 
de laatste weken verscheidene van deze 
gevallen voorgekomen. De voor
naamste zijn de vorige week uitgelekte 

·plannen om de trambanen van het par
ticuliere vervoer min of meer te schei
den door het aanbrengen van wat in de 
kranten "eierkoeken" werd genoemd, 
en het plan voor sanering van de Betha
niënbuurt. 

In deze beide, en enl\ele minder op
vallende andere, gevallen is duidelijk 
gebleken dat de. kranten die met deze 
publikaties ·het eerste kwamen, inzage 
hebben gehad van (nog) geheime stuk
ken. Over de sanering van de Betha
niënbuurt was Aen persconferentie aan
gekondigd die zou plaatsvinden onge
veer een week nadat de plannen in de 
dagbladen verschenen. Een aardige bij
zonderheid is dat de dag nadat die pu
blikatie plaatsvond, in de gemeente
raadszaal waar sinds jaar en dag. de 
middagbladen aan raadsleden· en 

. gesproken. Met name heeft het dage
lijks bestuur van Rijnmond zich in no
vember, in een vergadering van de 
Rijnmondraad, al in heel stellige be
woordingen voor handhaving van een 
groen eiland uitgesproken. . 

In het kader van het begrotingsdebat 
heeft burgemeester Thomassen in de 
Rotterdamse raad zich daarmee wel
iswaar niet onmiddellijk honiogeen ver
klaard, maar hij heeft toch wel voor
zichtig laten doorschemeren ongeveer in 
dezelfde richting te denken. Van het 
laatste getuigt trouwens het feit dat hij 
in het overlegorgaan zijn goedkeuring 
heeft gehecht aan de zinsnede over 
Voorne-Putten in het rapport. Met deze 
gedragslijn is het advies van burge
meester. en wethouders om Voorne-Put
ten mede tot onderwerp van een nadere 
studie te maken -moeilijk in over
eenstemming te brengen. 

Voor wie niet helemaal een vreemde
ling in Jeruzalem is, zal het zonder 
meer duidelijk zijn dat Rotterdams bur
gemeester zich ter zake van de haven
politiek weer eens in een netelige · posi
tie had gemanoeuvreerd. In Zeeland 
werd de betrouwbaarheid van Rotter
dam als gesprekspartner in het overleg
orgaan ter sprake gebracht. In de Rot
terdamse contreien vielen tekenen van 
grote verontrusting waar te nemen bij 
allen die de kwestie Voorne-Putten ge-

ontpboien. Want, wat het verkeer be
treft, indien de dr. Kuyperstraat en de 
Maufitskade "beschermde stadsgezich
ten" zouden worden, kan· er niets ko
men van de aanleg van de binnenste 
ringweg. Als men op de rijksbureaus 
dan al geen overleg wenst te plegen 
met de gemeente; dan zou men toch uit 
de kranten kunnen weten, welke plan
nen er in Den Haag bestaan. Of h;eeft 
men het bij het rijk zo druk met 
beschermen; dat er geen tijd overschiet 
voor het lezen van kranten? 

Overigens zou het rijk voor wat het 
Haagse stedelijk schoon betreft, wel 
enige bescheidenheid passen. We noem
den zoëven al ·het postkantoor àan de 
Prinsestraat, maar het ministerie van 
landbouw aan de le v.d. Boschstraat, de 
zg. straaltoren van de PTT daa~ in de 
buurt, het departement van defensie 
aan de Kalvermarkt en de steenklomp, 
waarin 0. en W. zetelt, zijn bepaald 
geen voorbeelden van architectonisehe 
schoonheid; integendeel. En dan zwij-
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raadsverslaggevers worden rondge
deeld, de kranten niet werden gedistri· 
bueerd. Het bevel daartoe zou zijn gege
ven door de gemeentesecretaris, die na 
een traditie van meer dan tien jaren 
ontdekte dat het verspreiden van kran
ten storend was. Pas na halfvijf moch
ten de kranten worden rondgedeeld. Een 
middag lang hebben zij op stapels naast 
de boden gelegen tot het eind van de 
vergadering. 

Het is natuurlijk mogelijk dat hier 
sprake is van een coïncidentie, .maar 
ook als het een, ietwat naïeve, uiting van 
verstoordheid zou zijn geweest is die 
niet ten onrechte. Alleen is dan de ver
bolgenheid verkeerd geadresseerd. Dat 
een krant, die de kans krijgt een derge
lijke primeur te publiceren (die de 
staatsveiligheid toch heus niet in gevaar 
brengt), zo'n kans ·gebruikt, is begrijpe
lijk en aanvaardbaar. Het is niet een 
zaak van de pers, . maar van de over
heid eventuele ongewenste lekkages te 
stoppen. Van raadsleden die vertrouwe
lijke stukken in handen krijgen, mag 
worden gevergd dat zij die stukken ver
trouwelijk behandelen. Dat geldt voor 
ambtenaren evenzeer. Waar de lekken' 
·hebben gezeten is een vraag waarover 
wij ons niet zullen opwinden. Het dage
lijks bestuur van Amsterdam zal zich 
echter wel over die vraag moeten bui
gen, als het vindt dat de stedelijke plan
nen niet publicabel zijn voordat zij aan 
de gemeenteraadsleden zijn verstrekt. 

nuanceerd wensen te benaderen .. Er zijn 
hier krachtige stromingen die niet bij 
voorbaat alle mogelijkheden voor een 
haven- en industrie-ontwikkeling op het 
eiland willen afsnijden. 

Wij menen te weten dat die stromin
gen hebbe!l doorgewerkt in het college 
van burgemeester en wethouders, even
als in de commissie voor het havenbe
drijf. Men mag hierin gerust de reden 
zoeken dat het college in zijn advies _ 
voor een studie heeft geconcludeerd in
plaats van zich, net als het dagelijks 
bestuur van Rijnmond, voor onge
rept-laten van het eiland uit te spreken. 

Het is niet de eerste keer dat zich ter 
zake van de havenpolitiek verschil van 
inzicht en zelfs spanning openbaart tus
sen de burgemeester en de raad. Onze 
gedachten zijn begrijpelijkerwijs onwil
lekeur.Ig teruggegaan naar de gerucht
makende controverse over "de geul". 
Dit maal heeft de raad zich voor een 
explosieve reactie weten te hoeden. Hij 
is de burgemeester met mildheid tege
moet getreden. Van zijn kant is de bur
gemeester ijverig bezig geweest de ste
ken op te halen die van zijn breipennen 
waren geglipt. 

En nu maar hopen dat hem zo'n "te
genslag" niet nog eens overkomt. Dat 
zou namelijk niet best zijn voor de 
verstandhouding in het overlegorgaan 
èn in het gemeentebestuur. 

gen we nog maar over het Transisto
rium, dat in de Binnenstad overal boven
uitsteekt, terwijl het rijk zo nodig be
hoefte heeft aan het tegenhouden van de 
Nervi-toren. 

Op het monument op de Afsluitdijk 
staan de woorden: Een volk dat leeft, 

. bouwt aan zijn toekomst. Peze woorden 
zijn op kleiner, d.w.z. gemeentelijke 
schaal, ook van toepassing op een stad 

.. als Den Haag. 
Hoe tegenstrijdig de opvattingen op 

verschillende rijksbureaus blijken te 
zijn, kan ûOk worden gedemonstreerd 
door het zeer moderne ontwerp, dat de 
rijksbouwmeester, ir. J. J. M. Vegter 
heeft gemaakt voor het nieuwe ministe
rie van financiën aan het Korte Voor
hout en de Princessegracht. Alleen de 
ouderen onder ons zullen zich daar de 
bijzonder fraaie bebouwing nog herinne
ren. Daar komt nu een w&arlijk modern 
ministerie voor in de plaats, van, naar 
onze mening, heel wat meer allure dan 
waarmee de rijksgebouwendienst ons in 
het verleden heeft opgeknapt. Deze ont· 
wikkeling is niet tegen te houden. Bou
wen--doet men voor de toekomst. Den 
Haag van Louis Couperus is voorbij, 
hetgeen niet wil zeggen, dat werkelijk 
historische stadsgedeelten niet bewaard 
dienen te blijven. Maar daar moet het 
dan wel bij blijven. 
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Onbenul 
* · * Politiek is een moeilijk en serieus * vak. Van politici mag men d!m 
ook verwachten dat zij dit inzieu en dat 
zij hun best doèn de problemen waar
voor zij komen te staan zo serieus mo
gelijk te benaderen en te bestuderen. 

Dit is toch wel het minste waarop de 
kiezer recht heeft. 

Bij de Boerenpartij -wordt daarover 
kennelijk anders gedacht. 

Dit bleek de vorige week tijdens de 
openbare _ vergadering van de vaste 
commissie van advies en bijstand voor 
het verkeer te Amsterdam, waar de 
BP-afgevaardigde, de heer Verlaan, die 
tevens lid van de Tweede Kamer is, op 
een pijnlijke wijze blijk gaf van zijn 
politiek onbenul toen hij alsmaar sprak 
over "minister De l{eyzer", terwijl ie
dereen die in het politieke Jeruzalem 
enigermate thuis is w~et, dat het hier 
gaat om staatssecretaris Keyzer. 

Men moet zich afvragen wat de heer 
Verlaan eigenlijk in de landelijke en de 
plaatselijke - politie-k doe~. en w_e~ke 
voorstelling van zaken biJ op politiek 
gebied heeft, als hij van een be· 
windsman noch de juiste functie, noch 
tie juiste naam kent. 

Welk een indruk moet voorts de kie
zer krijgen die op de -partij steT?de, 
welke een dergelijke afgevaardigde 
naar raad en Kamer. zond? 

Het is een droevige zaak die de demo
eratie bepaald geen goed doet. 

Tweede .amer 
over 
ont ikkelingshulp 
Minister Udink- geeft po$itieve indruk 

Doet Nederland voldoende ten behoe
ve van de ontwikkelingshulp? De radi
cale KVP'er Aarden noemde het stand
punt van de regering vorige week in de 
Tweede Kamer niet onredelijk, maar 
toch diende hij samen met vier radicale 
fractiegenoten een motie in om de rege
ring uit te nodigen, het totale voor ont
"l'iikkelingshulp op de · rijksbegJ;oting 
voor 1968 geraamde bedrag te verhogen 
met f 45 miljoen tot f 570 miljoen. Nu 
reeds, aldus genoemde KVP'er, zouden 
wij maatregelen moeten nemen om in 
1970 te komen tot één procent van ons 
nationale inkomen en niet pas een jaar 
later. "Grootdadigheid" wat een 
woord - zou volgens hem ten grondslag 
moeten· liggen aan het streven van de 
'-regering. 

een bedrag van 1,4 pct. hebben bereikt. 
In de afgelopen vier jaar hebben wij 

f 1,5 miljard beschikbaar gesteld, in de 
komende vier jaar zal er . onzerzijds 
f 2, 7 miljard uit de publieke middelen 
komen. Vergelijken we deze cijfers, dan 
is er sprake van een stijging van 80 pct. 
Minister Udink noemde deze stijging 
niet gering. Bij het kabinet leeft de 

Januskop Minister Udink heeft - en het leek 
dat hij de Kamermeerderheid aan zijn 
zijde had - duidelijk gemaakt dat de 

* * De boerenpartij kwam de vorig_~ regering de ernst van de ontwikke. * week ook nog op een andere, ZIJ lingsproblematiek goed ziet en aan de 
het- ook al onprettige, wijze in het nieuws. · · hulpverlening optimaal vorm heeft ge• 

Het betrof hier de oud-wethouder voor ·geven. 
<Ie BP in Ede, de heer Van den Dikke~: In de openbare commissievergadering 
berg, die twee dagen in deze functie voor buitenlandse zaken had mr. Schlin
werkzaam is geweest, doch daarna door gemann (vvd) ,op 16 november reeds 
tle gemeenteraad van Ede niet n1.eer zijn instemming betuigd met de stijging 
werd geaccepteerd, omdat hij weigerde van "de begrotingspost voor outwikke
in te stemmen met een overigens zeer lingshulp, voor 1968 begroot op f 75 mil· 
redelijke verlleling van de functies die joen (tot f-525 miljoen). Ook het streven 
men de wethouders had t.oegedacht. naar één procent van het nationale· in-

komen, te berei!{en in 1971, kon hij na-
De twee dagen dat de heer Van den mens de fractie onderschrijven. 

Dikkenberg in functie was gaven hem 
evenwel recht op een wachtgeld v31-n c~. 
26.000 gulden llie, volgens een beriCht m 
Het Vrije Volk, door de oud-wethouder 
zonder blikken of blozen worden geac
cepteerd. Dit betekent dat de. bel.~sting
betaler een toch niet onaanzienliJk be
llrag tnoet neertellen voor niet gelever
tie prestaties. 

Dit schijnt allemaal te ktmnen bij een 
partij die als maar van de toren bli~~ 
flat zij wethouders tegen "half geld 
71ou kunnen leveren. 

De praktijk is wel enigszi.t~s anders. 
De kiezers die de boerenpartiJ hun ver
trouwen .,.aven moeten in een dergelijke 
gang va; zaken toch wel bijzonder zijn<-
teleurgesteld. 

Ook hier wordt de demoératie naar 
zijn wezenlijke inhoud met voeten getre
den. 

VRAGEN OVER 

LANDBOUWGROND 

BIJ BOERTANGE 
De VVD-Tweede Kamerleden, de he

ren Zegering Hadders en T~ynm?:~· 
hebben aan de ministers van fmanCien 
en van landbouw en visserij de volgen
de schriftelijke vragen gesteld: 

. 1. Is het de ministers bekend, dat 200 
ha van de 300 ha landbouwgrond in de 
omgeving van Boertange, die _sin~s 1945 
eigendom waren van de provmc1e Gro
ningen, in november/december 1966 
weer terug verkocht moesten worden 
aan de oorspronkelijke Duitse eigena
ren, en dat deze Duitse _eigenaren 
toestemming hebben gekregen van de 
pachtkamer om deze gronden w~er in 
eigen exploitatie te nemen met mgang 
van 1 november 1968? 

2. Zijn. de ministers van mening, dat 
deze Nederlandse landbouwers door de
ze zeer bijzondere omstandigheden zeer 
ernstig gedupeerd worden, te meer daar 
is bepaald, dat voor hen niet van kracht 
zijn de bepalingen betreffende het voor
keursrecht bij verkoop? 

3. Indien vraag 2 bevestigend wordt 
beantwoord, zijn de ministers dan be
reid deze gedupeerde landbouwers, zo 
zij daartoe de wens te kennen geven, 
voorrang te verlenen bij de verhuur van 
gronden in de IJsselmeerpolders of an
dere rijksdomeingronden b.v. in Wester
wolde? 

"TREKKERS" 
Minister Udink kon tegenover de ge

dachtengang der "radicalen" sterke ar
gumenten ontwikkelen. De bewindsman 
kon -zich beroepen op de secretaris-ge
neraal van de wereldhandelsconferentie, 
de heer Raciul Prebisch, die van mening 
is dat de doelstellingen van de óntwik-

. kelingshillp geacht kunmin worden be
reikt te zijn, als de "rijke" landen in 
1975 van hun bruto nationaal produkt 
een procent beschikbaar hêbben 
gesteld. Volgens· de criteria van , deze 
autoriteit zou ons land öp dit ogenblik al 

N.V. AANNEMERSBEDRIJF v/h J. STAM 
KORTENAERSTRAAT 3 te ~WIJNDRECHT· 

TELEfOON (01850) 2 86 63 

• 
UTO NI N G B 0 IJW 

N.V. VEREENIGDE TOUWFABRIEKEN 
GEVESTIGD TE ROTTERDAM 

's-GRAVENWEG 264- Ta. 11 40 60 

• 
fabrikanten v11n' 

SISAL EN MANILLATOUWWERK 

STAALKABELS 

HERCULESTOUW PYTHONTOUW 

!n van de vloerbedekking onder ds merkent 

JABO 

VI;RTO-HAARBOUCLe 

tevana van 

COCOS VLOERBEDEKKING 

vrijdag 16 februari 1968 - 5 

MINISTER UDINK 

oyertuiging dat wij de gestelde prioritei
ten zullen kunnen nakomen. 

De ochtend na het Kamerdebat is mi
nister De Block teruggekeerd van de 
Wereldhandelsconferentie in New Del
hi. Hij vertelde bij zijn terugkomst dat 
het Nederlandse standpl.Int op de deel
nemers aan deze conferentie een eunsti
ge indruk heeft gemaakt. Wij "'lopen, 
naar onze· bewindsman van econo
mische zaken zei, op elk gebied 
enigszins vooraan. Wij zijn de "trek
kers" van de ontwikkelde landen, daar 
wij _de onderontwikkelde landen zoveel 
mogelijk tegemoet willen komen. Ook 
hier dus een positief geluid tegenover 
de critici in de .Kamer, waar niet alleen 
de zgn. KVP-radicalen, maar ook .de 
leden van PvdA en D'66 er andere in
zichten dan minister U dink op · nahiel
den. 

FRUSTRATIE 
Minister Udink ontkende niet dat de 

ontwikltelingshulp vaak heeft gelegen in 
de sfeer van frustratie en ontmoedi
ging; de doeleinden van het eerste ont
wikkelingsdecennium lijken niet gehaald 
te worden. Toch geven recente ontWik· 
kelingen te zien dat er wel degelijk wat 
is bereikt. De economische groei 
van de arme landen tussen 1960 
en '66 is 4,9 pct. geweest - een riiet zo 
slecht cijfer. z·estien landen (o.a. India 
en Pakistan) kwamen boven dit gemid
delde uit. Er is sprake van een stijging 
van hun goud- en deviezenreserves. Al 
met al zijn er naar de indruk van mi
nister U dink tekenen van hoop. 

Onze geestverwant mr. Schlingemann 
zag ontwikkelingshulp als het ontwikke
len van natuurlijke hulpbronnen. Verder 
stelde hij enige vragen over de nogal 
veelbesproken "volkslening": Hij vond 
het jammer als deze gedachte niet tot 
iets zou leiden. Intussen ziet de regering 
voorlopig af van haar desbetreffende 
plan. 

Tussen regering en particuliere orga
nisaties is overeenstemming inzake 
doeleinden en bestemming van de gel
den bereikt. Er komt een nieuw werk
terrein voor particuliere organisaties in 
de vorm van sociaal-econo
mische projecten in de microsfeer, 
naar minister Udink mededeelde. De 
parficuliere organisaties zullen eerst 
nog op experimentele basis · werkzaam 
zijn. Er zal nog geen financiering 
krachtens een volkslening plaatshebben. 
De organisaties zullen voorshands zelf 
de nodige middelen opbrengen, met een 
toegevoegde bijdrage van rijkswege per 
project. 

Op vragen van mr. Schlingemann over 
het bestuderen van de mogelijkheden 
van een blijvende watervoorziening in 
Bihar (India) zei minister Udink dat In
dia een team van Nederlandse militai
ren wil aanvaarden; men vraagt ons 
het maken van waterputten en boor
pompen. 

Dinsdag 13 februari heeft de Tweede 
Kamer gestemd over de motie van de 
KVP'er Aarden. De motie werd verwor
pen met 45 tegen 85 stemmen. Voor 
stemden de fracties van de PvdA, D'66 
en de PSP, benevens vier KVP-radica
len, namelijk de heer Aarden zelf, mej. 
Kessel en de heren Westerterp en Van 
Doorn. 

Vragen over algemeen 
burgerlijk pensioenfonds 

Het Tweede Kamerlid voor de VVD, 
de heer H. Wiegel, heeft de volgende 
schi'iftelijke vragen gesteld aan de 
ministers van financiën en van volks
huisvesting en ruimtelijke ordening: 

1) Is het de bewindslieden bekend dat 
mr. dr. N. H. Wierda, de hoofddirecteur 
van het Algemeen Burgerlijk Pensioen
fonds, onlangs heeft verklaard te hopen 
dat het percentage van het vermogen 
dat het ABP in onroer·~nd ·goed mag 
beleggen, dit jaar verhoogd zal worden 
van vijf tot vijftien procent? 

2) Zijn de bewindslieden bereid een 
wijziging van de ter zake geldende be
palingen in de door de heer Wierda 
bepleite zin tot stand te brengen, zullts 
vooral gezien de daarbij betrokken be
langen ten aanzien van de 
volkshuisvesting? 
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De door de regering opgestelde nota "Noorden des lands" 

zal, naar verwacht wordt binnenkort, door de Tweede Kamer 

behandeld worden. Wij . hebben daarin aanleiding gevonden 

onze ·drie noordelijke Tweede Kamerleden uit te nodigen in 

een kort artikel hun visie op deze voor 'de provincies Friesland, 

Groningen en Drenthe zo belangrijke nota weer te geven. Uit 

hun bijdragen, die men op deze pagina's aantreft, blijkt dat 

mevrouw Veder-Smit en de heren Van Dijk en Zegering Hadders 

naast waardering ook veel kritiek op de nota hebben. Maar 

in hun kritiek betrekken zij ook het noorden zelf. 

Groningen • • 
Eemshaven 
biedt 
perspectief 

door rtr. K. 
van Dijk. ons 
~amerlid uit 
Roden 

In het eerste, meer beschlijvende 
deel van de nota, die in Groningen door 
de ministers Schut en de Block werd 
ten doop gehouden, komt het noorden 
als geheel er goed af. Er worden accen
ten gelegd bij de positieve factoren, die 
het leefklimaat van de drie noÓrdelijke 
provinciën kenmerken, en de nadruk 
valt duidelijk op het noordelijk perspec
tief. .Tammer, dat het effect van deze 
duidelijk vooruitstrevende houding van 
de regering onmiddellijk na de doop 
van de nota weer te niet is gedaan door 
vele noordelijke persorganen, die door 
hun negatief· reageren en hun nadruk op 
de zwakke punten, het noordelijk "ima
go", dat langzaam ten goede verander
de weer hebben vervormd in de zin, dat 
voor migratie naar het noorden van 
"westelijke" werkers een ontbe
ringstoeslag nodig zou zijn. Jammer, en 
ten onrechte! 

Gelul\kig zijn de reacties van de noor
delijke bestuurscolleges al wat positie
ver, en het is geen wonder, dat de 
meeste instemming was te beluisteren 
in Groningen. Want hèt grote pluspunt 
van deze nota is wel, dat de regering 
zich heeft gesteld achter de kort te vo
ren door GS van Groningen geaccep
teerde plannen voor de diepzeehaven 
aan het Doekegat, de veelbesproken 
Eemshaven. Ik roem hier de durf van 
het Gronings college en de regering bei
de, omdat met deze Eemshaven m.i. 
een nieuw perspectief voor het gehele 
noorden wordt gegeven. Het doorbreekt 
"het roeien met de riemen, die men 
beeft," het doorbreekt ook het hier alge
men·e gevoelen, dat men van nature nu 
eenmaal de faciliteiten niet beeft, waar
over bet gebied van de riviermondingen 
beschikt. Want laten we bij alle durf en 

fantasie nuchter blijven: ons 
maatschappijbestel brengt de vrijheid 
van de ·onderneming mee. Als een on
derneming nog kansen heeft zich te 
vestigen bij een bestaande diepzeeha
ven, in een concentratie van toeleve
ringsbedrijven en dienstverlening, dan 
zal zij aan de Maasvlakte . en in het 
Scheldebekkeil gaan zitten, al stimuleert 
welke regering dan ook een vestiging in 
het noorden. Dit stimuleren krijgt nu 
nieuwe zin, omdat het uitzicht op wer
kelijk gelijke kansen aan de Eemsmon
ding zullen ontstaan. Dat deze droom 
van gisteren tot een mogelijke realiteit 
vaor morgen is geworden, maakt de
nota voor mij ·een acceptabel stuk, ook 
al stel ik er nadrukkelijk bij, dat ik 
mijn ernstige bedenkingen heb. 

Verwerpelijk vind ik alle kritiek, die 
zegt dat deze nota voorbij gaat aan de 
werkloosheid. Daar is deze nota niet 
voor. Zij is ook niet ·ondertekend door 
minister Roolvink, die zijn beleid van 
vandaag t.a.v. bijv. de werkloos
heidsbestrijding in Oost-Groningen uit
voeriO' heeft weergegeven in antwoor
den ~an het Kamerlid Van der Ploeg. 
En wie zeO't dat dit werkloosheidsbeleid 
niet van ~isie getuigt (als u begrijpt 
wat ik bedoel) moet eens aan de impli
caties - en het uitstel! - denken, wan
neer die visie 'er aan ten grondslag ge
legd zou worden. Wij zien nu een gelei
delijke uitvoering van aanvullende wer
ken, van plannen, die op gemeentelijk 
niveau gereed zijn: De visie, waarom 
men voor Oost-Groningen vraagt, is die 
naar een intergemeentelijke aa,~ak van 
recreatüi-objecten, waarvoor men struc
tuurwerklozen (dit zijn on- en half
geschoolde arbeiders) zou kunnen inzet
ten ten einde· het Groningse veengebied 
tot een aantrekkelijker .woongebied te 
maken: dat houdt in dat er een regio
naal plan zou moeten zij:h, omvattende 
veranderingen van agrarische in recre
atieve bestemming, bestrijding van wa
terverontreiniging etc., etc., Kortom 
waarbij vele departementen betrokken 
zouden zijn, uitvoerige studies moeten 
worden gemaakt ... 

.Erger is dat de nota de tekenen van 
haastwerk toont, waar het met name 
het onderwijs Jetreft. En toch is. onder
wijs-nu het bestrijden van structurele 
werkloosheid van morgen. De nota 
schiet duidelijk tekort nu, waar zij al
leen spreekt van het stimuleren van het 
voorbereidend wetenschappelijk onder
wijs en geen woorden zegt over het 
voorzien van lacunes bij het technisch 
onderwijs, in het bijzonder van uitge
breid technisch onderwijs. 

Een tweede teleurstelling is de afwij
zing van de gedachte van een ontwikke
lingsbank, die geleid zou moeten wor
den, of misschien begeleid door bekende 
en geslaagde mensen uit het. noorden 
zelf. Op zichzelf ingenomen met de aan
gekondigde stimuleringsmaatregelen, 
vinden wij het een bewijs van Haagse 
onbekendheid met het noorden, dat 
men met name het bedrijfsontwikke
lingskrediet niet aan een dergelijk insti
tuut heeft willen toevertrouwen. En 
compleet in raadselen wachten wij op 
de gedachtenwisseling tussen regering 
en Kamer, wat het zal worden met het 
ontwikkelingsinstituut (dat kan nl. van 
alles zijn) en wat de contactcommissie 
voor het noorden (wat dit ook moge 
zijn) zal moeten gaan doen. 

Drenthe: 
taakstelling 
uit nota 
verdwenen 

door 
R. Zegering 
Hadders, ons 
Kamerlid uit, 
Emmen 

In de tweede Nota Ruimtelijke Orde
ning 'wordt het, noorden t-en grote taak 
toebedeeld voor het jaar 2000. Niet al· 
leen moet er werk zijn voor d(, natuur
lijke bevolkingsaanwas, maar een mil
joen Nederlanders uit andere delen van 
ons land zullen tegen 2000 ook naar het 

.VRIJ 

noorden moeten komen. Niet om stil te 
leven als ·gepensioneerde of rentenier, 
maar als werker of werkster in· het 
arbeidsproces. 

Waar is deze taakstelling gebleven in 
de Nota Noorden des Lands? Het 
Eemshavengebied bleef over, maar 
waar zijn de centrale kernen voor 
Friesland en Drenthe gebleven, nl. 
Leeuwarden en Emmen? Waar vinden 
we de beleidslijnen waarlangs hun ont
wikkeling moet gaan? NergeJ:I!l. En wat 
Drenthe verder betreft: waar vinden we 
de aanleg van de wegen· Assen-Gieten, 
die ook voor oostelijk Groningen van 
zoveel belang is? Waar de :;poorlijn Em
men-Hoogeveen? Waar de HTS? Waar 
de extra steun aan deJuinbouw, etc.? 

Allemaal bekende klanken in de Twee
de Nota Ruimtelijke Ordening, Waar 
zijn zij gebleven? 

Verschillende doorgaande rijkswegen 
worden eindelijk in sneller tempo uitge
voerd. Gelukkig! Maar moeten ook de 
provinciale wegen niet nodig in versneld 
tempo worden uitgevo.erd'? Juist de snel
le aanpak van provinciale en gemeente
lijke wegen betekent werk op korte ter
mijn voor oudere werkzoekenden, die 
elders moeilijk geplaatst kunnen worden. 

De werkloosheid is teruggekomen on
danks de vele miljoenen die sinds 1945 
naar het noorden zijn gegaan, mede -
daarvan ben ik overtuigd - omdat er 
in het verleden nog te weinig is ge
beurd. De wegverbindingen hadden 
reeds gereed moeten zijn. de afstand 
tussen 't noorden en de _ Randstad 
Holland had reeds verkort moe
ten worden, zodat meerdere onder
nemingen zich zouden hebben gevestigd. 
Nu kon het wel, nu de werkloosheid weer 
teruggekeerd is, maar mer. had niet 
moeten afwachten. Zonder meerdere fa
ciliteiten bij vestiging of uitbreiding van 
ondernemingen komen we er niet, en 
ook dit mis ik in de nota. 

Ook bij ZIEKTE, ONGEVAL EN INVALtOlTElT 

een GEGARANDEERD WELVAARTSVAST 

INKOMEN 

Door de 

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS-VERZEKERING 

MET INDEX- EN STIJGlNGS-CLAUSULE 

N.V. Amersfoortse Algemene Verzekeringmii. 

W.B.K. van 1938 
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Friesland: 
wensen 
concreet 
formuleren 

door mevr. mr. 
E. Veder -Smit, 
ons Kamerlid 
uit Leeuwarden 

Het tijdstip waarop de nota 
verscheen, ligt in verschillende opzich
ten niet gunstig. Het ziet er naar uit dat 
in de situatie op de arbeidsmarkt zich 
een verbetering begint af te tekenen, 
doch dit kan nog niet met zekerheid 
worden vastgesteld. Voorts maakt de 
zorgelijke financiële toestand, waarin 
ons land verkeert, slechts maatregelen 
op beperkte schaal mogelijk. Bovendien 
loopt het geldende industrialisatiebeleid 
in 1968 ten einde, en kan een hernieuw
de opzet daarvan op het ogenblik nog 
niet in de beschouwingen worden be
trokken. Wat echter naar mijn mening 
Wel bijzonder jammer is, is dat een 
aantal beslissingen van de regering, die 
voor het Noorden van eminent belang 
zijn, reeds te voren bekend was ge
maakt. Ik noem als voorbeelden: 

• verdubbeling van de Afsluii:dijk 
• versnelde uitvoering van de verbin
dingen Zwolle-Meppel en LemmercJoure 
• verplaatsing van ·enkele rijksdiensten 
• vervroegde afschrijving van gebou
Wen buiten de Randstad 
• vèrgaande liberalisatie van de wo
ningbouw en ten slotte 
~ beschikbaarstelling van extra finan
Cieringsmiddelen voor de gemeenten en 
C)!:tra gelden voor aanvullende werken. 

De nota. zou een veel betere indruk 
hebben gemaakt, wanneer zij een com
P~cte aankondiging van al deze maatre
gelen had kunnen bevatten. 

Belangrijke onderwerpen, die in de 
nota onbesproken moesten blijven, doch 
Van grote invloed op het vraagstuk van 
de werkgelegenheid zijn, acht ik de ver
betering van het algemeen industrieel 
klimaat, nader onderzoek naar de 
Persoonlijke lnvaliteiten der wer!{zoe-

kenden, en de werking van de wet kapi
taalsuitgaven publiekrechtelijke licha
n1en. 

Niettemin vertoont de nota enkele 
goede aspecten, waaraan tot dusver 
slechts weinig .aandacht is geschonken. 
De regering neemt afstand van de be
volkingsprognose in de 'J'weede. Nota in
zake de Ruimtelijke Ordening, waarin 
de groei van het aantal inwoners in de 
drie noordelijke provincies op drie mil
joen wordt geschat, een prognose waar
op ik in ons weekblad. van 23 juni 1967 
al fundamentele kritiek heb uitgeoefend. 
De nota over het noorden houdt zich in 
hoofdzaak bezig met het beleid voor de 
eerstk01nende jaren, en verliest zich 
niet in vaagheden voor het jaar 2000. 

De belangrijkste uitspraak van de no
ta is ongetw~jfeld de toezegging van de 
regering mede te werken aan de eerste 
fase van het Eemshavenplan, in samen
werking in et provincie en ·gemeenten. 
De regering legt hiermede bij haar be
leidsmaatregelen het accent op de 
versterking van het complex Gronin
gen-Delfzijl-Eemshaven, zonder een 
uitspraak te doen over de andere Noor
delijke centra, Leeuwarden en Emmen. 

Hier is dus een keuze gediwn, die in 
hoofdzaak ten gunste van Groningen is 
uitgevallen. Deze provincie verkeert in 
de voordelige positie, dat zij beschikt 
over een havencomplex aan diep v·aar
water (Delfzijl), en heeft van deze situ
atie het volle profijt getrokken door tij
dig een concreet plan op te stellen tot 
stichting van een nieuwe en aanslui
tende industriehaven. Ook al vertoont 
dit Eemshavenpla~n zijn prognose van 
de toekomstige behoefte aan zeehaven
terrein m.i. enkele zwakke plekken,. het 
plan als geheel is van goed kaliber, 
beter dan dat voor de Harlinger in
dustriehaven, dat reeds van 1961 dateert 
en slechts als zeer globaal moet worden 
beschouwd. 

Als pleitbezorgster voor Friesland mo
ge ik dè hoop uitspreken dat deze pro
vincie haar wensen spoedig concreet zal 
gaan formuleren. De nota van de 
Bestuurscommissie bevatte indertijd 
(naast een aantal voor alle drie provin
cies geldende wensen op het gebied van 
de infrastructuur), behalve de HarEn
ger haven slechts twee Friese projec
ten: 1e. de aanleg van een dam naar 
Ameland, gevolgd door gedeeltelijke in
poldering van het Wad, 2e de vestiging 
van een instelling voor wetenschappe
lijk onderwijs. Deze beide projecten zijn 
nog geenszins rijp voor verwezenlijking_ 
De consequenties van de dam naar 
Ameland voor de visserij, de gevolgen 
in biologisch en waterstaatkundig op
zicht staan nog lang niet vast, en op dit 
punt zijn de meningen zowel in als bui
ten Friesland sterk verdeeld. Het over
leg met de Groningse Universiteit voor 
vestiging van instituten in Leeuwarden 
is in het verleden op veel moeilijkhe
den gestuit, en het onderzoek naar de 
mogelijkheid tot stichting van een Tech
nische Hogeschool verkeert pas in een 
beginstadium. 

Liggen er in Friesland niet veel meer, 
nog onbenutte, mogelijkheden? De vesti
ging van een praktijkschool voor de 
veeteelt, service aan de oliemaatschap
pijen die gaan werken op het continen
taal plat, verbetering van de muswm
accommodatie en schouwburg te 
Leeuwarden, verbetering van het woon
klimaat in de .grotere centra, ontsluiting 
voor het toerisme van delen van het 
F'riese. merenge bied, recreatiecentra 
met campin,gs . op goed toegankelijke 
plaatsen? PlamiEm, die in beginsel aan
wezig zijn, maar waarvan de uitvoering 
krachtig moet worden versneld. 

Ik zou daarom tot slot in dit korte 
bestek voor Friesland de volgende aan
beveling wtnen doen. Laat men over
gaan tot de opstelling en publikatie van 
een lijst met concrete plannen, uitge
werkt . tot .en met de financiële conse
quenties, waar gemeenten en provincie 
unaniem achter staan_ Laat men deze 
lijst voorzien, van een volgorde van ur
gentie. Laat men daarbij speciale aan
dacht geven aan die plannen, die op vrij 
korte termijn uitvoerbaar zijn. Gewa
pend met deze lijst kan dan in open 
overleg getracht worden een uitweg te 
vinden uit de moeilijkheden, die de hui
dige daling· in de conjunctuur ons allen 
in de weg legt. Laat men ten slotte in 
de publiciteit, die men aan deze plannen 
geeft, een positieve toon doen doorklin
ken, waarin men aantoont, wat men 
aan geheel Nederland te bieden heeft. 

In het verleden is tè vaak, vooral in 
de d(l.gbladpèrs, ·een negatieve mentali
teit tèh toon gespreid. Veel Friezen heb
ben de neiging zich individueel en als 

. groep terug t~ trekken. Een onmisken
baar gevolg van het accentueren van de 
Friese aard en de Friese cultuur, hoe 
waardevol op zichzelf ook, is nu een
maal dat anderen zich buitengesloten 
gaan voelen_ 

Daardoor komen de eminente ei
genschappen van de Friezen, en hun 
prestaties die zo vaak boven het gemid
delde liggen, onvoldoende tot hun recht. 
De Friezen zijn veel hartelijker en veel 
opener dan zij soms zelf denken ! 

Wanneer men Friesland onbevangen 
en vol vertrouwen openstelt voor bezoe
kers, bewoners en werkers uit het 
westen zal een van dé grootste 
barrièr'es voor verdere ontwikkeling van 
het noorden spoedig zijn overwonnen. 
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Tweede Kamer 

statistisch 
doorgelicht 

In de periode tussen de Kamerver
kiezingen van 1963 en 1967 heeft de 
VVD een totale vernieuwing ondergaan. 
Na een gedegen arbeid van enige jaren 
werd in 1966 een geheel vernieuwd be
ginselprogramma tot stand gebracht. 
Voordien waren reeds de statuten en 
het huishoudelijk reglement op de hel
ling gezet en gewijzigd. Hoofdbestuur en 
dagelijks bestuur ondergingen formeel 
en personeel een ingrijpende wijziging. 
Er kwam een scheiding tussen het 
voorzitterschap van de partij en dat 
van de Tweede-Kamerfractie. Ons 
weekblad werd vernieuwd en uitgebreid 
en kwam onder nieuwe leiding. En ten
slotte bracht de Kamerverkiezing van 
1967 een voor de helft vernieuwde en 
naar gemiddelde leeftijd ook verjongde 
fractie in de Tweede Kamer. 

De "Statistiek der verkiezingen 1967" 
van het Centraal Bureau voor de Sta
tistiek, waaraan ik vorige week reeds 
de nodige aandacht besteedde, geeft ook 
een aantal bijzonderheden over de Ka
merleden. In totaal heeft de Kamer 
zich in 1967 voor ruim een derde deel 
vernieuwd; 59 van de 150 Kamerleden 
kwamen als nieuwelingen op het Bin
nenhof, inbegrepen uiteraard de zeven 
leden van de 1 D'66 fractie, die voordien 
daar nog een onbekende was. 

Deze vernieuwingstendens geldt niet 
voor alle groeperingen in gelijke mate. 
Het zijn vooral de PSP met 3 nieuwen 
bij de totaal 4 zetels, de VVD met 8 
van de totaal 17 zetels en de ARP met 
6 van de 15 zetels, wier fracties nu dus 
een aanzienlijk aantal nieuwe leden tel
len. 

De fracties van de KVP met 13 
nieuwen van de totaal 42 en de PvdA 
met 12 van de 37 zetels zijn voor onge
veer een derde v'ernieuwd. Van de 12 
CHU-ers behoort daarentegen slechts 
één tot de nieuwelingen in 1967. 

JONGEREN 
:Óe Tweede-Kamerverkiezing van 1967 

was niet alleen de eerste, waaraan na 
de verlaging van de kiesgerechtigde 
leeftijd in 1965, door 21- en 22-jarige 
kiezers werd deelgenomen; zij was te
vens de eer-ste na de verlaging van de 
leeftijdsgrens voor het lidmaatschap 
van de Kamer (het passieve kiesrecht 
dus) tot 25 jaar, ingevolge de Grond
wetswijziging van 1963. 

Van beide heeft de VVD voordeel 
getrokken. Hoe de kiezers naar leeftijd 
hebben gestemd, heeft het Centraal 
Bureau voor de Statistiek uiteraard 
niet kunnen registreren. · De stemming 
is nu eenmaal - terecht - geheim_ 
Zoals wij destijds reeds hebben gerele
veerd. hebben zowel de opinie-onder
zoekingen achteraf, als de proefstem
mingen op eeri groot aantal scholen 
voor voortgezet onderwijs echter aan
getoond, dat de VVD ook in 1967 een 
- in gunstige zin - onevenredig aan
tal stemmen onder de jongeren behaal
de. 

Bovendien telt de VVD-fractie het 
jongste Kamerlid. De heer H. Wiegel, 
die op 18 april 1967, na de Kabinets
formatie, zijn intrede in de fractie deed, 
is op 16 juli 1941 geboren en was bij 
zijn intrede dus (nog) 25 jaar. 

Volgens de statistiek van het CBS 
was de gemiddelde leeftijd der fracties 
in de Tweee Kamer in 1967 voor: 

Partij Gemidd. leeftijd 
D'66 ........ _,_ ...... -........ __ "",_""_ 34,4 
Boerenpartij ................. -........ _ 43,3 
CPN .... " ... _,_"""_" .. _""" .. ,_..... 44,2 
VVD _, .......................... ,_,,",_,,_ 44,4 
PSP ................. _"_ .... " .... _,_"... 44,7 
ARP ................. -.......... ,_......... 45,7 
CHU _ ................ -... -.............. _.. 47.5 
PvdA ................................... - 48,4 
KVP __ ",_,,"_,."_....................... 48,6 
SGP .. ,.", __ ,_" __ "",_.................. 56,6 
GPV. _ .............. -.... ,_ .......... _...... 57,-

Totaal gemiddelde 46.7 

Het CBS maakte voor de Kamerleden 
een verdeling in 6 leeftijdsgroepen. Voor 
de VVD viel deze verdeling als volgt 
uit: 

25 
30 
40 
50 
60 
70 

29 jaar ······························ 1 
39 jaar ······························ 4 
49 jaar ······························ 7 
59 jaar .............................. 4 
69 jaar ······························ 1 

jaar en ouder ........................... 0 
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Na de verkiezingen van 1956. 1959, 

1963 en 1967 was de gemiddelde leeftijd 
der gekozen Kam.erleden vvor de VVD 
respectievelijk: 48,6, 52,6, 48,7 en nu, 
zoals reeds vermeld: 44,7 jaar. 

ERVARING 
Van onze negen Kamerleden met 

langduriger parlementaire ervaring, die 
reeds vóór 1967 zitting in de Tweede 
Kamer kregen, is de oudste in -dienst
jaren de heer Zegering Hadders, die 
in 1948 zijn intrede deed. Daarna volgen 
respectievelijk: mr. Ber1.:10uwer en mr. 
Toxopeus {de laatste met enige onder
brekingen voor het ministerschap) se
dert 1956, mevrouw Van Someren-Dow
ner en mr. Geertsema sedert 1959, drs. 
Joekes, mr. Portheine, ir. Tuynman en 
dr. Van Dijksedert 1963. *). 

WOON- EN 
GEBOORTEPLAATSEN_ 

Wat de woon- en geboorteplaatsen 
van de leden der Tweede Kamer be
treft heeft· het CBS naast de onder
scheiding naar woonplaats, tevens aan
gegeven of zij woonachtig zijn op het 
platteland, het verstedelijkte platteland 
of in gemeenten met een stedelijk ka
rakter_ 

In de provincies Noord~ en Zuid-Hol
land en Utrecht zijn 100 leden (2/3 van 
het totale aantal) woonachtig. De 0'' ~
rige leden wonen verspreid over alle 
andere. provincies. De provincie Glo
ningen telt het minste aantal' Kamer
leden, namelijk 2. Op het platteland zijn 
15 Kamerleden woonachtig, tegen 43 in 
de verstedelijkte plattelandsg'emeenten 
en 92 in de steden, waarvan 62 in de 
gemeenten met 100.000 en meer inwo
ners. 

Voor <;le onderscheiden fracties lopen 
de cijfers uiteraard uiteen, hetgeen sa
menhangt met de aard en het karakter 
der politieke groeperingen en ten dele 
ook met het nevens het lidmaatschap 
uitgeoefende beroep. De CHU telt de 
meeste in plattelandsgemeenten wonende 
Kamerleden, namelijk 5, terwijl van de 
PvdA geen enkel lid daar woonachtig is_ 

Het CBS tekent hierbij aan, dat men 
wel rekening dient te houden met het 
feit, dat thflns in de st·eden wonende Ka
merleden toch van het platteland afkom· 
stig kunnen zijn. Daarom heeft het ook 
nog een onderscheiding gemaakt naar 
geboorteplaats. 

Verschillende leden blijken uit hun ge
boorteprovincies te zijn vertrokken en 
zich te hebben gevestigd in de drie wes
telijke provincies. Voorts blijkt, dat ter
wijl 33 Kamerleden op het platteland zijn 
geborèn, nog slechts 15 aldaar woon
achtig zijn. Het z.g. verstedelijkte platte
land, waar 21 leden zijn geboren, biedt 
thans woonplaats aan 43 leden, waarvan 
32 woonachtig zijn in de specifieke foren
sengemeenten. 

Het verschijnsel van het wegtrekken 
uit de geboorteplaats heeft zie:. in min
dere of meerdere mate voor alle politie
ke groeperingen voorgedaan. Met be
trekking tot de geboorteplaats wordt ten 
slotte nog opgemerkt, dat in vergelijking 
met de verdeling van de totale bevolking 
naar geboorteprovincie, uit Friesland, 
Drenthe, Utrecht, Noord-Holland en Zee
land· relatief meer Kamerleden geboor
tig zijn dan uit de andere provincies, ter
wijl het aantal leden, geboren in Gronin
gen, Gelderland en Limburg, wederom 
relatief gezien, gering is. 

Voor zover de VVD betreft, zijn de !>I
den van de Tweede-Kamerfractie woon
achtig: 1 in Friesland, 2 in Drenthe, 1 in 
Utrecht, 3 in Noord-Holland (onder wie 
2 in Amsterdam), 9 in Zuid-Holland (on
der Wie 2 in Den Haag en 1 in Rotter
dam) en 1 in Zeeland. 

Naar de geboorteplaats ten slotte zijn 
van onze 17 Kamerleden 3 afkomstig uit 
Drenthe. 1 uit Gelderland, 2 uit Utrecht, 
4 uit Noord-Holland (onder wie 3 uit 
Amsterdam), 5 uit Zuid-Holland (onder 
wie 2 uit Den Haag), 1 uit Zeeland en 1 
uit Limburg, 

A. W. ABSPOEL 

0 ) Ik ben hier afgeweken van de door het 
CBS opgemaakte staat. Daar is voor de 
VVD onder 1956 slechts 1 lid vermeld en 
onder 1965 nog 1 lid. M.i. is dat niet juist. 
Naar alle waarschijnlijkheid is over het 
hoofd gezien, dat mr. Toxopeus vóór zijn 
ministerschap óók reeds Kamerlid was, 
DI. sedert 1956. 
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• FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK u. 
EN AANGilSLOTEN BA_I'IKEN 

Amsterdam • Arnhem • Eindhoven • Enschede 
's-Gravenhage - Groningen • Rotterdam 

VLOTTE BEHANDELING VAN 
HYPOTHEEKAANVRAGEN 

Boele's Scheepswerven en 
achinefabriek N.V. 

B 0 l NES (bi i Rotterdam) 

• 
Reparatie 'en nieuwbouw 

• 
1 

TELEFOON 134862 ROTTERDAM - TELEGR. BOELE • BOLNES ! 

I Twee Torens 

N.V. LIJM- EN GELANTINEFABRIEK 
TELEFOON 25242 - DELFT 

-FIGEE-VLAARDINGEN N.V. 
SCHEEPSBOUWWERF 

SCHEEPSBOUW 

SCHEEPSREPARA TIE 

VERLENGEN - VERBOUWEN 

DROOGDOKKEN - LASBOTEN 

MACHINEFABRIEK 
MOTOREN-INBOUW EN REPARATIE 

DRAAl-, FRAIS- EN SCHAAFWERK 

PIJPLEIDINGEN - APPARATEN 

WATERZUIVERINGSAPPARATUUR 

CONSTRUCTIEWERKPLAATS EN 
STAALCONSTRUCTIES - TANKS 

TRANSPORTINRICHTINGEN 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Scheepswerf & Machinefabriek. 

v.h. H. J. I(OOPMAN N. V. 
DORDRECHT - TEL. 1850 • 32866 

SCHEEPSBOUW· MACHINEFABRIEK - KETELMAKERIJ 
INBOUW EN REVISIE VAN MOTOREN 

NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRICHTING 

VUURVASTE STENEN IN ALLE SOORTEN 

" M 0 L I S 0 L IJ MOLER ISOLATIESTENEN 

VUURVASTE ISO LA TIESTENEN 

ZUURVASTE STENEN 

" P R 0 D 0 R I T E IJ CHEMISCH BESTENDIGE PRODUKTEN . 

LEVERT 

N. V. Gouda V uurvast 
VERENIGDE VUURVASTE STEENFABRIEKEN 

~ 

GOUDA - TELEFOON 67 44 - (18 20) 

A. VAN HOBOI(EN- &. CO. 
·Anno 1774 

DEVIEZENBANK 

Parklaan 32 • 34 - Tel. 110320 (7 lijne_n) • Telex 21170 

ROTTERDAM 

vloeibare zuurstof - ' vloeibare-stikstof 
~,,,.... ,.,-.. 7{ 

machine-fabriek fl ! 
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DOM 
Zonllag 4 februari werd, zo schreef de volgende 

dag hoofdredacteur Hofland van het .Algemeen Han
delsblad, een belangrijk televisieconflict opgelost: 
"Monitor, het programma dat op zondagmiddag met 
interviews en toto-uitslagen voor nationale opwin
ding zorgt, is niet links of rechts, maar met uitzon
dering van Paulus de Boskabouter, dom. Definitief 
is dat gebeleken uit het verhoor dat de heer Bloe
mendal mevrouw Van Someren afnam". En verder: 

de Eerste Kamerfractie van deze partij. De omvang 
en de spanningen van al dit werk zijn hem te zwaar 
geworden. Politiek is een slopend bedrijf. 

TERREUR 
Dinsdag 6 februari trokken vijfhonderd de

monstranten ter gelegenh-eid van het Vietnam-debat 
in de- Tweede Kamer door de- binnenstad van Den 
Haag met brandende fakkels, spandoeken en borden 
met voornamelijk anti-Amerikaanse leuzen. Op de 
hoek van de Lange Poten en het Spui ontwaarden zij 
één anti-demonstrant, die een bord droeg waarop 

ningsverschillen met partijgenoten die hem te 
ruim van opvatting vonden.· Zo is h'em o.m. kwalijk 
genomen dat hij een televisietoestel· heeft aan
geschaft. De kans bestaat natuurlijk dat de. heer 
Held weer tot dt SGP toetreedt als hij een tijdje 
naar Vara, VPRO, KRO, Avro, Tros en NCRV geke
ken heeft. Had de· VVD maar meer zendtijd. 

FATSOEN 

"De heer Bloemendal had zich voor de gelegenheid 
de rol van een soort rechter,commissaris toebe
deeld. Mevrouw Van Someren bewees overtuigend, 
dat zij het volste recht had, haar. Hoepla-vraag in de 
Kamer te stellen, maar haar argumenten gingen het 
bevattingsvermogen van de heer Bloemendal te bo
ven. Hij bleef bij zijn mening dat er door mevrouw 
Van Someren iets viel "op te dweilen" en vroeg of 
zij de volgende !'eer inderdaad een dweiltje mee 
naar de stud'o zou nemen. Met bovenmenselijk ge
duld probeerde mevrouw Van Someren hem uit te 
leggen, dat hij het bij het verkeerde eind had, maar 
vergeefs." Zeg het met bloemen. 

- stond geschreven "Vietcong Terreur". De jongeman 
werd .terstond van alle zijden geattaqueerd en wist 
slechts aan een lynchpartij te ontkomen doordat hij 
een mes trok en een politieruiter hem te hulp 
schoot. Inderdaad terreur. 

"VRIJ" 
Woensdag 7 februari boden zeven ·redactieleden 

van het weel,blad Vrij Nederland hun ontslag aan, 
nadat hoofdredacteur Smedts één van hen openlijk 
had gedesavoueerd naar aanleiding van onzorgvuldi
ge berichtgeving over een ontslagkwestie bij Het 
Parool. Eens te meer valt op hoe moeilijk socia
listen, wier mond en pen overloopt van kritiek, zelf 
verwijten kunnen incasseren. Pot voor meneer. 

Vrijdag 9 februari werd een expositie van heden
daagse kunst, die in V. & D. te Groningen zou 
worden gehouden, op het laatste nippertje afgelast. 
Zeven werken van een Amsterdamse kunstenaar 
werden als pornografie beschouwi en aangeZien de 
galeriehouder ze niet afzonderlijk wilde terugtrekken 
zagen de organisatoren zich genoodzaak~ het gehele 
feest af te gelasten. Zei de hoofdcommissaris van 
politie: "Het omstreden werk reken ik zeker tot de 
kunst, maar aan de andere kant is het ook duidelijk 
pornografie.'' Zij ten slotte met nadruk verzekerd: . 
V. & D. betekent hier geen Vrijheid en Democratie_. 
Stel je voor, zo'n fatsoenlijke partij. 

GEVAAR 
SLOPEND 

Maandag 5 februari deelde dr. W. P. Berghuis me
de, dat hij het voorzitterschap van het Centrale 
Comité van de Anti-Revolutionaire Partij zal neer
Ieggen en dat hij de minister van binnenlandse 
zaken heeft verzocht hem niet in aanmerking te 
doen komen voor de benoeming tot burgemeester 
van Hilversum. Dr. Berghuis is burgemeester van 
Kampen èn voorzitter van de ARP èn voorzitter· van 

HELD 
DONDERDAG 8 februari bedankte de heer H. J. 

Held te IJsselmuiden als lid van de SGP en als lid 
van de gemeenteraad, waarin hij sedert augustus 
1946 zitting had. De aanleiding lag in ernstige me-

Zaterdag 10 februari stond in Het Vrije Volk het 
volgende ingezonden stuk van de heer G. Alles uit 
Papendrecht: "Ik betuig mijn instemming met de 
grootse acties van de Vietcong. Het staat als een 
paal boven water dat de VS het grootste gevaar zijn 
voor de grote massa van onderdrukten in deze we
reld. Ze zijn een nog grpter gevaar dan Hit
Ier-Duitsland was. Ik hoop dat de PvdA dit ook eens 
inziet." Je zult zulke leden in je partij hebben. 

. • MAARN 
Op 29 januari hield de afdeling 

Ma3!rn-Maarsbergen een goed .bezochte 
ledenvergadering. I.v.m. de sterke groei 
van de afdeling werd het bestuur uitge
breid met de heren A. D. J. van Aalde
ren te Maarn en ir. W. J. J. van Lent te 
Maarsberg·en, terwijl de voorzitter, de 
heer N. Cohen werd herkozen. · 

De voorzitter deelde mede, dat het in 
de bedoeling ligt in de komende maan
den inleidingen te laten houden over 
woningbeleid en huurpolitiek., en over 
internationale politiek, terwijl er daar
naast nog een contactavond met de 
raadsfractie zal worden georganiseerd. 
Als suggesties t.a.v. verdere activiteiten 
kwamen uit de vergadering naar voren: 
een inleiding over het sociaal-econo
mische beleid in Nederland en een 
avond, die spedaal gericht zal zijn ~p 
de jongeren. Dit laa.tste eventueel m 
samenwerking met naburige afdelingen. 

De landelijk gevoerde ledenwerfactie 
heeft in Maarn-Maarsbergen veel suc
ces gehad. In korte tijd is het ledental 
van de afdeling bijna verdubbeld, ter
wijl de verwachting werd. uitgesproken, 
dat deze groei zal doorzetten. De leden 
waren unamiem van mening, dat de kof
fie-ochtenden, voor leden en belangstel
lenden iedere eerste zaterdag van de 
maand vanaf 11 uur in botel Gadellaa, 
dienen te worden voortgezet. 

• OOSTERHOUT 
Voor de afdeling Oosterhout hield op 5 

februari de heer H. Wiegel een inleiding 
over: de VVD en de partijvernieuwing. 
Spreker behandelde o.a. het gevoel van 
politiek onbehagen, D'66 en de moeilijk
heden in de verschillende partijen. Hij 
toonde zich een warm voorstander van 
politieke tweedeling, met PvdA en VVD 
als kernen. Na enkele punten naar vo
ren te hebben gebracht, die de moderne 
visie van de VVD weerspiegelen, lichtte 
de heer Wiegel toe wat de VVD in con
creto kan doen en ook doet aan de 
partijvernieuwing. Er volgde een geani
meerde gedachtenwisseling. 

In een korte huishoudelijke vergade
ring werd het bestuur uitgebreid met 
twee leden, t.w. de heren R. Warnars 
enD. Ruys. 

• BEVERWIJK 
De jaarvergadering van de VVD-afde

ling Beverwijk zal op woensdag 21 fe
bruari worden gehouden. Het deel na de 
pauze wordt gerese"rveerd door de ge
meentepolit~ek. Door de drie liberale 
raadsleden van Beverwijk zullen de on
derwerpen onderwijs, financiën en 
ruimtelijke ordening onder de loep wor
den genomen. 

• HEERDE 
Op de ledenvergadering van de afde

ling Heerde is het nieuwe bestuur sa
mengesteld. De heren Gratama en Ma~ 
ten werden herkozen. De heer Walch 
heeft laten weten dat hij zich _:.- -gezien 
zijn hoge leeftijd - als penningmeester 
Wil terugtrekken. Het bestuur zal zich 
beraden over een opvolger. Het bestuur 
is nu als volgt samengesteld: mr. S. 
Willinge Gratama, voorzitter; ir. A. P. 
Bisschop, secretaris;. _. .............. , pen-

UIT DE PARTIJ 
ningmeester; H. P. Alderkamp, lid; H. J. 
Maten, lid. 

Na de bestuursverkiezing hield de 
heer P. L. van Steenveldt, directeur van 
de Recreatiegemeenschap Veluwe, een 
inleiding over de recreatieproblemen in 
de N.O.-Veluwe. 

··•-.ZAANDAM 
Zondag is na een lang ziekbed, maar 

tocl;i nog plotseling, op 63-jarige leeftijd 
ov~leden drs. A. Bakker, die onze par
tij jarenlang in verschillende functies 
heeft gediend. Zo was hij vele jaren 
voorzitter-secretaris van de afdeling 
Zaandam, voorzitter van de statencen
tralé ·Zaandam en ondervoorzitter der 
kamercentrale Den Halder. Ook is de 
overledene raadslid van Zaandam ge
weest in de periode 1958-1962. 

Op de algemene vergaderingen van 
de partij was drs. Bakker een bekende 
figuur, die steeds wanneer hij het woord 
voerde, een open oor vond wegens de 
frisse wijze waarop hij de :vraagstukkèn 
benaderde. Met het heengaan van drs. 
Bakker heeft onze partij een zeer ver
dienstelijk lid verloren. Moge hi3 in vre
de rusten. 

• NOORDOOSTPOLDER 
Op 9 februari hield de afdeling 

Noord-Oost-polder de ·jaarlijkse feest-

TE KOOP 

avond in "'t Voorhuys". De heer v·an 
Riel sprak ter inleiding over de politie
ke vooruitzichten in Nederland. Hij 
bracht onder meer het probleem van de 
medezeggenschap in de onderneming 
ter sprake. Voor de heer Van Riel staat 
het vast, dat die medezeggen§!chap er 
komt, ook al zien de arbeiders thans de 
noodzaak daartoe nog niet algemeen in. 
Het is de taak van de liberale partij 
hieraan gestalte te geven en een goede 
oplossibg te vinden vcor dit probleem. 

• ARNHEM 
Op donderdag 22 februari zal de Arn, 

hem, in Musis Sacrum (aanvang 20.00 
uur); een openbare bijeenkomst worden 
gehouden met als spreker dr. S. W. 
Couwenberg, gemeenteraadslid voor de 
KVP te Rotterdam en voorzitter van het 
Democratisch Centrum Nederland, over 
het onderwerp: Het Democratisch Cen
trum en de Partijvernieuwing. Com
mentaar hierop van VVD-zijde zal wor
den geleverd door mr. F. Korthals Altes. 

• AALTEN-DINXPERLO 
In verband met het twintigjarig 

bestaan van de VVD en het tienjari~ 
bestaan van de afdeling Aalten/Dinxper
lo is op vrijdagavond 9 februari een 
contactavond gehouden voor leden en 
huisgenoten. De presidente mevr. A. v. 

prachtig kantoorpand 
in het centrum van 's-Gravenhage 
Surinamestraat 23, met achteringang aan de 
Paramaribostraat, met 

groo~ eigen afsluitbaar parkeerterrein 
en garage 

Dit zeer representatieve pand is in staat van 
nieuw, heeft vier verdiepingen met twaalf ver
trekken, een kelder en is voorzien van 

centrale verwarming, telefoon en lift 
Inl. te bevragen bij De Groot Zwijndrecht N.V., 
telefoon 01850-26833, Postbus 54, Zwijndrecht. 

d. Staay dankte de heer Kempers voor 
de wijze waarop hij vanaf 1962, steeds 
dt' belangen van de afdeling heeft. be
hartigd als raadslid. De heer Wiegel, lid 
van de ~eede Kamer, sprak daarna 
over de "Toekomstvisfe der VVD". 

• DEVENTER 
Op 5 februari sprak de heer Van Riel 

in de Schouwburg te Deventer op een 
openoore vergadering over het onder
werp "Politieke v.ooruitzichten". De af

. deling Deventer noemde de bijeenkomst 
een ,,sympathisanten vergadering'', om
dat allen die bij de actie ,;Eén op één" 
van hun belangstelling hadden doen blij
ken, een uitnodiging hadden gekregen. 

• SOEST-SOESTERBERG 
Het resultaat van een gemeenschap

pelijke inspanning het ledental van de 
afdeling Soest/Soesterberg te vergroten, 
is een groei van 260 tot ruim 350 leden 
in ruim drie maanden tijd. Ter oriënte
ring_ dient dat Soest in 1967 bij de Ka
nterverkiezingen 3085 VVD-kiezers telde, 
zijnde 17,8 pct. van de geldig uitgebrach
te stemmen. 

Vragen over 

betalingsbalans 
De heren Rietkerk en Joekes, Tweede 

Kamerleden voor de VVD, hebben aan 
de .minister van economische zaken de 
volgende schriftelijke vragen gesteld: 

1) Is het waar dat, naar krantenbe
richten melden, recente berekeningen 
hebben uitgewezen dat de betalingsba
lans over het jaar 1967 een negatief 
saldo van ten minste 200 miljoen gulden 
oplevert? 

2) Kan de minister bij pevestigende 
beantwoording van vraag 1) 

a) uiteenzetten hoe in het zeer on
langs verschenen Centraal Economisch 
Plan 1968 nog van een betalingsbalans
overschot op de lopende rekening van 200 
miljoen gulçlen kon worden uitgegaan, 

b) verklaren welke oorzaken tot deze 
m!nder gunstige ontwikkeling hebben 
geleid en welke besluitsconsequenties 
hieraan voor de toekomst moeten wor
den verbonden? 

VERZOEK 

AAN ONZE LEZERS 

Geef dit blad na lezing aan uw 
vrienden en verwanten, die nog 
geen lid zijn van de V\'D. 
Wat niet is kan komen. 
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,, Gastheren • • tn etgen land'' 

ttOTEL ,,OE NEDERLANDEN'' VREELAND 
REST AURA-NT -R6TISSERIE •• NAPOLEON'• 

VREELAND Afo VECHT 
BIJ KRUISINO AUTOWEQ ftAARLEM/ftiLVERSUM +UTRECHT/AMSTERDAM 

- RESERVERING (02943) 1576 

HOTEL WITTEBRUG 
DEN HAAG SCHEVENINGEN 

* 
alle kamers met privé bad en douche 

* 
nieuw Restaurant en nieuwe Lounge-Bar 

* 
(geheel airconditioned) 

waar de gast kts'ning is 
Cocagne, levend middelpunt van een levende stad: 
perfekte outillage voor v~rgaderingen, congressen, . 
shows, feestelijke bijeenkomsten: royale hotelacco· 
modatie, restaurant; café, petit-restaurant, bar en 
bowling. Speciale arrangementen bij feestelijke gele· 
genheden: Kerstmis- Nieuwjaar- Pasen- Pinksteren• 

~O{BA~RB 
RESTAURANT DES SPËCIALITËS. CAVE RENOMMËE. 
EINDHOVEN, Vt!STDIJK 47. TELEFOON 04900 • 69288. 

OISTERWIJK N.-B. 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "Lo Prince de Galles" 
telefoon 04242 • 2109 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet. 
Restaurant van bijzondere klasse. 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag. 

J. A. M. Couwenberg, prop. 
Chevalier du Tastevin 
Membre de la chaine des rotisseurs. 

I(ASTEEL OUD-WASSENAAR 
HOTEL·- RESTAURANT 

Vijf minuten van Den Haag, te bereiken via a uloweg naar. Am
sterdam, afbuigen tegenover Dierenpark Wassenaar. 

In magnifiek park gelegen hotel met alle moderne comfort. Salons 
voor speciale diners, recepties, cÓcktailparties, vergaderingen, etc. 

GEEN PARKE3ERPROBLEMEN! 

Verzorgde tafel, 
in het mooiste 
rivierhotel vaa 
Nederland. 
omringd door 
het steeds wisselende 
décor van do . 
wereldhaveaa 
Rotterdam. .. 

MaasbOulevard IS, 
Vlaardioaea 
Tel. (010) 345477 

LAl 
Ddca Hotel Vlaanlinaea 

. Vierhouten .aaJir 

Telefoon 01751 • 9045 

GRAND HOTEL 

"Onovertrefbaar voor uw vergaderingen 
en congressen 

Kamer met bad en ontbiit v.a. f 24 p. pers. 

Zalen met geluidsinstallatie, schoolbord en 
projectiescherm 

Geen parkeerprobleem - Garage gratis 

Alle kamers met bad en toilet 

TELEFOON 05711 • 241 {3 liinen) 
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"Er heeft noch een ruk naar iinks 
noch naar rechts, maar een ruk naar 
voren plaatsgevonden,'' aldus karakte
riseerde de nieuwe voorzitter van de 
Westduitse liberale partij, Walter 
Scheel, het partijcongres van de FDP, 
dat van 29 t/m 31 januari in Freiburg is 
gehouden. Walter Scheel kan als figuur 
van het midden als de exponent van 
deze tendens gezien worden. Hij zal met 
zijn rust en gevoel voor humor de zeer 
tegenstrijdige meningen binnen zijn par
tij moeten', zien te verzoenen. En te
genstellingen zijn er genoeg overgeble
ven, al kwam het onder druk van de 
naderende verkiezingen voor de 
Bondsdag niet tot zulke heftige disputen 
als vorig jaar op de partijdagen in Han
nover. De aanleiding was toen het 
omstreden rapport van penningmeester 
Wolfgang Rubin, die erkenning van de 
Oder-Neisse grens en het bestaan van 
een Oostduitse communistische staat be
pleitte. Rubin werd ook nu weer on
danks heftige tegenstand van rechts in 
het partijpresidium herkozen. Ook voor 
het overige viel de stemming uit ten 
voordele van de hervormingsgezinde li
beralen, wat weer gecompenseerd werd 
door de samenstelling van het lande
lijke partijbestuur waarin de behouden
den de overhand behielden. Scheel zei 
na afloop echter , dat een meer even
wichtige samenstelling van het partij
presidium hem wel zo lief was geweest. 

Ook nu speelde de Duitse kwestie na
tuurlijk weer een rol. De scheidende 
voorzitter Mende zei dat de DDR naar 
zijn mening reeds op de Geneefse confe
rentie van ministers van buitenlandse 
zaken in 1959 de facto was erkend, 
maar dat er van volkenrechtelijke er
kenning geen sprake kan zijn, omdat 
die de invloed op de binnenlandse aan
gelegenheden van de dan soeverein ge
worden DDR zou beperken. Walter 
Scheel betoogde in zijn afscheidsrede 
dat er gestreefd moet worden naar een 
vereniging in federatief verband van 
beide delen van Duitsland. Scheel had 
kritiek op de wijze waarop Bonn de 
ontspanningspolitiek in dienst stelt van 
de Duitse hereniging. Hij wil dat de 
politiek ten aanzien van Duitsland en de 
verhouding tot de Oosteuropese landen 
in dienst wordt gesteld van Europese 
integratie. Terwijl de CSU-voorzitter 
Strauss besloten had zich alleen met het 
Westen te verbinden, weigeren de Vrije 
Democraten zich rustig bij het IJzeren 
Gordijn neer te leggen. Zij willen de sta
tus quo in Duitsland, ook voor Europa 
overwinnen, aldus de partijvoorzitter. 

ONBEHAGEN 
In Duitsland groeit -het onbehagen dat 

mede veroorzaakt wordt door de vor
ming van de ,grote coalitie van SPD en 
CDU/CSU, waardoor de parlementaire 
oppositie beperkt is tot de FDP, die bij 

Mi in • 

• New Delhi 
Waarom heeft niemand van de 

VVD-kamerfractie zijn stem laten ho
ren, toen het absurde besluit werd· geno
men dertien kamerleden naar de confe
rentie in New Delhi te laten gaan,, i.p.v. 
vier, zoals oorspronkelijk in de (toch al 
overdreven) .bedoeling lag? . , 

Hoe kan een VVD:minister van finan
ciën, die (terecht) op alles wil bezuini
gen wat enigszins toelaatbaar is, zijn 
fiat geven aan een dergelijke schande
lijke verspilling van belastinggelden? 

Zou het niet tot de grote mogelijkhe
den behoren, dat bij een volgende ver
kiezing, wanneer de opkomstplicht niet 
meer bestaat, veel VVD-ers het maar af 
zullen laten weten, omdat hun opinie 
over de parlementariërs in het alge
meen zal zijn: veel beloven en weinig 
presteren, maar voor eigen welzijn het 
summum begeren. 
C. V.D. NAALD- V.D. MEULEN, 

De Bilt. 

De secretaris van de VVD-Tweede 
Kamer-fractie, ~s. Th. H. Joekes, 
verstrekte ons het volgende commen
taar: 

1. In de Nederlandse delegatie naar 
de Tweede Conferentie voor Handel en 
Ontwikkeling van de Verenigde Naties 
te New Delhi is plaats gemaakt voor 4 
leden van de Tweede Kamer en 2 van 
de Eerste Kamer. 

2. Dat bij de bezetting van deze 
plaatsen in totaal 13 leden van de Sta
ten-Generaal betrokken zullen ZIJn, 
vloeit voort uit twee omstandigheden: 

a. De lange duur van de conferentie, 
die zich over bijna twee maanden 
uitstrekt; dit is een periode waarvoor 
een kamerlid zich in het algemeen niet 
uit zijn normale drukke werk kan vrij
maken. 

b. Het grote aantal politieke partijen, 
dat in de Staten-Generaal vertegen
Woordigd is; de billijkheid vereist, dat 

ar 
or n bij 

de verkiezingen van 1965 slechts 9,5 pro
cent van de stemmen behaalde. Op het 
partijcongres van de FDP vond dat on
behagen op de eerste dag weerklank in 
de· komst van Rudi Dutschke en leden 
van zijn liberale studentenbond (LSD), 
die in discussie wilden treden met het 
partijbestuur, wat dit van de hand 
wees. In de vergadering . was er veel 
kritiek op deze beslissing en het nieuwe, 
bestuur wees de verantwoordelijkheid 
er voor af. "Wie tegen politieke onrust 
is, is in wezen geen democraat," aldl}s 
Scheel in zijn slotrede. Het is volgens 
hem de taak van de oppositie die onrust 
ten nutte van de democratie te 'gebrui
ken, "anders verkeert de buitenparle
mentaire kritiek in anti:parlementaire 
kritiek". De FDP moet zelf open zijn, 
wanneer zij van een "open maatschap
pij" spreekt. Scheel haakte daarmee in 
op de woorden van de hoogleraar in de 
socioloog uit Konstanz Ralf Dahren
dorf, die met zijn stellingen de partij 
nieuwe ideeën leverde en zo'n succes 
had, dat hij, hoewel hij pas twee maan
den lid van de FDP is, in het partij
bestuur gekozen werd. 

In plaats van het grote verbond van 
de onbeweeglijkheid van CDU en SPD, 
die zekerheid. met onbeweeglijkheid en 
st~biliteit met stagnatie verwisselen,, 
eiste prof. Dahrendorf een liberale en 
open maatschappijpolitiek. Hiertoe be
horen z.i. een verhoging, van de oplei
dingskansen,, het doorvoeren van een 
consequent gevolgd principe dat het mo-

gelijk moet maken ieder die plaats te 
laten bekleden die hij volgens zijn 
prestaties verdient, het aanvaarden van 
het conflict, waardoor de belangente
genstellingen niet worden verdoezeld een 
politiek van mobiliteit waarbij afg~zien 
wordt van subsidies, die de structuur
veranderingen alleen maar vertragen, 
een concurrentiepolitiek: het econo
mische marktprincipe moet ook op an
dere terreinen "door gecontroleerde 
spelregels versterkt worden, dat geldt 
vooral-voor pers- en informatiewezen'', 
een politiek van bovennationale verbin
dingen in het belang van ieder mens. 
Medezeggenschap van arbeiders in de 
bedrijven wees Dahrendorf van de 
hand. 

KANSEN 
De kans op succes bij de Bondsdag

verkiezingen in 1969 lijkt voor de FDP 
verg-root sedert het partijcongres in 
Hannover. Het is niet onmogelijk dat de 
partij een deel van de jongeren op-
~vangt, die met de grote coalitie en haar 
prestaties ontevreden zijn, al is zij 
daarbij niet zonder concurrentie, zoals 
al bij dè verkiezingen voor de verschil
lende landdagen bleek. Vele kiezers ble
ken de zijde van de rechtsextre
mistische Nationaal-democratische Par
tij van Duitsland - (NPD) gekozen te 
hebben, waardoor de FDP in Beieren 
zelfs al haar zetels aan de partij van 
Von Thadden verloor. Zaak is, dat de 
FDP haar eigen gelederen gesloten 

N.V. Houthandel v.h. W. Kunst 
GRONINGEN 
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men zo veel mogeJ.ijk partijen, die dit 
wensen, in de gelegenheid stelt aan een 
dergelijke conferentie deel te nemen. 

Dit heeft geléid tot het besluit, dat de 
6 beschikbare plaatsen bij toerbeurt 
door in totaal 13 leden zullen worden 
bezet. 

De VVD-fractie zou het met mevrouw 
Van der Naald eens kurmen zijn, dat dit 

- Tel. 05900 36541 * 

In deze rubriek nemen wij brie
veil van lezers op, waarin een 
mening naar voren wordt gebracht 
die naar het oordeel van de 
redactie de aandacht van andere 
lezers verdient. Dit houdt uiter· 
aard niet in dat de redactie het 
altijd met die mening eens zal 
zijn. Zij behoudt r;lch het recht 
voor ingezonden brieven te bekor
ten. Anonieme brieven worden 
terzijde gelegd. 

geen ideale oplossing is, maar van een woordigers met uiteenlopende opvattin
schandelijke verspilling van belasting- gen over wereldhandel en outwikke
gelden kan naar haar oordeel niet wor- lingshulp eraan kunnen deelnemen. 
den gesproken, mede gezien het grote De bescheidenheid gebiedt ons een 
belang van de conferentie, en de wense- antwoord schuldig te blijven op de 
lijkbeid dat Nederlandse volksvertegen- vraag of het rijmpje, waarmee me-

/ vrouw Van der Naald haar inzending 
------------------ besluit, een· juiste afweging belichaamt 
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van. de beloften, prestaties en begeerten 
van parlementariërs in het algemeen, 
en die van de VVD in het bijzonder. 

Over een eventuele afschaffin_g van de 
opkomstplicht is nog niets besloten. 

• Vietnam en de VVD 
Zes liberale Kamerleden (mevrouw 

Van Someren en de heren Wiegel, Schlin
geman, Rietkerk, Tuynman en Zege
ring Hadders) hebben vóór de motie
Van der Stoel gestemd, waarin o.a.- werd 
aangedrongen op onvoorwaardelijke 
beëindiging van de bombardementen op 
Noord-Vietnam en op een staken van de 
vijandelijkheden teneinde - het vertrek 
van alle buitenlandse , troepen en zelf
beschikking onder internationaal toe
zicht . te bereiken. De overige elf 
VVD-Tweede Kamerleden stemden te
gen samen met de Boeren, SGP, GPV 
en CPN. 

Het liberale zestal verdient alle hulde, 
omdat het zich zo positief in deze zaak 
heeft opgesteld. In deze vreselijke oor
log, die door escalatie tot een wereld
ramp_ kan uitgroeien, zijn overigens 
door partijgenoten van president 
Johnson, zoals Robert Kennedy, heel 
wat radicaler maatregelen geëist dan 
nu door de moEe-Van der Stoel 
geschiedt. De zes liberale Kamerleden 

houdt. De tegenstellingen tussen links 
en rechts over bijvoorbeeld de Duitse 
kwestie en de kwestie Vietnam traden 
op het afgelopen congres weer aan het 
da~licht. Dit toont aan dat er genoeg 
spnngstof .. voorhanden is om de partij 
mteen te nJten. Te veel naar links kan de 
partij zich niet bewegen, want uit een 
door de linkse Jonge Democraten en de 
LSD opgezet onderzoek blijkt weliswaar 
dat het aantal kooplieden en kleine 
handwerkers in de .FDP is teruggelopen 
en zich tot de NPD heeft gewend, en 
dat het aantal ambtenaren onder de 
FDP-kiezers is gehalveerd , 'maar ook 
blijkt dat de FDP haar leden voor het 
grootste deel _nog steèds uit de mid
denstand recruteert. 

Het lijkt erop dat de liberalen er niet 
bevreesd voor behoeven te zijn dat zij 
reeds vóór de verkiezingen van 1969 
door het nieuwe kiesstelsel, waar vooral 

, de. CDU zo verlangend naar uitkijkt, 
bmten spel gezet zijn. Bondskanselier 
Kiesinger kondigde in zijn regeringsver
klaring van december 1966 aan dat er 
vóór 1969 een vorm van een meerder
heictsstelsel zou worden ingevoerd om in 
de toekomst "een duidelijke rege
rmgsmeerderheid" mogelijk te maken. 
De socialisten die op voorwaarde daar
a~n mee te werken de regering z;jn 
bmnengestapt, verklaarden nog in no
vember bij monde van mi:r.ister Brandt 
geen angst te hebben voo: een dergelijk 
~telsel, maar de uitslagen van de vorig 
Jaar gehouden verkiezingen voor de 
deelstaten en berekeningen die ,een, 
"eeuwige" meerderheid voor de CDU 
aantoonden als het stelsel zou worden 
ingevoerd, hebben hen wel minder en
thousiast gemaakt. Bondskanselier Kie
singer was onlangs genoodzaakt aan te 
kondigen dat de invoering van een 
kieswetwijziging niet vóór 196,9 zal 
plaatsvinden. En, hoewel de CDU-voor
mannen de hoop nog niet hebben opge
geven na de verldezingen in de 
deelstaat Baden-Württemberg in dit 
voorjaar alsnog tot zaken met de SPD 
te komen, ziet het er niet naar uit dat 
het SPD-congres, dat in maart in 
Nürnberg gehouden zal worden, zich zal 
uitspreken over de invoering van het 
meerderheidsstelsel op korte termijn. 
Het zou ook beter zijn de liquidatie van 
de NPD - een van de doelen van een 
gewijzigd kiesstelsel - na te streven 
niet goede argumenten, waardÓor de 
ontevredenen er van overtuigd worden 
dat er ook langs democratische weg een 
oplossing voor hun problemen gevonden 
kan worden. 

De FDP heeft op haar congres aange
lwndigd open te staan voor alle demo
cratische partijen om een regeringscoa
litie te vormen. Voorlopig rust het nog 
alleen op haar smalle schou::lers de ou
positie een stem in het parlement te 
geven. J. 

hebben zich gelukkig gedistantieerd van 
een politiek die "plus royaliste que le 
roi is. Ir. F. WAGENMAKER, Leiden 

• Dagelijks brood 
Ik ben het helem&al niet eens met het 

stukje .van de heer Dettmeijer, waarin 
hij schreef, dat aan ht;~ fabrieksbróod 
smaak en geur ontbreken. 

Alle broodfabrieken zijn aangesloten 
bij het station van maalderij en bak
kerij te Wageningen, waar regelmatig 
monsters brood worden genomen ter 
beoordeling. Daarbij blijkt vaak dat de 
smaak en geur van het fabrieksbr::Jod 
zeer gunstig zijn. 

De fabrieken maken trouwens naar 
mijn mening doorgaans een beter pro
dukt dan de meeste zelfstanaige bak
kers. In de fabrieken verloopt (bijv. wat 
verwarming betreft) alles op ti!d en 
maat en is men minder gevoelig voor 
factoren van buitenaf, zoals 
weersgesteldheden, dan de meeste 
zelfstandige bakkers. 

J. BOUWENS, Ouderkarspel 

• VERKOOP 

• VERHUUR 

• BEHEER 

• TAXATIES 

van 

ONROEREND GOED 

makelaarskantoor 

araweg 5 wassenaar tel. 01751-5675' 



12 - vrijdag 16, feb' uari 1968 

I 
Î J 

AAN DE VVD 
NU EN IN DE TOE 

1. Het initiatief 

Tijdens het weekend van 24 en 25 februari 
a.s. wordt in het conferentieoord Woud
schoten te Woudenberg-Zeist een contact
congres georganiseerd voor die VVD-leden 

· die niet ouder zijn dan 35 à 40 jaar. Het 
thema voor dit congres is "Wat bindt jon
geren aan de VVD - nu en in de toekomst?" 
Het initiatief tot dit congres werd ontwik
keld tijdens de VVD-kadercursus te Ooster
beek op 28 oktober 1967 door de heren 
R. L. van Es, W. M. Koomans en J. A. H. 
Post. Het aantal initiatiefnemers is inmid
dels uitgebreid tot een groep van elf, nu be
staande uit mejuffrouw J. R. Hes te 's-Gra
venhage en· de heren R. L. van Es te Leiden, 
J. Eelkman Rooda te Bennekom, B. M. Jel- .. 
lema te Wageningen, jhr. mr. J. M. de Jonge 
te 's-Gravenhage, W. M. Koomans te Am
stelveen, ir. H. Makkreel te Aerdenhout, J. 
A. H. Post te Haarlem, R. M. Schoots · te 
's-Gravenhage, E. Schreuder te Zevenber
gen en J. H .. van Ulzen te Leeuwarden. 

2. Doel van het congres 

Het doel van dit weekend is de mogelijk
heid te bieden tot het leggen van contacten 
en door middel van groepsdiscussies te 
komen tot uitspraken over datgene wat ons 
in de VVD bezighoudt, nu en in de toe
komst. 
De initiatiefnemers wensen uit te sluiten 

. dat uit dit congres enigerlei institutiona
lisering zal voortvloeien. Evenmin is het 
de bedoeling dat dit weekend een protest-
karakter zal dragen. · · 

3. Wie kunnen deelnemen 

Deelneming staat open voor ieder dîe lid 
is van de VVD en niet ouder dan 35 à 40 
jaar. 

4. Plaats, tiid, kosten, enz. 

Plaats: Conferentiecentrum Woudschoten, 
Woudenbergseweg 54 te Zeist. 
Aanvangstijd: zaterdag 24 februari 1968 te 
15.00 uur. 
Sluitingstijd: zondag 25 februari 1968 te 
15.45 uur. 

0 

:VRIJHEID EN DEMOCRATIE 
~ ... 

ST? 
Kosten: f 18.75 per persoon (exclusief het 

gebruik van lakens, sloop en hand
doek) Qf f 21.75 p.p. met gebruik 
van linnengoed. In de vermelde 
prijs is inbegrepen overnachting, 
alle maaltijden en enkele malen 
koffie en thee. -

Voor de organisatie van het weekend en de 
opstelling van deze boodschap zijn direct 
veràntwoordelijk mej. Hes en de heren 
Koomans, Makkreel, Post en Schoots. 
. Als discussieleider zal o.m. optreden de 
heer H.H. Jacobse <voo·rzitter van de VVD
fractie in de gemeenteraad van Amster
dam en oud-voorzitter en lid van verdienste 
·van de JOVD). · · 

5. Hoe aan te melden 

Aanmelding kan geschieden door onver
wijlde inzending van onderstaande coupon 
en overmaking van de verschuldigde kosten. 
Vul de coupon in, verzend hem vandaag 
nog, u voorkomt dan teleurstelling! 

COUPON VOOR AANMELDING ! 

Als brief te zenden aan het bureau van de 
VVD-afd; . Amsterdam, Herengracht 36 te 
Amsterdam. . 
Ik geef mij op voor deelneming aan het 
weekend Contactcongres te Woudschoten 
op 24 en 25 februari 1968. 

Naam: ......... -.-....................... . 
man/vrouw/echtpaar*) 

Adres:· .. -.-.--.-.-:--.-.:-.~.-::-.:-.-.-.~ ............ :•=·~··. -.";:" .. 
Plaats: ...... -.......... Telefoon: ..... -.. ,,,. 

Leeftijd: .. -.-.-.-.- .- .-.. -.-., ·:·:•.• .... ,.- ....... -.· 

Lid van de afdeling: .... -.-.. -.-.-.-.-. .... -.-. 

Ik breng linnengoed mee/ik wens linnen
goed te huren *) 

Het verschuldigde bedrag ad f 18.75/ 
f 21.75 *) per persoon wordt heden over
gemaakt op postrekening 431470 tnv VVD 
afdeling Amsterdam onder vermelding: 
Deelneming weekend 24/25 februari. 

Datum: Handtekening: 

~) S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing 
IS. 
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VRIJDAG 23 FEBRUARI 1968 

Na gezamenliJk optreden van 

confessionele fractie-voorzitters 

Politieke l~eus aan 
christen-radicalen 

Nederland davert van de vernieu
wingsdrang, al lijkt het er tot nu toe 
meer op dat alles kapot moet. Ie1lere 
uitspraak, belangrijk of onbelangrijl•, 
wordt met zorg vermeld en u[tgelegd. 
V erschiliend uitgelegd natuurlijk, al 
naar gelang de opstelling van de "uit
legger". Zo weten we nog altijd niet of 
de KVP-radicalen nu in de KVP zullen 
blijven of niet, We hebben gehoord dat, 
zo zij uittreden, de AR-radicalen de KVP 
niet meer als een aanvaardbare partner 
zien. \Ve weten anderzijds dat, als zij 
niet uittreden, D'66 geen stembusak
Iword met de PvdA meer wil. We weten 
dat een deel van de KVP een Christen 
Democratische Unie wenst. We weten 
dat een deel van de ARP en CRU daar
voor (nog?) niet voelt. En zo maar 
voort. 

In al deze verwarring moest het geza
menlijk optreden van de hren Schmel
zer, Biesheuvel en Mellema wel alle 
aandacht krijgen. 

Wat bezielt hen? 
Het nieuwe radicale licht aan ons po

litieke firmament, drs. Aarden, doorzag 
de zaak natuurlijk meteen: de drie frac
tievoorzitters vrezen dat de VVD een 
kabinetscrisis wil. De VVD-fractievoor
'zitter had immers gezegd dat de begro
ting - 1969 zo moeilijk zou worden! En 
de VVD rekende natuurlijk op winst bij 
de verkiezingen! 

Wat wordt alles toch prettig eenvou
dig als men zo denkt. Zoals de waard is, 
vertrouwt hij zijn gasten. We kennen nu 
de denkwijze van drs. Aarden. Het is 
gelukkig niet onze denkwijze. De VVD 
is niet bang voor een moeilijlte begro
ting, de VVD wenst ook niet in troebel 
water te vissen. Drs. Aarden zal dat wel 
niet geloven, maar daar komen we wel 
overheen. 

We zijn van mening dat wij onze kri· 
tiek in positieve zin moeten uiten. En 
wij zijn van mening dat ons land aan 
een kabinetscrisis niet de minste be
hoefte heeft. 

Vraagt men aan wat de drie confessi
onele fractievoorzitters wel tot hun ge
zamenlijk optreden heeft bewogen, dan 
zou men kunnen beginnen met aan te 
nemen dat er minder achter zit dan 
veel slimmerds denken. Iedereen weet 
allang dat KVP, ARP en CHU liefst 
samen in een kabinet zitten. Dat is al 
vanaf 1945 zo. Iedereen weet ook, dat in 
die kring reeds lang naar een verder 
samengaan wordt gestreefd. 

Of wij dat nu zo'n vooruitgang vinden, 
doet er niet veel toe. Wij kunnen van 
mening zijn, en dat zijn we, dat de 
duidelijke politieke lijn er niet door 
wordt verkregen, zelfs het tegendeel. 
Een feit is, dat een aanmerkelijk deel 
van de kiezers prijs blijkt te stellen op 
politieke partijen op geloofsbe.sis. Zo· 
lang dat zo is, zullen die partijen er 
zijn. 

Nu hebben de politieke leiders dier 
drie partijen gezegd dat zij hopen dat 
de samenwerking hechter wordt, liefst 
een gemeenschappelijk program en bij 
de formatie: samen uit, samen thuis. 
Dat verandert niets aan het feit dat dit 
blok dan nog geen meerderheid in de 
Kamer zal hebben en dus een partner 
zal moeten kiezen. Het verandert wèl 
iets aan de gang van de formatie. Het 
zal ook verdere afspraken nodig maken, 
lijkt mij. Ik kan mij nog heel moeilijke 
situaties voorstellen en het verwijt, dat 
ieder van de drie een veto-recht krijgt, 
lijkt juist. 

Dat zijn zaken voor rekening der drie 
partijen zelf. Ik begrijp daarom de op· 
winding der radicalen wel, die vrezen 
dat zij de boot gaan missen. Behalve dat 
wij dit gaarne zien, is het ook nog htm 

door mr. E. H. 
Toxopeu~, 
voonitte·r 
van d'e 
VVD-fractie 
in de Tweede 
Kamer 

eigen radicale schuld, aangezien zij zich 
nooit bereid hebben verklaard met min· 
der genoegen te nemen dan met een -
misschien dan wel enigszins getempo
riseerde - totale "bekering" van hun 
eigen partijen. Hun christelijke visie, 
die ik een politieke visie noem, drijft 
hen PvdA- en D'66-waarts. 

Als zij nu moeten vaststellen dat on
danks al het lawàai, dat zij hebben ge
maakt, hun partijen niet mee die weg 
op willen, dan Is het hun eigen en niet 
andermans taak over de conseuqenties 
daarvan een beslissing te nemen. 

Toen Drachten begin deze week een 
avond lang het politieke centrum van 
Nederland was, omdat de confessionele 
fractievoorzitters daar nader ingingen 
op wat zij voor de tv summierlijk had
den uitgesproken, kwam dit nog eens 
duidelijk uit. De heren bleken daar op
nieuw voorstanders van een "conse
quent vooruitstrevend beleid" en 
wensten ook een "voorhoede" te vor
men·, waarin de christen-radicalen dan 
wel linksbuiten zouden mogen spelen. 
Maar dan zouden de christen-rad:icalen 
zelf wel bereid moeten zijn om mee te 
doen. Zouden ze dat niet zijn, dan zou 
dat worden betreurd. Zouden ze het wel 
zijn, dan zou aan hun inbreng een grote 
betekenis worden toegekend. Op de op
lossing van de crisis in de KVP werd, 
zoals Trouw het uitdrukte, maar vast 
een voorschot genomen. Niet door de 
heren Bogaers en Aarden overigens, 
maar door de heren Schmelzer, 
Biesheuvel en Mellema! Met een zekere 
luchthartigheid werd slechts en passant 
gesproken over de door drs. Aarden on
langs verkondigde radicaal-christelijke 
opvatting, dat voor zijn groep samen· 
werking met de CHU niet tot de aan
vaardbare mogelijkheden behoort. Maar 
misschien dat in dit licht de opmerking 
van de heer Mellema moet worden ge- · 
plaatst, die verklaarde dat de fractie
voorzitters het initiatief weer in handen 
hadden genomen. "Dat werd ook hoog
tijd. De anderen zijn het initiatief nu 
weer kwijt," sprak hij in Drachten. 

In feite hebben de heren Schmelzer, 
Biesheuvel en Mellema dus niet veel 
anders te berde gebracht dan hun op
vatting, dat de confessionele partijen 
moeten blijven bestaan en dat hun 
reeds lang geleden ontloken tripartite 
liefde in een soort verloving moet wor
den bevestigd. Zij hebben daar aan toe
gevoegd dat zij de genegenheid va.n de 
radicalen niet gaarne zouden verliezen, 
maar dat vooralsnog hun onderlinge ge. 
hechtheid zou prevaleren. Met andere 
woorden: de politieke keus is aan de 
christen-radicalen! 

* * In ons weekblad van 9 februari * oefenden wij kritiek op Het Vrije 
Volk omdat het in zijn commentaren te 
pas en te onpas het begrip "libëräal" er 
met de haren bijsleept en dit begrip in 
de meest ongunstige Zin van het woord 
misbruikt. Wij noemden dit een vorm 
van onzindelijk denken. Op het Hekel· 
veld heeft men inmiddels de 
handschoen opgenomen en onder het 
opschrift "zindelijk" geeft het socia
listische dagblad een motivedng voor 
zijn Jmndelwijze. 

Het schrijtt: "Het ergst vindt V. en 
D. dat wij er zonder meer dat woordje 
liberaal bij sleepten. Hier dan de moti· 
vering, speciaal voor V. enD.: Het eco
nomisch liberalisme, zoals dat in de 
VVD nog al te nadrukkelijk wordt aan
gehangen houdt voor de zwakkeren stel· 
lig een opmerkelijk stuk vtijheid in, de 
vrijheid namelijk om te verkommeren. 
Men noemt ons, die daar tegenin gaan, 
toch ook gaarne ordenaars." 

Ziedaar de motivering \'an Het Vrije 
Volk, waaruit duidelijk de onwil blijkt 
zijn lezers op een verantwoorde wijze 
voor te lichten en een debat aan te 
gaan op een behoorlijk niveau. Er wordt 
door het blad aldus gesuggereerd dat 
de VVD "tle vrijheid om te verkomme· 
ren" aanhangt. 

Het heeft weinig zin op een dergelijke 
wijze te debatteren over princpiële me
ningsverschillen tussen socialisme en li· 
beralisme. Het kan slechts nuttig zijn te 
signaleren op welke wijze "het 
geesteszwaard der vrijheidsscharen" 
door Het Vrije Volk wordt gehanteerd. 
Een wijze die wij onder ware democra· 
tische tegenstanders betreuren en ver
foeien, omüat op een dergelijke manier 
1le voorlichting een hoogst bedenkelijk 
karakter krijgt. 

* * Hoe irreëel en unfair de "ver· * kom1nernistheorie" van Het 
Vrije Volk is moge blijken als men nog 
eens kennis neemt van de rede die prof. · 
Oud op de feestelijke bijeenkomst van 
de VVD hield ter gelegenheid van haar 
twintigjarig bestaan, waarin hij onder 
meer stelde, dat Huizinga over het llbe· 
ralisme schrijvende, eens heeft gezegd 
dat, in de oorspronkelijke betekenis van 
het woor11, liberaal is wat een vrij man 
waardig is. Laat ons dat altijd goed 
voor ogen houden, zo zei prof. Oud en 
hij vervolgde : de vrije man zal bovenal 
uit ~in op de ontwikkeling van de zelf· 
standige kracht. Daarom ben ik nooit 
moe geworden .er op te w~jzen dat het ons 
doel moet zijn het zwakke sterk te ma-

ken. Natuurlijk is onze plicht het zwak
ke te beschutten, maar de beste weg is 
het sterk te maken. Met dit doel zal het 
liberalisme moeten. opkomen voor alles 
wat economisch zwak is. In het verle· 
den . werd daarbij uitsluitend gezien 
naar de economisch zwakke groepen in 
ons eigen volk. Tegenwoordig begrijpen 
wij dàt onze zorg ook moet uitgaan 
naar wat wij de economisch zwakke 
landen kunnen noemen. Maar ook bier 
moet het richtsnoer zijn het economisch 
zwakke sterk te maken. Daarbij moeten 
wij alle eenzijdigheid vermijden. Wij moe
ten nooit uit het oog verliezen dat ook in 
eigen. land nog veel te doen valt. Een 
zorgvuldige afweging van belan"'en is 
h~er noodzakelijk, wil de samei~eviug 
ZICh over de gehele lijn op harmo
nische wijze ontwikkelen. 

Liberale economisten uit de vori""e 
eeuw hebben wel gemeend dat die h';r. 
ntonie er vanzelf zou komen als de 
overheid de zaken maar op haar beloop 
liet. Wij weten thans wei beter. Wij 
verlangen van de overheid een verstan
dige leiding, doch waarschuwen ertegen 
dat zij zich zal gedragen als de voogdes 
over een omnomlig volk." 

Het kan goed zijn deze woordeu nog 
eens in herinnering te hren~en wellicht 
dringen zij ook nog eens tot h~t Hel•el
veld door. 

Spatlap 
* * Tijdens de officiële opening van * !le bedrijfsautotentoonstelling in 
de RAl te Amsterdam heeft 1le minister 
van Verkeer en Waterstaat, de heer 
Bakker meegedee!!l zijn best te zullen 
doen het voorschrift betreffende de ver
plichte spatlappen voor autom.obieleu, te 
laten verdwijnen omdat in de praktijk 
is gebleken dat zij geen overweldigend 
succes zijn. 

Het betreft hier weliswaar geen 
ernstig politiek probleem, doch men 
vraagt zich af waarom de bewindsman, 
die destijds een dergelijke verplichting 
invoerde, zo overhaast te werk is ge
gaan en waaro1n niet van te voren uit
gebreide proeven zijn genom.en teneinde 
te onderzoeken of dergeiUJ•e spatlappen 
wel voldoen aan het doel waarvoor zij 
verplicht worden gestel!l. 

Het gevolg is geweest !lat de automo
bilist op onnodige kosten werd gejaagd, 
terwijl later bleek dat door de politie op 
overtredingen in !lit verband geen of 
nauwelijks aamlacht werd geschonken, 

Deze gebeurtenis moge een les zijn 
om in het vervolg wat voorzichtiger en 
meer doordacht te werk te gaan bij het 
ontwerpen van voorschriften die op on· 
voldoende wijze aan de praktijk werden 
getoetst. 
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Kopij voor deze rubriek zen
den aau, 

Mej. ,Joh. H. Springer 
&:.le:x:and'er.straat. 16, J:laa.r)eJn 

In Almelo is een vrouwenbijeenk@.mst1 
gehonaen1 aang.ekondigd alsc eonta:ctdag-. 
Het bleek m<!er" dan een r-egi-onale en. 
zelfs meer· dan etm pro~ri'neiale dag te· 
zijn geweest, want. de. deelheemsters 
kwamen uit Almelo,. Eli~schede,_.·.Ef.engelo, 
Deventer, Delden,. E>edeinsvaa.l)t,. :Mar
kelo, Vorden, Eiber-geen en. Wïnt~trswitlk. 
Het was eenc interessante erh zeer-. ieani
meerde bijeenkomst, zo schrijft ,het 
Dagblad van het O.osten\ dat op .. twee 
achtereenvolgende· dagen een. Uink 
verslag geeft met grote·lmp. 

Het onderstaand·e is aan c:le twee 
verslagen ontle•:md. 

's Morgens sprak mevr. F. K.· Stîlt
ker-Rienks uit Emmeloord, lid' v:an. de 
Provinciale Staten van Overijse!, over 
het werk daarin. Een groot aantal on
derwerpen kwam ter sprake, o'ok in het 
vragenhalfuurtjé. De aanwezigen bleken 
sterk geïnteresseerd voor coördinatie en 
samenwerking van allerlei instanties· 
met· min of meer hetzelfde doel. :ffil:'· 
wordt imar gestreefd, zei mevr. Stiltker, 
maar het is vaak moeilijk, hoezee!' oolr 
gewenst. Zij noemde als voorbeeld, dat 
in Overijsel 80 à 90 instanties zich be
zighouden met open bejaàrdenwel'k (d.i. 
werk voor bejaarden buiteh' inrichtin
gen). Gemeenten, waterschappen en 
provincies zoeken toenadering tot el
lraar. Zo heeft Overijsel dikwijls sa
menspraken met Gelderland en zoekt 
het contact me~ de 3 noordelijke provin
cies. Voor de Cverijselse .. bevollüng met 
llaar gebondenheid aan de èigen streek 
iJ een dergelijke verruiming een enor
me opgave. 

De wed,eloosheid krijgt veel aandacht 
van llet provinciaal bestuur, maar 
mevr. Stikker twijfelt aan een onmid
dellijk vruchtbaar, resultaat .. Het is een 
lange weg,. maar men k~ijgt uit alle 
rapporten en nota's. wel een juiste kijk 
op de situatie. 

De fluoridering van drinkwater kwa.m 
ook aan de orde. De beslissing ligt bij 
de gemeenten; de provincie zal niet ad
viseren voor de mening onverdeeld is. 

Ook over haar eigen ervaring als Sta
tenlid sprak mevr. Stikker:· Belangrijll 
is dat vrouwen in aller)ei . functies 
meespreken over problemen,. die zij als 
vrouw praktischer zien dan de man. Zo 
zijn b.v. de normen. welke bejaardenwo
ningen en- tehuizen moeten worden 
gesteld, voor een vrouw: duidelijk zicht
baar. 

's Middags gaf mej. mr. Kappeyne van 
de Cop]'ello, van het buréáu ·van de 
TWeedc-h:-amerfractie van de.VVD, een 
overziu,' \·an de politieke ontwikkelingen. 
Zij achLte de nieuwe stron1ingen juist, 
maar verwachtte dat de toekomst toch 
alleen aan partijen met poiitlek' beginsel 
zal zijn. Een partij k~m al!e'en bestaan 
wanneer haar aanhang een·· duidelijl'e 
politieke overtuiging heeft. Sommige 
partijen missen nu min of meer hun 
recht op voortbestaan, omdaf 'de eman
cipe.tie van de bevolkingsgroep, waartoe 
zij zich richten, voltooid is. Zij evolue
ren naar een zuiver politiek program en 
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alleen dergelijke· programpartijen zullen 
in· de toelromst nog redenen van bestaan 
hebben. De confessionele partijen re
k.ende:spr. daar· niet toe;. zij zijn niet (po
litiek~ )heginselva,st,. omdat zij nu eens 
met liberale' zijde" dan weer met s'ocia- : 

Oegstgeest-Warmond-Leiden 
Ochtenbijeenkomst op woensdag 28 fe

bruari a.s. om 1-Jalf elf, in het Gemeente 

Jiatische zijde samemv.erken. 

.Centrum aan de Lijtweg, hoek Wijtten
bachw:eg te Oegstgeest. Spreken zal 
mevr. drs. F. Munting-van der Hoog 
over haar ervaringen als gemeente
r(!adslid van Oegstgeest. Ook actuele 
yraagstl).kken zullen behandeld worden. 
Iiltroducéès zijn altijd · van harte wel-

Be• jpngeren zulien· rekening moeten 
heuden. met de ouderen, maar spr ... stel
de• vast, dat de laatste reeds ·duidelijk 
het aor verlenen aan de j011gergn. · 

Spr. achtte 'Jet in concreto niet· van 
belang of de VVD als partij blijft 
bestaa.il; zij kan zich wijzigen of opgaan · 
liJ een andere ~roep. Belangrijk ·is ech
ter, dat het liberalisme behouden blijft, 
waarvan de ke:..Y1 wordt gevormd door 

kom~ · · · 

Apéldoorn 

grotere aandacht voor het individu. ' 

De· vrouwengroep· Apeldoorn belegt 
een bijeenkomst op 29 februari om ~0.00 
uur in De Keizerskroon; 

. . 
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periode van 23 feö:J;uar,i' toi! e;P. met 22 maart 

23 febr. 

23. febr. 
26: febn. 
21J feor .. 

26 febr-. 

26 febr. 

26 febr. 

29 febr. 
1 maart 

1 maart 

1 maart 
1 maart 
4 maart 
4 maart 
4 maart 

4 maart 
4 maart 
8 maart 

8 maart 

8 maart 

8 maart 

11 maart 
11 maart 
11 maart 
11 maart 
13 maart 

15 maart 

15 maart 
15 maart 

16 maart 

18 maart 

18 maart 
18 maart 

21 maart 
22 maart 
22 maart 
22 maart 
22 maart 

De Wijk (20.00 uur: hotel' Het Oude Ho-
genkamp; Liberalè Kring Meppel) ..... . 

Opsterland ( stateneentra1e Heerenveen) .. . 
Utrecht (20,00 uur: Jaarheursrestaurant) 
Z:wolle· (20.00 uur: hmei Van Gijtenbeek; 

jaarvergadering) .............................. . 
sreen- (20.00 uur: hGte!:. Zwols; Z.O.-hoek 

JD.ren.the, onderwerp: Politieke zeker-
heden en onzekerheden) ................. . 

Oostburg (19.30 uur: zaal Victory, 
Markt 18; West Zeeuwsch-Vlaanderen) 

Hengelo (20.00 uur: Restaurant Cosa; 
Onderwerp: Vrije mensen in een vol 
land) .............................................. . 

Rotterdam (studenten) ... " .................. . 
Kadercursus Assen (besloten) ...•. ·•·. • .•... 

Dordrecht e.o. (20.00 uur: restaurant Ter 
Merwei besloten vergadering) ........... . 

Odoorn ............................................. . 
Hoogeveen (JOVD, midden Drenthe) .... .. 
Gouda (19.00-21.00 uur: spreekuur) ..... . 
Delft (20.oO uur: Oude Delft 95; LSVD) 
Delft (N.C.S:V.-koffietàfel, onderwerp: 

VVD en ontwikkelingshulp) ..... : ........ . 
Warnsveld/Zutphen ......... : ........ :· .......... . 
Dwingelo (20.00 uur: hotel Wesseling) .. . 
Amsterdam (20.00 u.: Pieter Spoorweg 29; 

studentenvereniging Aknaton) ........... . 
Oosterwolde {20.00 uur: Café de Zon; 

Statencentrale Heerenveen) .............. . 
Ede (JOVD, onderwerp: Liberaal in de 

wereld van heden en J."Wrgen) ........... . 
's-Hertogenbosch (20.00 uur: hotel Royal; 

ledenvergadering Kam.ercentrale Noord-
Brabant) ......................................... . 

Driebergen ...................................... . 
Nunspeet ......................................... . 
Wageningen ....................................... . 
Haarlem (statencentrale) ..................... · 
De Bilt-Bilthoven (20.00 uui': hotel :restau-

rant. il~idepark; onderwerp: ~ar~ij-
verm•èèlWJng) · ................................ ; .. . 

Haaricm {20.00 utir: hotèl-restaurant Van 
Aken) ·········~········;·····················:·''· 

Dokkum {20.00 uur: hotel De Posthoorn) 
KadercursUs ASse.n 'l(beslot~n) .~; ...... ~ .....• 

Zuidlaren (District Noord Groningen 
J(•VD) •···········································• 

FPod:c•;ker (statençêntrale;. ondetw.: Euro-

Ri/~,::.~j~ i:.t.~~~~~~~: .. :. : :·:.: :·.::: ::::::::::::::::::: 
Vlissingen· (19.30 uur: hotel Brittannia; 

afdelingen Vlissingen, Goes en Middel-
burg) ............................................ . 

Nijmegen ........................................... . 
Berkenwonde ...................................... . 
Hengelo (20.00 uur: restaurant Deters) 
Epe ...................................................• 
Kadercursus Assen (besloten) .............. . 

dr. K. van Dijk 
H. J. L. Vonhoff 
mr. J. G. Rietkerk 

R. Zegering Hadders 

H. J. L. Vonhoff 

ir. D. S. Tuijnman 

drs. Th. H. Joekes 
H. Wiegel 
H. J. L. Vonhoff, 

·prof. mr. E. H. s'Jacob en 
mr. F. Korthals AQtes 

drs. H. A. Korthals 
H. Wiegel 
R. Zegel·ing Hadders 
mr. F. Portheïne 
drs. Th. H. J oekes 

mr. F. Portheïne 
H. Wiegel 
R. Zegering Hadders 

H. Wiegel 

mevr. mr. E. Veder-Smit 

mr. dr. C. Berkhouwer 

mr. H. E. Koning 
drs. Th. H. J oek-es 
H. J. L. Vonhoff 
mr. J. G. Rietkerk 
H. Wiegel 

mr. H. van Riel 

mr. W. J. Geertsema 
H. Wiegel 
G. M. Lambers, K. Kuipers 
en R. S. Hofstee Holtrop 

H. Wiegel 

mr. dr. C. Berkhouwer · 
mr. H. van Riel 

mr. J. G. Rietkerk 
mr. H. van Riel 
mr. E. H. Toxopeus 
mr. \V.J. Geertsema 
H. Wiegel . 
mevr. mr. E. Veder-Smit, 
H. J. L. Vonhoff en 
dr. K. van Dijk 

Deze liiRt, waarin in principe alleen spreekbeurten van Kamerleden - die zij vevuilen 
blnm•n lwt verhand van de partij - worden vermeld, wordt opgesteld door het Algemeen 
Se.,retariaat •·an de VVD, Knninginnegracht 61 te Den Haag (telefoon 070- 604808), De 
gegftvens. waaronder bij voo-rkeur oo . .o: het aanvangsuur en de plaats \vaa.r de ver
gaderingen gehouden worden, dient men derhalve niet naar de redactie van het weekblad, 
maar naar het Algemeen Secretariaac van de partij te zenden. De lijst wordt elke maan
!}:tg om 12.00 uur afgesloten. 

Televisie-uitzending van de VVD: woensdag 28 fèbruari 20.20-
2.0.30 uur, Nederland I. 

Radio-uitzending van de VVD: woensdag 6 maart 18.20-10.30 
uur, over de zender Hilversum 11 (298 m). 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

UIT DE 
PARTIJ 

• AMSTERDAM 
Op 16 februari belegde de afdeling 

Amsterdam . een ,ledenvergadering . ter 
· bespreking v.an )1e.t :beleid van de Twee
de Kamerfractie. Aanwezig waren de 
Kamerleden mevr. Van Someren-Dow
ner en de heren Koning en Vonhoff. 
Voor de .pauze . passeerden allerlei on
derwerpen. de r!lvue: Veel aandacht 
werd· besteed ,, aa11, het. onderwijs en aan 
de houding van oe~ Kamerfractie in ·het 
jongste Vietnam-debat. Na de pauze 
kwam de discussie op een door een 
Amsterdamse w~rkgroep van het LDC 
opgestelde nota over de VVD en het 
conservatisme,,, . 

Op donderdag 7 · ma.art zal in het Mi
nerva:paviljoen te Amsterdam een fo
rum-cjiscus.sie plaats hebbeii' ·over partij
vernieuwing en andere actuele proble
men. Het forum za.il geleid: worden . door 
dr, L. van·. der Land en bestaan uit de 
h,eren Scholten r('chu), Den Uyl (PvdA), 
V:mhoff (vvd), Jurgens (kvp), Wieben
ga (psp:) enrVan Mierlo (0'66). 

• GElDERlAND 
De staten- ~en raadsleden van Gelder

land zi.!lien op 9 ' maart des middags 
bijeèrikomén in.liotel Royaï te Arnhem. 
Spreker. zal Zijn de voorzitter ·van de 
VVb-fr'actie in de provinCiale staten van 
Geldei-lànd, Ii1r; I;tP. Jager. 

j . . ~ ' ' .• 

··SOCIAÀl.-ECONOMISCHE 
·cOMMISSIE 

.. De · ·' sociaal,~conomische commissie 
van de VVD vèrgad~rde 22 januari,. 31 
januari en 12 februari te Den Haag. De 
drie vergaderingen hadden als hoofd
punt de bespreking van het rapport ·van 
de werkgroep. . ~erziening Ond.erne
mingsrecht, . uitg-ebracht naar aanleiding 
Van het rappört-Verdam. De bespreking 
zal op 28 februari voortgezet worden. 
De commissie hoopt op korte termijn 
met de besprekingen gereed te Immen. 

. ~ KAMERCENTRALE 
DEN HELDER 

. Het bestuur .van de Kamercentrale 
Den Helder van de VVD komt woensdag 
.28 februari in "Het Wapen van 
.Heemskerk" te. All,maar in vergadering 
bijeen. In het kader van het (betere) 
contact tussen Kamerleden en Kamer
_centrales zullelil bij deze vergadering de 
heren mr. dró .c., Berkhouwer en H. J. 
L. Vonhoff aanwezig zijn. 

G AVEREEST 
In de laatst . gehouden leden- en 

bestuursvergadering van de afdeling 
Avereest. van onze partij is het bestuur 
als volgt samer,Jgesteld: J. G. _ Leijds, 
voorzitter; H. A. M. Haverlwrt, Ro
zenstraat 31, Dedemsvaart, secretaris; 
B. J. Knuppel,' tweede secretaris; A. 
Le\mge, penningmeester; K. C. Boere
ma, H. Pessink en Alb. Schoonvelde, 
10{}en. 

• STRÜ.ËN 
Vrijdagavond 16 februari heeft mr. E. 

H. Toxopeus· een gezamenlijke vergade
ring ~·e.n de JOVD en de VVD-::tfdeling 
Hoekschewaard toegesproken. De bij
eenkomst had plaats in het Wapen van 
Strijen te Strijen en werd door ongeveer 
250 personen bezocht. De heer Toxopeus 
hield zijn toespraak onder de titel "toe
komstgedachten'' en legde in het bijzon
der nadruk op het belang van verdraag
zaamheid in de· politiek. 

Nieuws uit de 
liberale 
Internationale 

Aangezien drs. A. A. C. Reedijk door 
zeer drukke werkzaamheden enige tijd 
rust moet nemen is hij niet in de gele
genheid om ·de functie van penning
meester van de Groep Nederland van 
de Liberale Internationale langer te ver
vullen. Prof. dr. J. Kymmell is bereid 
gevonden om voorshands naast zijn 
functie van vice-voorzitter van de Groep 
ook die van penningmeester op zich te 
nemen. De heer Reedijk heeft zich wel 
bereid verldaard deel te blijven uitma
ken van het dagelijks bestuur van de 
Groep Nederland. 

·FRIESLAND 
Op pagina 7 van ons vorig nummer is 

il'. het artikel over Friesland een font 
ge~lopen. In de vijfde alinea moet de 
tweede zin als vo:gt beginnen: Uitbrei
ding van de praktijkschool voor de vee· 
teelt .. 
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0 Is geluidshinder bij Schiphol 
Minister Bakker deed twee toezeg_gingen 

Reeds twee keer-.· heb . ik in ons 
weekblad geschr~ven over. · de <· ge
luidshinder· ten gevolge•··-van de aanleg 
van de uitbreiding ·van de: ·nieuwe lucht
haven Schiphol. In· dit mummer de .der
de en naar ik hoop laatste àflevering. 

Nadat op. 7 növembër varï hef vorig 
jaar van VVD-zijde'in de·'Tweeaè· Ka
mer de ,.affaire-Schiphol"' 'áari. . de· orde 
werd gesteld, is deze zaak wederom' -
en nu op 14 februal'i tijdens de behande
ling in· de ·Kamer :van: de begroting voor 
verkeer en waterstaat -'-'' dom.• ons· ter 
sprake gebracht. .Allereerst• werd herin
nerd aan de • mededeling •door: minister 
Bakker in november gedaan, •dat hij blij 
was met het initiatief van de gemeenten 
Amstelveen en Amsterdam·:om•te·komen 
tot een klachten- en inlichtingenbureau 
voor diegenen die hinder van de ge
luidsoverlast zouden ondervinden. 

Een maand Ia de. eer1)te be:Spréking 
met de minister heb· ik nadere 
schriftelijke . vrag·eri, over .. deze zààk 
gesteld. De . minister arrtwoordde . op 11 
januari (wederom eeh màand. later) da,t 
het hem bekend was dat· beide genieen
ten nog steeds hun toe:~:egging niet had
den waargemaaKt, en hij herhaálde zijn 
bereidverklaring alle steun en .mede
werking bij de oprichting van een 
klachten- en inlichtingenbureau te. zullen 
verlenen. 

.Competentiegeschil 

Op onze vraag waarom het niet moge
lijk was de baan bij Zwanenburg-Half
weg zeven graden•, in· westelijke richting 
te draaien, antwoordde minister Bakker 
dat dit uit overwegingen van veiligheid 
niet kan. De veiligheid eist dat de baan 
bij Zwanenburg evenwijdig lQopt aan 
die bij Badhoevedorp. Zouden beide. ba
nen. niet parallel lopen dan worden start
er vooral landingsmogelijkheden zeer 
beperkt. Minister Bakker was van me
ning dat ook uit capaciteitsover
wegingen een stelsel van evenwijdige 
banen bijzonder belangrijk is. Boven
dien, zo meende hij, zal zo de ge
luidshinder goed kunnen worden 
gespreid. . Over de eventuele vijfde. 
Schipholbaan (evenwijdig aan die btj · 
Zwanenburg-Halfweg en Badhoevedorp) 
kondigde de minister nadere studie aan. 

Bouwtechnische voorzieningen 
Met verbazing heeft, zo werd van. on~ 

ze zijde opgemerkt, de VVD kennis ge
nomen van de mededeliil.g van de mi
nister dat thans &een schatting kan wor
den gemaakt van de totale kosten van 
de bouwtechnische voorzieningen Welke 
in Zwanenburg en elders zouden moeten 
worden getroffen. Het beleid terzake is 
onvoldoende · attent· geweest: zodanige 
wettelijke regelingen hadden nu reeds 
moeten bestaan, zodat tijdig de nodige 
voorzieningen hadden kunnen worden 
aangebracht. Welke instantie zal naar 
de mening van de minister geheel of 
gedeeltelijk de kosten, verbonden aan 
bet aanbrengen· van akoestische voorzie-

ningen moeten dragen?, vroegen wij mi
nister Bakker. De minister antwoordde 
op onze vraag naar de kostenverdeling 
zQnder omwegen dat het rijk naar zijn 
'mening een aanzienlijk deel van de 
,kost~n verbonden aan het aanbrengen 
Va.IJ. deze voorzieningen zal dienen te 
Q.ragen. 

.. Op gnze vragen, of het hem bekend is 
dat de gemeente Amsterdam in de Bijl
mermeer rustig doorbouwt zonder in de 
nieuwbouw aldaar akoestische voorzie
ningen aan te brengen, en of hij bereid 
is zijn collega van volkshuisvesting te 
verzoeken zich hierover met Amsterdam 
nader te verstaan, deelde drs. Bakker 
mede dat hij minister Schut van 
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 
zou vragen hierover met Amsterdam 
contact op te nemen. 

Door de VVD is ook het alternatieve 
Schipholplan van de liberale gemeente
raadsfractie te Amsterdam - opgesteld 

· door drs. Pais - ter sprake gebracht. 
Dit plan is naar de mening van de 
minister te eenzijdig gericht op de ge
luidshinder. Wel verklaarde de be
windsman zich bereid het capaci
teitsprobleem van Schiphol nader te 
doen onderzoeken. 

0'66 
Twee concrete toezeggingen dus van 

de bewindsman, die ook dit onderdeel 
van zijn begroting bekwaam en open
hartig verdedigde. In de eerste plaats 
heeft minister Bakker zich bereid ver
klaard zo nodig zelf het initiatief tot de 

door 
H. Wiegel, 
lid van de 
Tweede 
Kamer 
der Staten
Generaal 

instelling van een klachten- en inlichtin
genbureau te ,1emen. En In de tweede 
plaats deed hij de burgers in de getrof~ 
fen gebieden de toezegging dat de rege
ring bereid is een groot deel van de 
kosten der voorzieningen, welke ter 
voorkoming en beperking van de ge
luidshinder zullen moeten worden aan
gebracht, voor haar rekening te nemen. 
De VVD is hem daar erkentelijk voor. 

Door ons is tijdens het plÈmair debat 
niet ingegaan op ·de gang van zaken in 
het verleden bij de realisatie van de 
uitbreiding van de luchthaven. Dat ver
leden was door de minister in openbare 
commissievergadering uit de doeken ge
daan. Terugzien ligt liberalen trouwens 
niet zo. 

Wel heb ik herinnerd aan de eis 
van mr. Van Mierlo, gesteld tijdens de 
algemene ·en financiële beschouwingen 
in oktober, dat er een parlementaire 
enquête naar de zaak-Sehiphol zou moe
ten worden ingesteld. D'66-Kamerlid 
Dijkstra wijdde ti]dens de begTotingsbe
handeling van verkeer en waterstaat 
geen. woord aan Schiphol. Over duide
lijkheid gesproken ... 

Het is, zo werd van onze zijde op_ 14 
februari in de Kamer opgemerkt, nu iü 
weer ruim drie rr.aanden geleden dat de 
minister mededeelde blij te zijn met het 
initiatief van de gemeenten Amsterdàm 
en Amstelveen. Maar het klachtenbu
reau is er inmiddels nog steeds niet. Bij 
de VVD bestaat de indruk dat er min
der sprake is van een overleg tussen 
rijk, provincie en gemeenten over de 
praktische uitvoering van initiatief,'·dan 
van een poging van de kant der betref
fende gemeentebesturen een morele 
verantw{)()rdelijkheid van zich o.f' •le 
schuiven. Ik heb dat buitengewoon be
treurenswaardlg genoemd, en aan de 
minister gevraagd of hij - in het be
lang van de bewoners van de door de 
geluidshinder getroffen gebieden - in 
dit geval niet de wijste zou willen zijn. 
Is de minister bereid, zo vroegen wij 
hem, zelf het initiatief tot het insteVen 
van een dergelijk bureau te nemen? 
Van een competentiegeschil tussen 
verschillende overheidsinstanties mogen 
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burgers niet de iupe worden. · 
De minister antwoordde dat aan gede

puteerde staten van Noord-Holland is ge
vraagd een conferentie tussen rijk, ge
meenten en Schiphol te beleggen. Ook 
deelde minister Bakker mede dat -
indien de gemeenten zouden blijven wei
geren de eerste stap te zetten - dit 
door hem zou worden gedaan. Dat was 
een onomwonden toezegging waar wij 
de bewindsman dankbaar voor zijn. 

D'65 zweeg 
De parlementaire redacteur 

van het dagblad De Tijd schreef 
op 15 februari, en wij willen dit 
onze lezers niet onthouden: 

Het Liberale Tweede Kamerlid 
H. Wiegel heeft gisteravond D'66 
verweten met veel aplomb eisen 
te stellen zonder over de brug te 
komen. Hij sprak bij de behande
ling van de begroting van verkeer 
en waterstaat in de Tweede Ka
mer. 

De heer Wiegel richtte zich tot 
de woordvoerder van D'66, de 
heer Dijkstra, en herinnerde deze 
aan het optreden van fràctievoor
zitter Van Mierlo op 10 oktober 
over de affaire van de geluidshin
der rond Schiphol. 

De heer Van Mierlo eiste toen 
dat er een parlementaire 
enquête-commissie zou komen, 
die zou uitzoeken hoe de uitbrei
ding van de luchthaven Schiphol 
tot stand is gekomen en hij zei, 
dat D'66 nog wel de nodige stap
pen zou ondernemen. 

Het zou volgens de heer Wiegel 
van uiterst pragmatische aanpak 
getuigd hebben als de heer 
Dijkstra, nu enige maanden later, 
wat meer van deze plannen had 
laten horen. De heer Dijkstra, het 
enige aanwezige lid van D'66, 
zweeg in a.lle talen. 

VOOR -NATO EN AMERIKA 
Wie zich met ons de laa.tste tijd toch 

wei eens wat ongerust mocht hebben 
gemaakt over de mogelijke invloed van 
de vele en vooral luidruchtige agitaties 
jegens alles wat direct of indirect sa
menhangt met de Nato in het algemeen 
en ons Nederlandse aandeel daa,rin in 
het bijzonder, kan zich gelukkig weer 
iets geruster voelen. Ere wie ere toe
komt: ·de Vara en haar rubriek "Achter 
het Nieuws" verdienen lof voor het initia
tief om aan het instituut Intomart de 
opdracht te geven tot een uitgewerkt 
onderzoek naar de vraag hoe ons volk 
stBJat tegenover het Atlantisch bondge
nootschap en tegenover de daaraan ten 
grondslag liggende overwegiil.gen en 
doeleinden. Evenals de heer Wigbold lof 
verdient voor de wijze, waarop hij de 
uitzending van 12 februari jl. heeft op
gezet en geleid. 

Na de historische televisiebeelden, het 
door de heer Wigbold geleide forum
gesprek en de rustige wijze, waarop 
minister-president De Jong de door wil
lekeurige kijkers telefonisch gestelde 
vragen beantwoordde, volgde dan de be
kendmaking va,n de resultaten van be
doeld onderzoek. En wat bleek? De be
langrijkste vraag : "Van 1968 af zijn de 
landen die deel uitmakoo van de Nato in 
de gelegenheid hun lidmaatschap op te 
zeggen; moet Nederland dat lid
maatscha.p opzeggen of niet?" werd 
door 85 pct. der ondervraagden uit alle 
delen van onze bevolking met "niet op
zeggen" beantwoord. Slechts 7 pct. was 
van 'mening dat het lidmaatschap wel 
moest worden opgezegd en 8 pct. had 
hierover geen mening. En op de vraag: 
"Dragen de Ver. Staten via de Nato bij 
aan de veiligheid van Europa?" ant
woordde 84 pct. bevestigend en slechts 6 
pct. ontkennend. 

Zelfs wie tegenover opinie-onderzoe
kingen wat gereserveerd staat en een 
flinke veiligheidsmarge voor afwijking 
wil aannemen, zal moeten toegeven dat 
hier de meerderheid zo overtuigend is, 
dat enige procenten meer of minder er 
weinig toe doen. 

Het resulta3Jt van dit onderzoek, dat 
125 enquêteurs van het instituut voor 
toegepast marktonderzoek Intomart in 
de periode van 28 december 1967 tot 
en met 17 januari 1968 onder 1000 
Nederlanders, mannen en vrouwen uit 
alle geledingen van onze bevolking van 
18 jaar en ouder, hebben ingesteld, zal 
stellig niet nalaten zijn invloed te doen 
gelden. 

EENZIJDIGHEID VPRO 
Wa.arschijnlijk niet op de VPRO, wel

ker sprekers en dagopeners het verdedi-

gingsvraagstuk en al wat daarmee sa
menhangt permanent volstrekt eenzijdig 
belichten. De duizenden liberale vrijzin
nig-protestanten, die in de loop der 
laatste jaren de VPRO hebben verlaten 
(Het Vaderland bevestigde da.t dezer 
dagen nog eens), verwijten deze omroep 
niet dat zij bepaalde sprekers en dag
openers hun uiterst radicale en "anti
militairistische" visie laten geven. Dat is 
nu eenmaal óók een bepaalde stroming 
in het vrijzinnig-protestantisme. Zij ver
wijten die omroep wel - en terecht -
da.t zij nooit vrijzinnig-protestanten (en 
dan niet eenmaal, maar even perma
nent) met een andere visie aan het 
woord laten en onder hun vaste mede
werkers opnemen. En toch zijn er ge
noeg vooraanstaande figuren, die zowel 
in politiek-liberale als in vrijzinnig pro
testantse kring gezag hebben. 

Dan zou de VPRO inderdaad "de om
roep van het vrije woord" zijn en een 
voorbeeld geven voor de "nationale om
roep", welke zij nog altijd zegt voor te 
staan. Over de bereidheid van de VPRO 
om tot een dergelijke minder eenzijdige 
voorlichting en programma-opmaak te 
komen, maak ik mij echter geen enkele 
illusie meer. Daa.rvoor lijkt het nu wel 
te laat. Zij heeft haar kansen 
waarschijnlijk voorgoed verspeeld. 

PERSCOMMENTAREN 
Wel echter zal een zo overtuigende 

uitspraak als uit dit opinie-onderzoek 
naar voren is gekomen toch enige in
druk moeten maken op bepaalde politi
ci, wier radicale partijvleugels de in
druk trachtten te wekken dat Nederland 
- en dan vooral jong-Nederland - met 
een, soort wetmatige zekerheid en on
vermijdelijkheid in links-radicale rich
ting gaat. 

De commentaren van " twee socia
listische dagbladen: Het Vrije Volk en 
het wel zeer onafha.nkelijke, maar uit
eindelijk toch altijd nog wel socia
listische Het Parool, kunnen daartoe ze
ker meewerken. 

Het Vrije Volk schreef naar aanlei
ding van het resultaat van dit opinie-on
derzoek: "Het algemene beeld is, dat 
Nederland ongeacht de leeftijd, in over
wegende ma,te achter de Nato staat. 
Politieke groeperingen, die van de Nato 
een object van de verkiezingsstrijd zou
den willen maken en daarbij in het bij
zonder een beroep op de . jongeren 
doen, lopen ruime kans '!an een k_oude 
kermis thuis te geraken. Het Neder
landse beeld is een ·evenv.L:1~ige politie
ke mening in alle leeftijdsgroepen. Het 

meest treffende voorbeeld is wel, dat 86 
pct. van de jongeren in de leef
tijdsg'n)ep tussen 18 en 29 jaar er niets 
voor voelt om volgend jaar het Na
vo-verdra.g op te zeggen." Aldus het 
Vrije . Vólk, dat hiermee meteen het 
door een .enl,ele ·commentator opgelaten 
proefballonnetje doorprikte, dat hier 
misschien ook het "generatieverschil" 
zou zijn opgetreden en jongeren zouden 
zijn overstemd door de ouderen. 

Het ParoDl, op zijn beurt, schreef nog 
wat vinniger· o.a.: "Het resultaat geo
tuigt van gezond inzicht en nuchter rea
liteitsbesef. Bij al het gekrakeel dat in 
sommige ,.modieuze" politieke milieus 
gebruikelijk is zodra de term Nato 
wordt gebruikt, zou men wel eens de 
indruk. hebben kunnen krijgen dat het 
hele Nederiandse volk zo ongeveer op 
hol ge slageil is. Dat is dus n i e . t 

zo. Een reden te meer om niet al te 
erg beduusd te raken van de luidruchti
ge argumentatie van anti-Nato-gezin~ 
den. En een reden VDOr de politieke 
partijen, in het bijzonder ook de PvdA,· 
om niet in de hoop op kiezersgunst. al 
te veel te speculeren op mo
de-verschijnselen, die maar héél weillig 
presente~," en.'' 

NIEUW-LINKS 
Wfj kunnen ons met deze conclusies 

graag veremgen. Hetgeen niet weg
neemt da.t Nieuw-linksers als de heren 
Han Lammers, Laurens ten Ca te (ook 
een groot man in de VPRO) en ande
ren, tot zelfs in de rijen der anti-revolu
tionaire radicalen, zullen voortgaan 
met hun luidruchtigheid de indruk te 
wekken dat hun beweging een belang
rijke aanhang in ons volk heeft. 

Ondertussen verheugt mlJ eveneens 
het bericht in Het Vaderlai!1d van 12 
februari jl., dat op de jongste weekend
conferentie te Woudschoten van de 
JOVD de aanwezigen zich bij grote 
meerderheid van stemmen distantieer
den van de adhesie, welke het dagelijks 
bestuur van de JOVD veertien dagen te
voren, in afwijking weer eens van de 
houding van de VVD-fractie, had betuigd 
met de motie van de KVP-radicaal drs. 
Aarden, die meer geld voor de ontwik
kelingshulp nog weer ten koste van de 
defensie wilde doen gaan. 

Het zijn allemaal verblijdende teke
nen dat bij ouderen èn bij jongeren nog 
altijd het nuchtere inzicht en de bereid
heid om zich positief op te stellen tegen
over de nationale en de Atlantische 
verdediging, verreweg overheersen. 

A W. ABSPOEL 
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Stemvolume en woordinhoud 
HET VERI{EERS- EN ··vER-· 
· VOERSBELEID van de gemeente 
Amsterdam is vorige week in de open
bare commissievergadering nogal bekri
tiseerd. De commissieleden verweten 
het dagelijl's bestuur van de stad ge
brek aan besluitvorming. -Kennelijk 'Wa
ren de commissieleden wat gepikeerd 
over het nog niet voltooid zijn :y,an. de 
nota's . die over de hele · verkeersproble
matiek in uitzicht zijn. 'gesteld, :en die 
eigenlijk de basis hadden moeten· vor
men van het debat over het beleid. 

Dê wethouder voor de verkeerszaken, 
'·de heer C. K. J. M. Hamm, had het niet 

gemakkelijk. Niet alleen had · hij - 'de 
moeilijkheid, dat er eenvoudig niet ge
noeg geld is om een aantal urgente 
zaken snel uit te voeren, maar tevens 
heeft hij de handicap der intelllgenten 
die hem in staat stelt zich , te ver" 
plaatsen in de geelachtengang ·van 'an
dersdenkenden. In zo'n siümtfé kan' ie
mand een wat aarz~lende ipdruk maken 
waar een ander die niet is belast met 
begrip voor andere inzichten apodic
tisch kan zijn. Daarbij komt dat hij op 

niet-essentiële puntèn concessies kan. 
doen. Dat bleek bij voorbeeld bij het 
debat over de "eierkoeken", een van de · · 
voortijdig uitgelekte plannen van de ge
meente. 

Men zal inmiddels het plan kennen: 
teneinde een aanvaardbare scheiding te · 
maken tussen trambaan en particulier 
verkeer wil het gemeentevervoerbedrijf 
in straten die daar bre_ed genoeg voor 
zijn langs de tramlijnen een reeks van 
grote gele "punaises'' in de rijbàan 
aanbrengen, zodat de ·automobilist als 
hij te dicht bij de trambaan komt on-·· 
aangenaam hobbelt over de grote-, gele 
plakkaten. Het idee lijkt goed, -· maar 
zekerheidshalve wil de gemeente het 
toch eerst nog even uitproberen; daar
toe denkt men aan een proefbaan op de 
Overtoom. Toen enkele commissieleden 
opmerkten dat zo'n proef bèter niet in 
een vitale verkeersader' als de Overtoon1: 
kan worden genomen, antwoordde wet
houder Hamm dat als de raad tegen het 
experiment met de "eierkoeken" op een 
verkeersintensieve plaats bezwaren zou 
hebben, de proef best ergens anders 

Tegenstellingen in Rijnmond 
SLECHTS een paar dagen voordat de 
: . Rijnmondraad in vergadering bijeen 
zou komen, heeft het dagelijks bestuur 
zijn aangekondigde rl'ota over het open
naar vervoer in het Rijnmondgebied la
ten verschijnen. De raad heeft dus ei
genlijk veel te weinig tijd gekregen om 
zich naar de eis op een debat over zulk 
een veelomvattende materie voor te be
reiden. De tijd ·was intussen voldoende 
om te kunnen vaststellen dat de nota 
ondanks haar uitvoerigheid allerlei za
ken, zoals de positie van het taxibeÇ!rijf, 
min of meer in het. duister lief. 

In de nota werd· een ambitieus pro
gramma ontvouwd: oprichting van een 
Rijnmond Vervoer bedrijf, met de RET 
- het Rotterdams openbaar ·vervoer
bedrijf als kern. Dit apparaat 
zou onder de auspiciën van het open
baar lichaam Rijnmond ·moeten func
tioneren. Nog voor de nota de leden van 
de raad had bereikt, had wethouder Jet
tinghoff van Rotterdam al publiekelijk 
laten weten in de oogmerken van Rijn
mond totaal geen brood te 'zien; 

Hier- valt een pikante aantekening bij 
te maken. Ingewijden weten . .dat .drs. C. 
G. van Leeuwen, de dirècteur van de 
RET die voor de Partij van de .. Arbeid 
zitting heeft in d.e Rijnmondraad, in de 
commissie van bijstand zijn g·oedkeu
ring heeft gehecht aan de plannen van 

Om een toren 
DE KROON heeft nu eindelijk beslist, 

dat in de l;Iaagse binnenstad niet 
hoger gebouwd mag worden dan 70 m. 
Daarop komt immers de beslissing van 
de Kroon met betrekking tot het zgn. 
Nerviplan neer. Na al hetgeen we hier
over in het verleden hebben geschreven, 
zal het de lezer niet verwonderen, dat 
we de genomen beslissing betreuren. 

Tegen een hoogte van 140 m. heeft de 
Kroon bezwaar. Een gebouw met een 
dergelijke afmeting zou (namelijk) aan
zienlijk boven àe gebouwen van het Bin
nenhof en naaste omgeving uitsteken en 
dit historische gebouwencomplex, dat 
als monument van nationaal belang is, 
overheersen. Vooral van af de Lange 
Vijverberg over de Hofvijver gezien, 
biedt het Binnenhof-complex een 
stadsbeeld" van bijzondere aard. Een 
aanmerkelijke wijziging van dit 
stadsbeeld, met name door de uitvoe
ring van het hoogste deel van het Ner
Vi-project, acht de Kroon ontoelaatbaar, 
aldus de motivering van de beslissing. 

Deze motivering moge reëel klinken, 
waar is dat toch niet. Men behoeft 
maar de panoramafoto op de buitenzij
de van de beroepentelefoongids (de zgn. 
gele gids) te bekijken om te constate
ren, dat het stadsbeeld, dat de Kroon zo 
graag beschermd wil zien, al verbroken 
i~ door het Transitorium, dat nb. door 
het Rijk zelf is gebouwd. Dat transito
rium steekt namelijk een flink stuk uit 
boven het Binnenhofcomplex, gezien 
van de zijde van de Lange Vijverberg. 
Gegeven dit feit, doet het er o.i. niet toe 
of op ongeveer gelijke afstand een nog 
hoger gebouw poven het Binnenhofcom· 
p1ex uitsteekt. 

het dagelijks bestuur. Er is dus duide
lijk sprake (geweest) van een contro
verse tussen hem en zijn wethouder. In 
de kamer van de wethouder moeten 
naar aanleiding van deze geschiedÉmis 
harde woorden zijn gevallen. Door dit 
voorbeeld zijn wij gesterkt in onze me· 
ning, dat ambtenaren van de gemeenten 
in het Rijnmondgebied zich niet zouden 
behoren te lenen voor het lidmaatschap 
van de Rijnmondraad. 

Maar dat ter zijde. Terugkerende 
naar de vervoersnota van het dagelijks 
bestuur moeten wij zeggen dat het ont
wikkelde programma te ambitieuzer · 
was, omdat Rijnmond ten aanziert van 
het openbaar vervoer hoegenaamd geen 
bevoegdheden bezit. Dat maakt het be
grijpelijk, dat een groot deel van de 
raad, om preelas te zijn de rechtse en ' 
liberale fracties, de nota als zodanig, 
maar meer nog een uitspraak daarover 
prematuur vonden. 

In deze groeperingen zou men er de 
voorkeur aan hebben gegeve.n even af 
te wachten, wat de structu:urnota van het 
dagelijks bestuur aan geûchtspunten · 
zal opleveren. Het is de bedoeling dat 
deze nota in de vergadering van 10 
april in de raad in bespreking komt. 
Een linkse meerderheid heeft echter 
uitstel van behandeling weten tegen te 
houden. 

Wethouder Hijlkema heeft de beslis
sing van de Kroon "kortzichtig" ge
noemd. Wij z_ijn het daarmee eens en dit 
wel om meer dan één reden. De voor
naamste reden gaven we hiervoor al 
aan: het stadsbeeld wordt nu reeds in 
sterke mate door de hoogte van het 
Transitorium beheerst. Een andere re
den is, naar onze mening, dat het Ner
vi-project Den Haag een unieke kans 
bood om in de binnenstad een uitzonder
lijk monumentaal gebouwencomplex te 
krijgen van een architect van internatio
nale faam, dat ten minste en mis
schien nog wel meer aandacht zou trek
ken dan de Rotterdamse Lijnbaan, 
waarnaar architecten en stedebouwers 
uit de gehele wereld met bewondering 
kijken. 

In de derde· plaats is de beslissing te 
betreuren, omdat het Nervi-project nu 
op losse schroeven is komen te staan. 

kàn. worden genomen. , 
Het merkwaardige is nu dat een der

gelijke opmerking "zwak" wordt ge
noemd. Er is geen sprake van zwakte, 
de plaats van de proef is niet essentieel 
en heeft met de beleidsbeginselen niets 

· te maken .. Wie beter kan luisteren dàn 
degenen· die zulk een haastig oordeel 
vellen, zal bemerken dat ' wethouder 
Hamm, zonder te vervallen m pompeu
ze tirades over het grote gelijk van het 
college van b. eh w., op essentiële pun
ten halsstarrig blijft. Het totale· ontbre
ken van een "regentenmentaliteit" 
schijnt in Amsterdam niet gewenst te 
zijn. 

In dat debat kwam overigens ook kri
tiek van zijn eigen fractie in de ge-· 
meenteraad. De heer G. W. Keja toonde 
zich nogal teleurgesteld over het feit, 

' dat tot nu toe het èollege van· b. en- w. 
nog steeds niet heeft gereageerd op het . 

., rapportVerkeer en Vervoer dat de libe
rale fractie indertijd aan het college 
heeft aangeboden. Dat rapport was het 
resultaat -van zeer veel arbeid; in de 
stad zijn vorig jaar verscheidene bijeen-

Hoewel, zoals in de aanhef geconsta
teerd, in de nota niet alle aspecten van 
het openbaar-vervoersvraagstuk in het 
Rijnmondgebied uit de verf zijn g·eko
men, kan toch worden erkend dat ge
committeerde Roozemond veel werk 
van het document had gemaakt. Betwij
feld moet echter worden of hij met de 
behandeling van de nota op d i t ogen
blik wel zo gelukkig kan zijn. Hij liet 
blijken dat hij met hoger bestuur in 
overleg staat over de plannen van het 
dagelijks bestuur om Rijnmond ·de zor
gen voor het openbaar vervoer in de 
streek te laten usurperen. Nu vast is 
komen te staan dat bijna de helft van 
de raad geneigd is die plannen met 
grote gereserveerdheid tegemoet te tre
den, zal hij, zo moet worden aangeno
men, zijn onderhandelingspositie in Den 
Haag niet hebben versterkt. 

De raad heeft de nota ten slotte voor 
kennisgeving aangenomen. Dat zal hem 
niet moeilijk zijn gevallen. Hij heeft 
zich immers dusdoende tot niets gebon
den. 

Rijnmonds raad heeft zich verder ver
diept in het bekende rapport van het 
Overlegorgaan zeehavenontwikkeling 
Zuidwest· Nederland. Net als een week 
tevoren in de Rotterdamse gemeente
raad lag· het zwaartepunt van de discus
sie bij de toekomstige positie van Voor
ne-Putten. Dit eiland moet ongerept blij-

De initiator, de heer R. Zwolsman 
(EMS) heeft altijd betoogd, dat de kan
toortoren van 140 m noodzakelijk was 
om het plan economisch verantwoord 
te doen worden. Het is ·nu de vraag of 
dit bij een hoogte van 70 m nog het 
geval kan zijn. De beslissing daarvoor 
ligt in de eer.>te plaats bij de heer 
Zwolsman. Meent hij, dat ook bij een 
hoogte van 70 m het plan economisch te 
realiseren is, dan is er waarschijnlijk 
geen man overboord. Blijft dan wel de 
vraag of prof. Nervi bereid is zijn naam 
nog aan het ontwerp te verbinden; 
m.a.w. of hij bereid is zijn plan te wijzi
gen. Hij schijnt die bereidheid te heb
ben. In dat geval kan er dus toch nog 
een Nervi-complex in het Spuikwartier 
komen, tenminste als de heer 
Zwolsman, zoals gezegd, de econo
mische realisatie mogelijk acht. 

Nog weer een andere reden, die de 
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lwmsten gehouden en op die "hearings" 
heeft de Amsterdamse burgerij zich 
kunnen uitspreken over de verkeerspro
blemen van stad en wijk. Dat is een 
stuk werk waarin de veelgeroemde 
inspraak van de burgerij . uitvoerig is 
verwerkt Toch is er nog steeds van de 
kant van b. _en w., geen woord over 

··gezegd. -. · · 
Misschièri is het een · kwestie van 

vorfngeving·; .- Dé heer·_· Jokinen die on
langs met veel tam-tam een fraai uitge-

. voerd boekwerk met een práktisch on· 
bruikbaar · pi:in in · de · opehbàarheid 
bracht, kreeg binnen enkelè dagen een 
ietwat opgewonden reactie van het 
Amsterdamse bestuursapparaat. Op
nieuw 'eert:· bewijs dat men met veel 
·aplomb te werk schijnt te moeten gaan 
om voor vol te worden aangezien. Het 
lijkt er op ·alsof de hele liberale .fractie 
van Amsterdam een hersenspoeling no· 
dig heeft· om :verlost te worden van een 
beschaafde · beooheidenheid, · die niet 
past in een coll!rtellatie waarin stem
volume meer waard schijnt te zijn dan 
woordin.houd. 

ven, zo was nogal apodictisch in het 
rapport gesteld. Dat standpunt had het 
dagelijks bestuur van Rijnmond in zijn 
preadvies overgenomen,. zij het in ande-
re bewoordingen. , 

Daar was niet iedereen in de raad 
even blij mee. Er waren integendeel 
velen die liever hadden gezien, dat het 
dagelijks bestuur dit vraagstuk op 
een meer genuanceerde manier had 
benaderd. Niemand heeft evenwel de 
zaak op scherp willen zetten. De raad 
heeft genoegen genomen met een ge
ruststellende verklaring van voorzitter 
Marijnen. 

Een verklaring die hierop neerkwam, 
dat alle publiekrechtelijke lichamen die 
a:an het beraad van· .. het Overlegorgaan 

·deelnemen, hun eigen verantwoordelijk
heid dragen, dat daarom Rotterdams 
raad Volkomen gerechtigd was te 
besluiten tot een studie van. de haven
en industrieontwikkeling in het gebied 
van de Nieuwe Waterweg (het eiland 
Voorne-Putten Inbegrepen) en dat het 
verheugend is te weten dat de resultaten 
van die studie te zijner tijd aan be
beoordelirig van het Overlegorgaan zul
len worden onderworpen. 

Na deze verklaring kon de raad in 
zijn geheel met een gerust hart uitspre
ken, dat het Overlegorgaan zijn werk 
kan voortzetten in de geest van het 
rapport. 

beslissing van de Kroon doet betreuren 
- en waarlijk niet de minst belangrijke 
- is, dat het totstandkomen van het 
project geruime tijd vertraagd kan wor
den. En dat is misschien wel het meest 
betreurenswaardig, want daardoor blijft 
Den Haag nog verscheidene jaren op
gescheept met de bestaande desolate 
toestand, waarin het Spuikwartier ver
keert. 

Het Haagse gemeentebestuur acht de 
mogelijkheid niet uitgesloten, dat er 
voor het Spuikwartier nu een nieuw 
bestemmingsplan zal moeten worden 
gemaakt. Eer dat door alle ambtelijke 
molens is, zullen enige jaren ZIJn 
verstreken. En dan rijst de vraag of de 
particuliere 'belanghebbenden er nog 
wel interesse voor zullen hebben. Indien 
dat onverhoopt niet het geval zou zijn, 
ziet het er voor de bebouwing van het 
Spuikwartier nog somberder uit. 

lööiGOM-
sPuKENissE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prelabs voor versthiliende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven malen. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 
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ONTSPANNING steeds niet meer dan 3850 leden, reden waarom mr. 
H. A. F. M. 0. van Mierlo een brief heeft gericht 
aan 15.000 mensen; die·: geacht worden het streven 

REPORTAGE 
Zondag 11 febru3ri zei minister .van buitenlandse 

zaken Luns kort yóq< zi~ yertrek van Schiphol naa;,; 
Hongarije: "Sedert anderhálf jaar wordt NederJand .. 
in Oost-Em:qpa en met name in Polen steeds meer· · 
gezien àls. eén laild, da.t · het meest is geporteerd, 
voor ontspà.Iming tu~sen Oost en West. Dat mag wel 
eens worden ge:;>,egd1 W'ant tot nu toe is daarop in 
ons land. nog wejnlg aandacht gevallen." Dat is dan 

' van. zijn partij te steunen. Ik heb die brief. (nog) 
niet gekregen. 

Vrijdag. 16 februari beklaagde de heer Koekoek 
zich in schriftelijke vragen aan minister Klompé 
over het feit dat de NTS bij de reportage over de 
Kamerdebatten.: op 6 februari heeft nagelate.t de 
rede van BP-lid Kronenburg uit te zenden en ophield 
bij de spreker van de VVD, mr. Berkhouwer. Als ik 
de minister was zou ik antwoorden . dat de. beer 
Koekoek zich met zijn vragen aan het verkeerde 
adres heeft gericht, maar dat ·het natuurlijk volkJ
men juist was· van de NTS om het laatste woord aan 
de VVD te laten. 

PRIJZEN 

nu gezegd. . · · . . ' ·· · 

IDENTITEIT 

Woens<lag 14 fel!ruari diende de regering een her
zi.eningswet in, waarin de. hoofdprijzen van Staatslo
terij en Voetbaltoto op J 500 .. 000 wordim gebracht. 
Zei ir. C. N. van Dis (sgp) a~vast ,in een commen
taar: "Bij deze kansspeJen wordt de levende God 
achtergesteld, .daar zijn. wij tegen. De regering 
blijkt trouwens. tegen zich:<:elf verdeeld te zijn. Aan 
de ene kant wil zij de spaarzin. bevorderen, aan de 
andere kant stelt zij de mensen in de gelegenheid 
geld uit te gevef1.. In de vorige eeuw kantte men. zich 
overigens ook, van llberale zijde tegen qe Staatslote
rij." Toen waren de prijzen_ kennelUk niet hoog 
genoeg. 

HARTSTOCHT 

LEDEN 11 

Maandag 12 ..februari gaf mr. Van Mierlo (D'66) 
als commentaar: op de, samenwerking van KVI', 
ARP en CEU: ,;Als de christen-radi.calen niet uittre
den dan heeft de ontploffing· van het partijsteli:iel 
niet plaatsgehad, en •dan za~ :.er geen sprake kunnen 
zijn van een stembusakkoord tussen D'66 en. PvdA. 
Dan zal D'66 zich niet kunnen permitteren een stuk 
identiteit prijs te geven." Waarom eigenlijk niet, als 
die identiteit toch gelijk is aan die van de PvdA? 

LEDEN I 
Dinsdag 13 februari werden aardige cijfers bekend 

over het ledenbestand van een aantal politieke par
tijen. De KVP verloor het laatste half jaar 5.000 van 
haar 300.000 leden;,de PvdA 4.000 van··haar 135.000 
leden. De VVD sdireef 6.000 nieuwe. 1eden in en 
kwam op een totaal van 38.000. D'66 heeft nog 

Donderdag 15 februari meldde het Vara-jaar
verslag; dat het ledéntal van deze omroepvereniging 
tussen 31 december 1966 en 31 december 1967 van 
478.941 tot 468.169 is gedaald, een achteruitgang dus 
van 19.772 leden. De Vara meent dat zij duizenden 
abonnees is kwijtgeraakt doordat haar gids niet 

Zaterdag .17 Jebr.uari citeerde het Algemeen Han
delsblad met .instemming de Amsterdamse rubrie-lt 
van ons weekblad, waarin enkele weken geleden 
werd geconcludeerd dat de hoofdstad d~s lands voor 
het eerst nfl, de tweede wereldoorlog weer een poli
tieke burgemeester heeft. Ook burgemeester .Van 
Hall was lid van een politieke partij (pvda), maar 
in zijn voorzitterschap van de gemeenteraad was 
dat nauwelijks merkbaar. Dr. Samkalden heeft ech
ter zijn burgemeesterlijke bovenpartijdigheid aan 
het wankelen gebracht door zich tijdens openbare 
raadsvergaderingen soms hartstochtelijk in een flir
tation met "zijn" Partij van de Arbeid-fractie te 
storten, aldus het blad. Wat een vreemde hartstoch
ten kan een mens toch hebben! 

Mededelingen 
van het 
hoofdbestuur 
• liberaal Beraad· 

Op 14 februari kwamen het .. Liberaal 
Beraad en de werkgroep ter advisering 
van dit Beraad gezamenlijk bijeen voor 
een gedachtenwisseling over de ontwik
keli~g in het partijwezen. Deze gedach
tenwisseling had plaats in verband met 
de voorbereiding .van de antwoorden op 
de vraagpunten 2- en 3 die aan het Libe
raal Beraad zijn voorgelegd. 

• Commissie kieZer -gekozene 
Op 24. februali komt de commissie 

Kiezer-Gekozene in haar geheel bijeen 
om een aanvang te maken met de 
bespreking van de rapporten die de drie 
werkgroepen ov·~r de door deze groepen 
behandelde onderwerpen hebben op
gesteld. Deze onderwerpen waren: 
werkgroep 1 - kiesstelsels en eventuele 
verkiezing minister-president; werk
groep II -communicatie en presenta
tie; werkgroep III ~ staatsburgerlijke 
vorming. 

~ DB en HB vergaderden 
Op 17 februari vergaderden te Utrecht 

het dagelijks bestuur en het hoofd
bestuur. Naast een uitvoerige gedach
tenwisseling over de politieke situatie 
werd een aantal huishoudelijke onder
werpen behandeld. Tevens werd beslo
ten een voorstel tot contributieverlaging 
voor jongere leden van de partij voor' te 
stellen aan de algemene vergadering 
(zie hieronder). 

Ten aanzien van de open brief van de 
heren A. J. B. Hubert, ir. P. Carol en G. 
van der Meer besloot het hoofdbestuur 
zich geheel te stellen achter het "open 
antwoord" van de algemeen secretaris 
(zie Vrijheid en Democratie van 26 ja
nuari pagina 15). 

• Beschrijvingsbrief 
Aan de Beschrijvingsbrief voor de 

jaarlijkse algemene vergadering van de 
partij op 5 en 6 april 1968 te Maastricht 
dient het volgende te worden toege
voegd: 
~Het hoofdbestuur stelt alsnog voor als 

punten 13 C en D van de Beschrij
vingsbrief voor de jaarlijkse algemene 
vergadering van 5 en 6 april a.s. het 
navolgende voorstel tot contributieverla
ging voor jongere partijleden te behan
delen. 

13 C. Wijziging van artikel 37, eerste 
lid van het huishoudelijk reglement van 
de partij per 1 januari 1969: 

ARTIKEL 37 
1. De jaarlijkse minimum-contributie 

bedraagt 
A. voor Q'ewone en buitengewone leden 

· meer persoonlijk wordt bezorgd, maar via de poste
rijen wordt verstuurd. De rode haan kraait dus geen 
koning klant meer. 

die de leeftijd van 27 jaar op 1 januari 
van het lopende boekjaar bereikt heb
ben: f 25; 

b. voor gewone en buitengewone leden 
die de leeftijd van 27 jaar op 1 januari 
van het lopende boekjaar nog niet be
reikt hebben: f 16; 

c. voor gezinsleden f 5; 

d. voor aspirantleden f 5.-

Toelichting: In de jaarlijkse algemene 
vergadering van 10 en 11 maart 1967 is · 
toegezegd dat met de Jongeren Orga
nisatie Vrijheid en Democratie en de 
federatie van Liberale Studenten-Vere
nigingen in Nederland zou worden over
legd over de vraag in hoeverre verla
ging van contrH>utie voor· jongere partij
leden gewenst is. In dit overleg is geble
ken dat de .JOVD een contributieverla
ging niet noodzakelijk of gewenst acht
te, maar. de LSVN wel. Het hoofd
bestuur heeft vervolgens, mede in aan
merking genomen de te- dien aanzien in 
verschillende eJdelip.gen levende 
wensen, besloten voor te stellen de mi
nimum-contributie voor leden die jonger 
zijn dan 27 jaar vast te stellen op f 16 
met inbegrip van de kosten van toezen
ding van het weekblad Vrijheid en De
mocratie. 

Johnson op 
driesprong 

13 D. Voorstel tot verdeling van de 
minimum-contributie d. f 16, die geldt 
voor de partijleden die leeftijd van 27 
jaar nog niet ber0ikt hebben: 

Het bedrag Jat over de contributie 
voor leden die de leeftijd va.n 27 jaar 
nog niet hebben bereikt ad: f 16, jaar
lijks vóór 1 mei aan het hoofdbestuur 
moet worden afgedragen beloopt f 4,50 
voor de afdelingen die niet samenvallen 
met een kamercentrale en f 3,50 voor 
de afdelingen die samenvallen met een 
l{amercentrale. 

Het bedrag dat door het hoofdbestuur 
over de contributie, voor leden die de 
leeftijd van 27 jaar nog niet bereikt 
hebben jaarlijks vóór 1 juni aan de ka
mercentrale moet worden afgedrag·en 
beloopt f 1. ' 

Toelichting: Indien het voorstel tot 
contributieverlaging voor jongere leden 
wordt aangenomen dient een ver
deelsleutel te worden vastgesteld. Bo
venstaande voorstellen komen neer op 
een verdeling als volgt: 

(volle 
contri hu tie) 

Van I1et bedrag ad ...... 
dient te worden hetaal<l 
aan Vrijheid en Demo-

f 16 (f 2;) ) 

cratie ........................ f 7,no (f 7 ,50) 

zodat resteert ............ f 8,50 (f 17,50) 
waarvan wordt afge-
dl·agen aan het hoofd-
bestuur ........................ f 4,il0 (f 10 

zodat de afdeling zelf 
behoudt ........................ f 4 (f 7,50) 

Het hoofdbestuur dient dan van het 
bedrag van f 4,50 (f 10) weer - 1 (f 3) 
af te dragen aan de kamercentrales in 
de gevallen dat de afdeling niet samen
valt met de kamercentrale. Voor de af
delingen die wel samenvallen met een 
kamercentrare (Amsterdam, 's·Graven
hage en Rotterdam) zou de afdracht 
aan het hoofdbesluur op f 3,50 moeten 
worden bepaald, zodat die afdelin
gen-kamercentrales f 5 kunnen behou
den na betaling van Vrijheid en Demo
cratie. 

In . het begin van deze week heeft de 
Vietcong zijn tweede offensief ingezet. 
Ditmaal op een dertigtal bases en ste
den in Zuid Vietnam. Als wij de over-op
timisten moeten geloven - en dat doen 
wij niet - zou dit een tweede "wan
hoopspoging" van de communisten zijn 
om de Amerilmnen een beslissende ne
derlaag toe te brengen. Ellsworth Bun
ker, de Ameril<aanse ambassadeur in 
Saigon, ging zelfs zover te verklaren; 
dat de veiligheid op het platteland gedu
rende de laatste weken '~iet zou zijn 
verminderd. Een staal van nutteloze en 
mateloze overdrijving, dat slechts ge
temperd werd door . zijn erkenning dat 
het pacificatie~program wat was ver
traagd. 

Welk een keur van optimistische ver
halen zijn er van Amerikaanse zijde ge
lanceerd, toen drie weken geleden het 
grote Vietcong-offensief de veiligheid in 
Saigon en andere steden op losse 
schroeven zette. Hoewel dit alles blijk
baar geschiedt om er de moed bij het 
home-front in te houden schiet deze "in
terne" propaganda het doel voorbij. 
Trouwens, de talloze berichten van de 
laatste jaren omtrent de stage verbete
ring van de Amerikaanse positie bleken 
achteraf beschouwd symptomen van 
een gevaarlijke zelfverzekerdheid. Ve
len in Amerika en daarbuiten redene
ren, dat het thans wel niet anders zal 
zijn. Ligt hier de schuld bij generaal 
Westmoreland? Of dringen zijn lastge
vers in Washington aan op een rozige 
voorstelling van zaken? De werl,elijk
heid stelt hen - tot nog toe - in het 
ongelijk. 

Ook de berichten van deze week bie
den geen enkele basis om het over-opti
misme van Amerikaanse officiële zijde 
te rechtvaardigen. Voor de zoveelste 
maal zijn de Amerikaanse troepen er 
niet in geslaagd de citadel van Hoeé te 
bemachtigen. En de positie der Ameri
kaanse mariniers in Ehe Sanh blijft nog 
altijd hachelijk. 

Deze intensivering van het oorlogsge
weld, waarvan voor een niet gering deel 
de "onschuldige" burgerbevolking -
zijn de militairen niet onschuldig? -
het slachtoffer wordt, loopt dan parallel 
aan de versterkte pogingen om de par
tijen tot onderhandelen te brengen. 

VN-secretaris-generaal Oe Thant heeft 
zijn terugreis naar New York een dag 
uitgesteld. Hij had. naar het heette 
"particulier", een gesprek met Mai Van 
Bo, de vertegenwoordiger van Noord
Vietnam in Parijs. Tevoren had de 
Britse premier Wilsou na een onderhoud 
met Oe Thant verklaard, dat "er nog 
een slechts nauwe kloof" bestond tussen 
de partijen. Optimisme, dat in dit geval 
niet gedeeld werd door Washington. 

Later is de Zwitserse ambassadeur in 
Peking, Oscar Rosetti vertrokken naar 
Hanoi. Weliswaar zou hij daar slechts 
bespreldngen voeren over medische en 
humanitaire hulp van het Rode Eruis. 

Maar in feite neemt men aan, dat ook 
de Zwitser tracht een opening te maken 
voor onderhandelingen, die door een 
groot deel van ó.e wereld hartgrondig 
wordev gewenst. De vraag is slechts 
welH;e condities beide partijen daaraan 
ver)Jinden. Noord-Vietnam eist daar.bij 
een onvoorwaardelijke stopzetting der 
bombardementen. President Johnson 
hou:it vast aan de voorwaarde, dat de 
teg-enpartij de stopzetting niet zal ge
bruiken om door extra-aanvoeren zijn 
positie te verbeteren. Waarbij inder
daad nog komt, dat herhaalde stopzet
tingen van deze bombardementen - de 
laatste nog in augustus - de Noordviet
namezen geenszins naar de conferen
tie-tafel h~bben gebracht. Men ziet het: 
de kloot moge dan klein zijn, zij is 
angstig diep. 

President Johnson wil kennelijk niets 
liever dan dit tragisch conflict op rede
lijke wijze tot een einde brengen. Zijn 
positie wordt des te moeilijker, omdat 
een deel van zijn politieke vijanden èn 
vrienden steeds sterker op het doelloze 
van vooli:zetting van de oorlog wijzen. 
Bovendien is het de communistische te
genpartij maar al te zeer naar de zin, 
dat op vele plaatsen in de wereld paci
fisten - wie is het niet: - en geeste
lijke medestanders in protes marsen of 
andere betogingen hun misnoegen uiten 
over de Amerikaanse aanwezigheid in 
Vietnam. 

In ieder geval vergeet men dat het 
niet Johnson is, die het sein gegeven 
heeft tot de militaire actie in Zuid-Viet
nam. De basis daarvoor werd reeds ge
legd onder president Eisenhower. En 
onder zijn opvolger John Kennedy werd 
besloten meer Amerikaanse troepen in 
te zetten tot steun van het bedreigde 
regime in het Zuiden. 

Theoretisch bevindt Johnson zich in 
Vietnam op een driesprong. Hij kan de 
Amerikaanse troepen terugtrekken op 
een beperkt aantal bases. Hetgeen een 
algehele aftocht' zou kunneP vo~rberei
den. Een dergelijke capitulatie zou 
uiterst schadelijk zijn voor het machts
evenwicht in de wereld. En veeleer dan 
zich te interesseren voor een kunstma
tig Westers-democratisch bewind. in 
Vietnam is het juist dit machtseven
wicht dat verschillende landen in Zuid
oost 'Azië als Thailand, Cambodja en 
Maleisië zeer ongaarne verstoord zouden 
zien. Als tweede mogelijkheid is er 
dan de onvoorwaardelijke stopzetting 
der bombardementen. Juist deze on
voorwaardelijkheid vormt - zie boven 
- het struikelblok. Als derde, geenszins 
opwekkende mogelijkheid is er de voort
zetting van de oorlog, met de kan:>en 
van escalatie tot zich militair een dmde
lijker situatie aftekent dan op het ogen
blik. Helaas ziet het er naar uit, dat de 
"ontwikkeling" - zo dit woord veran~
woord is - deze kant uitgaat. Een wel
nig aanlokkelijk perspectief, dat niette
min dé realiteit het dichtst benadert. 

L.M. 
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Minister Rooivink heeft de . vorige 

week voor een koude douche gezorgd. 
Op grond van herziene berekeningen 
van het Centraal Plan Bureau, dat nog 
maar een goede maand geleden . een 
overschot op de betalingsbalans over • 
1967 van f 200 miljoen had becijferd, · 
heeft · de minister van sociale zaken, te- · 
zamen met zijn collegae van econo
mische zaken en landbouw een .l!Po~g-, 
gesprek gevcard met de Stichti~~ Y.!l~; 
de Arbeid over de toepassing . va,n .• de, 
vrije loonpolitiek. · · · · : . 

Het CPB raamt nu .een ~e;k:o;t1t. op~ ~e.' 
betalingsbalans over 19.67 van f 200 mil
joen, een nadelig verschil dus met de 
vorige . berekening van f400, .miljo~p.. 
Minister Rooivink .acht nu·. ook' de, :pró-, 
giiosè ·. voor 1968 _:._ éen ovérsêh()t va11' 
f 500 miljoen - twijfelachtig, Vimdàà( 
•s ministers waarschuwing: voorziêhtii.L 
met looneisen. De cao's die hem tot nu 
toe zijn voorgelegd betreffen we]~swaiJ.r 
niet meer dan ca.. 50.000 werknemers,, 
ma,ar zij bevatten loonsverhogingen.,vaqc 
4 tot 6 pct., wat een aanzienlijk gr<:>tere, 
loonkostenstijging betekent. 

Het merkwaardige feit doet zich nu 
voor,· dat het bestuur van de Stichting 
van de Arbeid heeft verklaard geen be
hoefte te hebben aan een tweede 
gesprek met de ministers. Werkgevers·· 
en werknemers zijn het er over· eenS, · 
dat de vrijere loonontwikkeling 'eert l·e
delijke kans moet gegeven worUen. ' 
M.a.w. het gehele georganiseerde beV 
drijfsleven, zowel de werkgevers~ als 'de 
werknemersorganisaties zijn hèt'. ·erover 
eens dat de loonpolitiek, zdals'dié'hef vo: · 
rig jaar. door minister Roolyink .is .vast
gesteld; voorshands . géhà~c;lhaái'd, • !voet 
worden: de verantwoordelijkheid . 'voor 
de loonvorming is hierbij gelegd, <;ip hef 
bedrijfsleven, dat nu c;le iri, d,e. lo,op, van 
de afgelopen 12 jaar bij stukjes en beet
jes verworven grotere vrijheid bij de 
loononderhandelingen niet wil prijsge
ven. 

CONTROVERSE 
Een controverse dus tussen .de rege

ring en het georganiseerde bedrijfsle· 
ven .. Men mag gerust . van. een .. contro
verse spreken, wànneer Jïê ''süchtlrig 
openlijk verklaart v.óorshailds, gee,ri be· 
hoefte te hebben aàn vérdét~ bes.Preldn: 
gen met de ministers; Iridieri .. de. rege-

loon olitie 
ring, aldus kennelijk het standpunt vari 
de Stichting, behoefte heeft aan een wij
ziging van de loonpolitiek, dient zij 'zelf 
maatregelen te nemen, waarvoor wij de 
verantwoordelijkheid, zelfs· gedeeltelijk; 
niet wensen te aanvaarden; 

Beide standpunten hebben een rede
lijke grond. De controverse ligt in het 
verschil van verantwoordelijkheid van 
de regering en die van het bedrijfsle· 
ven. 

Sedert het econoinisêhe autoniatisrrie 
werd prijsgegeven en de reger!n:g de' 
verantwoordelijkheid voor de· "globale' 
besturing" (zoals men het noemt) vari 
de economie lieeft aanv:orard, rust 'op' 
h.aar de.taak te waken voor "overbeste
ding", voor handhaving van de stabilV 
teit van het geldwezen, naast .:_;__ alir 
vanouds - de orde ·in de overheidsfi-. 
nanciën. 

Dus kortweg gezegd, voor het bewa:~· 
ren van het economisch evenwicht. Een 
uiterst zware taak, vóora:I ·in een klèitt' 
land als het onze, met zi.jn "open" ec~ 
nomie, die zo sterk afhankelijk is vá.ri 
allerlei buitenlandse invloeden. · 

Bij de uitoefening van die taak moet 
de regering afgaan op richtlijnen en 
prognoses, die door het te haren dienste 
staande Centraal Plan Bureau worden 
verstrekt, aangevuld met adviezen v.an 
de Ser.. Een der voornaamste indicaties . 
op het macro-economische terrein ... voor. 
haar is hierbij - ook weer gelet op 
onze open economie __ de stand van en de 
verwachtingen .omtrent het toekomstig 
beloop van de betalingsbalans. Wij her. 
inneren ons hoe pijnlijk het proces van 
"overbesteding" in de jaren 1956 en 
1957 is geweest. Een regering, die zich 
haar verantwoording bewust is, zal dus 
de voorzichtige weg bewandelen om een 
herhaling van zo'n situatie te voorko
men. 

De loonpolitiek neemt hierbij een 
sleutelpositie in: ca. 70 pct. van ons 
nationaal inkomen bestaat uit looninko
meri. Een vergroting hiervan boven de 
stijging van de algemene produktiviteit 
heeft derhalve grotere invloed op ons 
prijs- en kostenniveau dan welke andere· 
factor ook. De directe invloed op onze 
internationale concurrentiepositie is evi~' 
dent. · 

Geen wonder dus, dat .. de. regering 
thans b~zorgd is voor de result.aten' \'a,IJ,, 
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haar overdracht van veràntwoordelijk
heid van de loonbepaling aan, . het be· 
drijfslev'en. · . · · ·· · 

Nu kan men· wel argumenteren, dat 
de. regering derhalve nooit. haar .. v.erant
woordelijkhe\d had mogen. prijsgeven, . 
maar ieder weet hoe de aandrang tot 
vrijere en vrije loonvorming de afgelo
pen 10 jaren, steeds sterker .is geworden.: 
BQvendien is . voor grotere vdjhei.d een 
goe4e economische ,gropd. ·aan. 'tè' voè
r~n i .·deze .. vrij~eid . ~o.\1 jrrótep~ ... · differen~: 
ti~hel;Ilogelijkheden bre*gi•m . en <fè' ar
beid, naar die bedrijl'!!!ta,kkeri .. trekken, 
die het meest bèhoéfte' . hèbbtm aan' 
werkkrachten en de hoogste lorien kun:· 
nen ,beta,len. Dit elemept bij de ;.loonpoli
tiek is door het naoorlogse en nog niet 
geheel verdwenen nivellering.sst,reven 
o1;1s, yreemd. geworden,; Bovendien,, werkt 
de. migratie van arbeidskrachten ·- me
de . door de woningnood ~ stroef en. 
heeft, een dreigend .. geya,ar va!l , ontvoh 
k4lg, vaiJ. onze agrarische . pr.0vïiiCies er
toe geleid, dat de, politiek :z;iêh meer. 
richt i op. het aantre;kken van . hidustrie 
ter: plaatse dan bevordering v:án migra
tie. 

Met al deze factoren dient men - en 
in de eerste plaats de regering - reke
ning te houden. 

ONMONDIG. 
Aan de andere kant begrijpt •men het 

gevoel van blijvende onmondigheid bij 
het ·bedrijfsleven, wanneer het niet in 
staat wordt g'eacht lonen overeen te ko
men, (!.ie het zelf meent te kunnen· beta-· 
len. Men zou zeggen, dat :het be
drijfsleven toch wel in de eerste .. plaats 
zal zorgen dat zijn concurrentiepositie 
niet wordt aangetast. Ook dit gaat in de 
gegeven omstandigheden niet volledig 
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op. Zeker, het bedrijfsleven wordt ge
acht de gestegen loonkosten niet , in de 
prijzen te zullen doorberekenen, maar 
helaas leven wij nog steeds in een tijd 
van permanente inllatie, waarin op de 
èen of andere manier doorberekening 
uiteindelijk niet is tegen te houden. 
Voeg daarbij, dat vele bedrijven hoofjl
zakelijk voor de , binnenlandse markt 
werken waarvoor een geva~r van , ,out
pricing" op de wereldmarkt dus. niet .of 
slechts. i~ geringe mate aanwezig is. 
Onze betalingsbalanspositie heeft voor 
dergelijke "beschutte" bedrijven slechts 
ver verwijderde betekenis. 

Aldus liggen ·in het kort geschetst, de 
kaarten·wat ·betreft de ·loonpolitiek voor 
de · regering en ·V.Oor · het• beddjfsleven, 
De • bezorgdheid• van: de regering is even· 
verklaarbaar ·als' de háng· naar het be· 
houd van de·. grotere' vrijheid;· Uit alge
meen oogpunt bezien kan• men de vraag 
stellen · <;f de situatie ·beperking van die 
vrijheid noodzakelijk·· maakt. Minister 
D~. Elock he~ft9etrl!-<;ht ,de .zwaarte van 
de nieuwe cijfersvan het CPB wat te 
verzachten én de irldruk; 'dat een veran
dèrfn'g .Vàti'l:iet · r~geri'rigsbeleid op komst 
zou zijn, weg 'te nel;Ilên. De tegenval
l~nde cijfers over 1967 zijn vo'oral ver~ 
oorzaakt . di.ior d~·~··résultaten van de 
laatste •2 m;!~ndEm, ;van ~àt jaar eri hier
bij wareri bijzondere factoren van in
vloed: grotere voorràadvorniing, ' grot~
re importen in verband met het nieuwe 
Europese stelsel van heffing v(l.I1 omzet
belasting, invloed van de devaluatie van. 
het Pond en de ·Amerikaanse maatrege
len. ter verbetering •van de. betalingsba, 
lans: e.d. Het is thans nog niet te. zeggen 
in hoeverre de la:atstgenoemde twee in· 
vloeden van duurzame .of langdurige. 
aard Z:ullen. zijn. Minister De Block 
toonde zich het meest ongerust over·.de 
stijging van onze .. invoer toen. hij de 
vragen van Kamerleden Rietkerk. en 
Joèkes • over de betalingsbalans beant• 
woordde. Inderdaad •duidt de aanllott- · 
dende invoerstijging op een toenemiRg· · 
der consumptie; die· tot .overbesteding·. 
kan-leiden. 

EVENWICHT 
Minister ·De Block noemde het 'beta~ · 

lingsbalansevenwicht broos. Dit bÜjkt 
wel uit de jongste cijfers. Maant dit .al 
tot voorzichtigheid,. de .. berekeningen. 
van pet, CPB en' (!.e. ,onzekere interm1~io~ 
nale , factoren geven aanleiding de . ze·. 
kfrh(j)~dsmarge nog .)V,a,t rui~er tè st~l
len. , dan voor een verantwoord beleid 
noodzakelijk is, . . . . . 
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1n1e 1s • • • 

•. Waterschappen 
Op de keper beschouwd doen alle be: 

togen over de medezeggenschap van de 
pachter in het waterschap merkwaardig 
aan. Men zou toch ·zeggen dat· ·de belan· 
gen van · pachter . en verpachter geheel 
parallel moeten lopen. Bij een · goede 
verhouding tussen beide partijen - en 
dat zal toch veelal het geval zijn ...:..... zou 
er geen probleem· behoeven te zijn .. Een 
deskundige verpachter .zou, alle verbete· 
ringen, die de exploitatie van 'zijn eigen· 
dom· door de pachter, gunstig.er maken, 
moeten toejuichen. Hetzelfde geldt bij 
ruilverkavelingen.· De verpachter zou, 
indien hij niet ~lf:. zijn rechten wi1 
waarnemen, zijn pacnter !lls ,:jjn ge· 
machtigde kunnen laten optreden; 

Doch de werkelijke toestand blij!{t . zo· 
danig dat overwègil}gen .als van de )leer 
S})eep in allerlei variatil~s steeds wee.r 
naar voren komen. pit komt, ·naar ik 
meen, omdat te veel .. over de agra
risch-technische wenselijkbeid .die 
overigens buiten kijf is ·.-:- wordt .gespro· 
ken, terwijl de financiële gevolgen voor 
dé verpachter buiten . bèschóuWing blij· 
ven. 

Als gevolg van de hantering van de 
páchtwet betekent verhoging ·van uitga" 
ven van de verpachter dikwijls een ·ach· 
teruitgang van netto '· inkomsten. De 
pacht· kan immers ·slechts om de drie 
jaar worden herzien. Ook al zouden dus 
alle · lastenverhogingen door een pacht· 
verhoging volledig worden · gecom· 
peilseerd, dan nog · heeft men meestal 
enkele jaren een geringer inkomei).' 1i[iet 
vergeten moet worden dat verbeterin· 
gen., ook de grondprijs verhogen· en :dat 
dit • duidelijk ·in de ·aanslagen van :.de 
vermogensbelasting tot uitdrukking. 
komt. Daar vermogensbelasting. niet af. 
trekbaar is van het inkomen, moet een 
verhoging worden vermeerderd met het· 
perC:entage, dat men aan de top van 
zij!}. inkomstenbelasting betaalt om het· 
zelfde netto inkomen te bereiken. 

En hoe is de praktijk? Worden de 
verhoogde waterschapslasten, de hogere 
grondprijs en eventuele ruilverkaVè· 
lingsrente in de pacht· goedgem'áakt? ]n~ 
formeert een verpàchter vooráf, · · ót · · d'e · 
kostèrl door een hogere pachtprijs' zhllen 
worden gecompenseerd, dan·· g'eèft ' de · 
Grondkamer geen garantie. En geeft dit 
voorbeeld niet te denken? 

In een deel van het waterschap De 
Monden in de Drentse V eenkoloniën wa· 
ren de waterschapslasten in 1964 slechts 
f 20 en in 1968 zullen zij f 63 per ha zijn, 
terwijl een verdere verhoging niet uit· 
gesloten schijnt te zijn. Deze verhqgin~ 
gen zijn vooral het gevolg van grote 
verbeteringen in de waterbeheersing en 
de ontsluiting, waarbij verschillende 
verharde wegen werden aangelegd en 
bruggen, die alleen door lichte vracht
auto's konden worden bereden, ·door 
dammen werden vervangen. 

Van een boerderij in di~ gebied werd 
de pacht in 1964 bepaald op f 160 per 
ha. Thans is deze door de Grondkamer 
vastgesteld op f 200, terwijl behalve de 
boven gesignaleerde verhoging van de 
waterschapslasten ook . nog op 15 pct. 
van het bedrijf ruilverka.velirig~rente 
zal gaan rusten. 

Is het dan verwonderlijk, dat ook de 
goedwillende VeJipachter, volledig OVer· 
tuigd van de noodzaak, tegen verbete' 
ringen is? En ook dat hij zijn belangen 
moeilijk met die van de pachter kan 
vereenzelvigen: of deze: aan zijn yachter 
overlaten?. 

Het voorstel van de heer Sneep _om in 
bepaalde gevallen de waterschapslasten 
door de pachter te laten betalen, komt 
aan alle bezwaren dus slechts ten dele 
tegemoet. 

ffi. A. HADDERS 
Wageningen 

• Wakker worden 
In a.lle grote politieke partijen heerst 

momenteel onrust en onbehagen, behal
ve bij de VVD. Al ben ik verheugd over 
de eendracht in onze partij, toch vraag 
ik mij af of het feit dat de VVD zoveel 
rust ademt uitsluitend als positief moet 
word?n beschouwd. 

Mijn bedoeling is geenszins de een
beid in onze partij te verstoren, maar ik 
vind dat het de hoogste tijd wordt iets 
aan de "image" van gezapigheid te 
c:loen. Met n&me doel ik op de propagan· 
da die onze partij maakt, gericht op de 
niet-VVD'érs. Ik ben ervan overtuigd 
dat intern zeer vele activiteiten 
heersen, maar het gaat er mij om dat 
de "buitenwereld" veel meer dan tot nu 
toe moet ervaren dat er een Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie bestaat. 

De VVD moet in de huidige omstan· 
uigheden toch kunnen profiteren van het 
vastlopen der andere politieke partijen. 
Daarvoor moeten de denJ;:beelden, die 

niet-VVD'ers omtrent onze partij heb
ben, worden gewijzigd. 

Beseffen\vij'\~el wat er leeft bij "het 
gewone volk"? Waarom wendt de VVD 
zich ' bijvoorbeeld nooit . . . eens 
rechtstreeks tof de werknemers? Is dat' 
een monopolie van de PvdA? In ge:: 
sprekken met anderen hoor ik zo vaak 
zeggen: ;,De VVD is een elite-club, 
waarin ik niet thuishoor." Mijn opmer· 
king dat bijvO?rbeeld .reeds veel werk-. 
nemers toch op de VVD stemmen, slaat· 
dan niet aan. Dat komt door onze "ima
ge" uit. liet 'verleden en, . zoals .· opge~ 
merkt, daliraap 2;0U de partij. iets moé~ 
ten doen. 

Soms krijg ik de indruk dat onze par• 
tij-leiding denkt: "De anderen komen 
vanzelf . wel bij ons", of: ·"Wij zijri er 
al". Indien de VVD in dez.~ tijd geen 
kans ziet sy'mpathisaihten te· Winnen, 
wanneer dan wel? De le\ize: Tegen de 
verwarring- voor de VVD (op zichzelf 
zeer juist) is niet voldoende; het propa'· 
ganda-apparaat van de partij dient .zich 
naar buiten· te richten. De propaganda. 
die wij in onze rooió· en tv-uitzendingen 
maken is, volgens mij, beslist onvol
doende. 

Onze partij heeft momenteel veel mee 
en weinig tegen. Het zou toch jammer 
zijn, indien zij geen winst uit de huidige 
situatie zou weten te halen. Daartoe 
moet• er bij de VVD echter wel iets 
veranderen anders. bestaat er een grote 
kans dat · wij . op een minder prettige 
manier door anderen wakker g.eschud 
worden~ Het. lijkt mij verstandiger om 
zelf wakker te worden. 

.R. R. VA.N CALKER, Balkbrug. 

•· Defensie 
Sedert "mijn opinie" in Vrijh. en 

Dem. van 24 november '67 werd opgeno
men, heeft de plenaire behandeling van 
de defensie-begroting in de Tweede ka· 
mer plaats gehad. Men kan, gelukkig, 
zeggen dat de woordvoerder van de. 
VVD bij die gelegenheid voldoende dui·· 
delijk· gewezen· heeft op het niet te on-. 
derschatten gevaar van de situatie: 
waarin wij ons thans - o, griezelige• 
overeen'komst met de jaren 1937/38/39 -

1 

weer bevinden. 

En toch doet, neen vecht de VVD 
voldoende op dit defensiefront, een front 
daarom zo belangrijk omdat, indien. 
hier niet een verbeterde toestand in·; 
treedt zowel de Vrijheid als de Demo- : 
eratie verloren zaken zullen zijn en : 
alleen de Vorkspartij zal overblijven? ' 
Naar mijn mening is het antwoord: neen. : 
Althans nog niet. Dan zijn er toch nog : 
andere middelen mogelijk, geloof i:k, en: 
noodzakelijk. 

i 
Bijvoorbeeld zullen wij er nog meer i 

een gewoonte van moeten maken de · 
dingen volkomen duidelijk bij de naam : 
~e noemen. De VVD heeft er in berust ' 
(er in moeten berusten) dat het totaal 
bedrag van de defensie-begroting '68 ge
lijk is gebleven aan dat van '67. Een . 
"gewaagde" zaák, zoals de heer Koud- ; 
ijs zei. Neen, een dodelijk gevaarlijke: 
zaak, die zo en· niet anders door ons: 
gekwalificeerd moet worden. "VVD' 
wenst geen afbraak va,n de defensie,": 
staat in ons blad ;van vrijdag 15 decem~ 
ber. Maar de VVD moet de stem (he
laas misschien eens roepende in de 
woestijn) zijn die luid en duidelijk en 
telkens maar ·weer verkondigt dat de 
afbraak al aan de gang is en dat het 
defensie-plafond verhoogd moet worden, 
in plaats' van, op zijn best, gelijk te 
blijven, hetgeen immers in feite neer· 
komt op een jaarlijkse vermindering 
van de middelen beschikbaar voor de· 
fensie_ 

"De NATO bondgenoten staan nu voor 
de keuze de conventionele strijdkrach
ten op voldoende sterkte te houden etc." 
zegt de heer Koudijs. Neen, niet te hou
den, maar te brengen. Sedert Frankrijk 
nauwelijks meer meespeelt, de rampza
lige bezuinigingsplannen van de Bel· 
gische regering bekend geworden zijn, 
Duitsland kalm aan doet en Engeland 
en de USA troepencontingenten uit 
Duitsland hebben teruggetrokken, is het 
- althans mij - onmogelijk te geloven 
in een redelijk gebalanceerd machtse
venwicht (conventioneel) tussen oost en 
west. 

Echter, geld alleen is niet voldoende 
voor een goede defensie. Dat was mis· 
schien zo in de tijd dat men er Zwitsers 
voor kon kopen, nu de krijgsmacht een 
volksl{rijgsmacht is (of zou moeten 
zijn) is de inst~lling van d:at volk tegen
over zijn verdedigings-apparaat van 
groot belang. · 

• In het december-nummer vnn het 
blad van de Vereniging van officieren 
\1an de KI en de Klu schreef majoor 
v.d. Veer een lezenswaardig artikel 
over school en krijgsmacht. Hij betoogt 

In deze rubriek nemen wij brie
ven van lezers op, waarin een 
mening naar voren wordt gebracllt 
die naar het oordeel van de 
redactie de aamlacht van andere 
lezers verdient. Dit houdt uiter
aard niet in dat de redactie het 
,,altijd met die mening eens zal 
zijn. Zij .behoudt zich . het recht 

·•. voor ingezonden brieven te bekor- · 
ten. Anonieme brieven worden 
terzijde gelegd. 

!hierin da.t hij de. school ziet als een 
on;misbare helpende. hand die, gezamen
lijk .met de ouders, tot taak heeft de, hen 
toevertrouwde · kinderen te begeleiden 
naar de volwassenlieid en klaar te ma. 
ken V:OOJ: het . .leven. Maar tot dit leven 
behoren evenzeer - zo schrijft hij - de 
vele -maanden die elke goedgekeurde 
jongeman in de krijgsmacht doorbrengt. 
De school zal .· dus ook over deze niet 
onbelangrijke ,ên in het leven van de 
dienstplichtige ingrijpende gebeurtenis 
voorlichting· moeten geven. Een objec
tieve voorlièhting met als doel: het 
scheppen van een juist. begrip voor de 
aanwezigheid van de krijgsmacht in het 
licht van de huidige tijd en wereld-poli· 
tieke achtergronden. Tot zover de ma· 
joor v.d. V eer. 

Naar mijn mening dient de VVD er 
vasthoudend naar te streven dat · de 
school deze, geheel verwaarloosde (om 
het maar zacht te zeggen), taak op zich 
neemt. En dit met name tegen de dub· 
belzinnige houding van een partij als de 
PvdA in, die de krijgsmacht officieel 
(nog) niet wil afschaffen, maar verder 
weinig nalaat om onze "eigen weer
kracht te ondermijnen" zoals in ons 
blad, terecht, geschreven werd. In ieder 
geval is het o.a. deze partij- die (als ik 
goed geïnformeerd be!n) zich verzet te· 
gen een verstandige voorlichting (voor
al geen "propaganda", begrijp mij 
goed) als hierboven genoemd in de 
openbare scholen. 

Wat willen deze mensen nu eigenlijk, 
vraag je je af. En dan bedoel ik met 
"mensen" niet de jongere generatie van 
de •. PvdA of een andere linkse/radicale 
groepering, die noch oorlog, noch bezet· 
ting hebben .meegemaakt, maar de ou
deren, zoals Den Uyl, Wierda e.a. 

Ook ·hier ligt een taak voor de VVD 
en' wel oni door het houden van openba
re. debatten, liefst voor de tv, het me
dium waarvan de "ondermijners" ook 
zo, gaarne gebruik maken, een ieder 
d~.!idelijk te maken hoe de kaarten lig· 
g~n. 

Duidelijkheid. Wat willen de verschil· 
lende partijen op het punt van onze 
verdediging, wat wil de meerderheid 
van het Nederlandse volk: vrede tot elke 
pr~js? Of heeft men, buiten zijn dagdro. 
mfn over loonsverhoging, auto, tv en 
va;kantie in Spanje (overigens stuk voor 
stuk zaken waarop men onder commu
nistische regime - de eerste lange ja. 
ren - niet te vast moet rekenen, dunkt 
me), nog enig idealisme waarvoor men· 
desnoods "de brandstapel op wil", 
d.w.z. wil vechten? 

Het zou goed zijn als dit eens duide· 
tijk zou komen vast te staan. Vooral 
wà.t de PvdA, de grootste linkse partij, 
n~ werkelijk denkt hierover. 

Ach, ach en dan te bedenken dat 
Wierda bataljonscommandant is ge· 
w~est in Ned.Indië in de jaren na de 
tw!eede wereldoorlog. En toen voerden 
w~ een "oorlog"'. waarvan ik me eerder 
zou kunnen voorstellen dat er mensen 
zijn die de rechtvaardigheid en het nut 
daarvan in twijfel trekken! 

R. P. MEES, Apeldoorn 

• Bruggen 
Het Kamerlid Vonhoff heeft aan de 

minister van verkeer en waterstaat 
schriftelijk gevraagd om vast te stellen 
dat de Amsterdamse brug bij het Kraai
enplein gesloten zal blijven tijdens 
spitsuren in verband met toenemende 
hinder die het landverkeer dan onder
vindt. 

Het lijl•t mij niet ondienstig dat de 
heer Vonhoff zich eens verdiept in de 
toenemende hinder die het scheepvaart
verkeer ondervindt van brugsluitingen, 
zoals hij wenst en dat hij dan tracht 
deze hinder te vertalen in economische 
schade. 

Door een brug te verhogen kan de 
hinder voor land- en seheepvaartverl•eer 
voorkomen worden, maar dan wordt de 
brug weer duurder. 

De voorwaarden die rijl,~waterstaat 
stelde voor de aanleg van deze brug 
getuigen van beg1ip voor scheepvaart
belangen, dat de heer Vonhoff kennelijk 
mist of laat verduisteren door het grote
re begrip dat nij heeft voor de noden 
van bet Amsterdam10e wegverkeer (tij
dens het spitsuur overwegend bestaande 
uit particulieren). 

R. B. HENDRII>::S 
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Vragen over 

overheids

voorlichting 
: qns Tweede-Kamerlid .de heer H, Wie

gei heeft de vol·gende schriftelijke vra
gen gesteld aan de minister-president: 

Kan de minister-president mede
delen in welke fase zich het overleg bln
nen. het. Kabinet over . de grondslagen 
van· het beleid ten aanzien van de over
h~iElsyoorlichting bevindt? Kan de mi
nister''president mededelen wanneer de 
Kamer het. resultaat van de kabi
netsbesprekingen zal bereiken? 

. ' ~ -· - ; 

,Ktm . de minister-president tegelijk 
met de' béantWoording van de door de 
heer Boot op 18 ··oktober 1967 gestelde 
vragen .ook de volgende vra.gen beant· 
woor<,len: 

'l.' Kali de minister-president nu reeds 
nadere inlichtingen verstrekken omtrent 
de· taakopdracht van de commissie wel· 
ke," naar de minister-president in de Ka· 
mer aankondigde, door de regering zal 
worden ingesteld om de openheid van 
het bestuur te bestuderen? 

. 2. Zal aan. de commissie -onder meer 
worden opgedragen zich te beraden 
over: een wettelijke regeling van èen 
algemene voorlichtingsplicht voor de 
overheid, regelingen met betrekking tot 
de toegankelijkheid van ambtelijke do
cumenten, de positie van de voorlich
tingsambtenaren, en de opleiding tot 
overheidsv·oorlichter? 

3. Is .iié · regering bereid over de sa· 
menstelling · van de commissie nauw 
.overleg' te plegen . met deskundigen op 
het g'ebièd van pèrs, radio en televisie, 
zoal~ oilder'meer de persraad? 

Vragen over 

studenten-budget 
Ons. Tweede-Kamerlid de heer Vim 

Dijk heeft aan de minister van onder· 
wijc · im . wetenschappen de volgende 
schrifteli)ke vragen gesteld: 

1. wiL de minister '!U ededelen of hlj 
reeds beschikt over de uitkomsten van 
het onderzoek, dat het CBS tussen 15 
oktober 1966 en 15 oktober 1967 heeft 
ingesteld naar het studentenbudget? 

2. Is de minister bereid de uitkomsten 
ter kennis van de Kamer te brengen en 
te publiceren? 

Ö.NS DAGELIJKS 

BROOD 111 
Naar aanleiding van het ingezonden 

stuk van de heer Bouwens uit Oud · 
Karspel over ons dagelijks brood in het 
laatste nummer van Vrijheid en Demo
cratie, het volgende: 

De Romeinen zeiden reeds "De gusti
bus non est disputandum", over smaak 
valt niet te twisten. De heer Eauwens 
vindt het fabrieksbrood lekker van 
smaak. Hij is tot nu toe de eerste en de 
enige die ik ontmoette die deze mening 
verkondigt, inaar daarom kan hij toch 
wel gelijk hebben. Doch hoe is d11n te 
verklaren dat in de grote steden de 
mensen bij de echte bakkers (die vaak 
niet bezorgen) tijdenlang in de rij staan 
om daar hun brood te kopen, terwijl het 
fabrieksbrood gemakkelijk aan huis be
zorgd wordt? Blijkbaar zijn er vek:n die 
dezelfde mening over de kwaliteit van 
het fabrieksbrood koesteren als ik. In 
dit verband moge ik nog aanhalen de 
woorden die de afgetreden president-di
recteur van de Meelfabriek der Neder
landse Bakkerij, de heer I. M. Hage, 
dezer dagen heeft gesproken: "Er blijkt 
echter wel degelijk plaats voor de klei· 
ne be.kker. Zijn kracht is de kwaliteit en 
de verschillende broodsoorten die hij 
kan maken. Die zogenaamde warme 
bal<kers doen het overigens goed de 
laatste tijd." 

D. W. DETI'MEIJER 

VERZOEK 

AAN ONZE LEZERS 

Geef dit blad na lezing aan uw 
vrienden en verwanten, !'tie nog 
geen lid zijn van de VVD. 
Wat niet is kan Immen. 
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HOTEL BOUWES 
ZANDVOORT. 

Gastheren-

Kamers met meest modern comfort. 
Gerenommeerde keuken. 

Gele~enheld voor congressen en partijen tot 
300 personen. 

Cabaret-Dancing tijdens de week-ends · 
geopend. 

• 
ln 

• 
el gen 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

land 

APPARTEMENTHOTEL 
BOUWES PALACE 

ZANDVOORT 
Kamers en appartementen met modern comfort. 

Restaurant op 70 m hoogte - panorama -
lounge bar - sauna - overdekt zwembad -

congreszaaL 
Unieke accommodatie voor kaderbijeenkomsten. 

BEIDE HOTELS HET GEHELE JAAR GEOPEND - TELEFOON 5041 

i 
'-

l -

fa lstaff café-restaurant In het "RIJNHOTEL" ROTTERDAM 

harmonie 
café-restaurant In "DE DOELEN" naast de hoofdingang 

Hotel Bar 
Restaurant 

"()p ~ouden qoieken" 

UITSTEKENDE KEUKEN - POPULAIRE PRIJZEN 
14 zalen voor: recepties, bedrijfsfeesten, 

congressen 
Aparte film-, toneel-, concertzalen 

Ruime parkeergelegenheid 
Tel. 070 - 555200 - Scheveningseweg 37 - Den Haag 

Voor uw was 
naar 

BORG U 
Tevens adres voor Chemisch Reinigen 

N.V. STOOM· EN CHEMISCHE WASSERIJ 

v.h. C. D. BORGH & Zn. 
Bellevoystraat 715 - Rotterdam - Telefoon 232631 • 236235 

Hotel ,/t Heerenhof11 Emmen 
TELEFOON 0591 0-11435 

Het moderne comfortabele Hotel in het dynamische Emmen en gelegen 
aan de Hondsrugroute. Alle kamers met douche - toilet - centrale verwar
ming en rijkstelefoon. Speciaal weekend-arrangement f 57.50 p.p. incl. 
Unieke accommodatie voor congressen, recepties, diners, vergaderingen 
etc. Internationaal restaurant met gastronomische specialiteiten. 

. ·"Hotel ~ 
Noordzee-Boulevard I.V." Ö' 

Tel. 0 I 184-2245. 

Gelegen op het mooiste punt van Vlissingen. Vanuit de 
kamers en vanaf het terras schitterend uitzicht op de 
Scheldemond, waar de oceaanstomers het hotel op 
enkele tientallen meters passeren. Str. k. en w. water en 
huistel. op alle kamers. Centr. verw. kamers m. privébad. 
Kamers m. ontb. f 13.50 tot 19 .50. Rest. de gehele dag. 
Gerenommeerde keuken. Eigenaar P.J. Smits. 

SMIT KINDERDIJK 
Scheepsbouw sinds 168 7 
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Bogaers ~c.s. 
speelden het 
spel slecht 

De politieke keus is aan de 
christen-radicalen, schreef ik vorige 
week. Welnu, zij hebben gekozen, en zijn 
daarbij verdeeld gebleken. 

Er is nogal wat gebeurd. Op zondag 
25 februari vernamen wij eerst dat de 
vier wijze mannen hun rapport hadden 
uitgebracht. Zij adviseerden o.a. de ra
dicaal Bogaers te kiezen als vice-voor
zitter van de KVP. De reactie van zo
wel de KVP-leiding als die der radica
len was nlet ongunstig. Een breuk leek, 
althans tijdelijk, te zullen worden voor
komen. 

Vlak na die eerRte medecleling kwam 
echter het bericht dat Bogaers een be
f!loeming tot vice-voorzitter der E:VP 
niet' zou aanvaarden, terwiji Aarden 
suggereerde dat het advies der wijze 
mannen achterhaald was. 

Wilde Bogaers echt niet en nam hij de 
anderen mee, of was het precies omg·e
keerd? Be radicalen zouden hun zin 
krijgen, maar Aarden en Van Doorn, we 
weten dit, hadden kort geleden groot 
bezwaar tegen het g·ezamenlijk tele
Visie-optreden van de fractievoorzitters 
van KVP, ARP en CHU gemaakt. Daar
Qver zou de KVP-fractie nog vergade
ren. Het lijkt meer zo, dat de breuk in 
de fractie is ontstaan en dat Bogaer·s is 
meegesleept. 

Zielig 
Op 21 februari zag de Kamer het uit

treden uit hun Ïractie van de heren 
Aarden en Janssen en vernam dat Van 
Doorn zijn zetel ter beschikking stelde. 
Het was een wat zielige vertoning: die 
twee man sterke nieuwe groep, die zei 
te willen streven naar een coosequent 
vooruitstrevende concentratie. Andere 
radicalen, zoals :1\<Iommersteeg, Wester
terp en Van Schaik bleven waar zij 
waren en dat doet blijken hoezeer er 
sprake is van een scheuring in de radi
cale gelederen. Zo kwamoo de uitspra
ken van de heer Aarden te luiden als 
uitingen van een welhaast onbegrensde 
zelfoverschatting. 

Dat de heren blijven zitten, als 
groep-Aarden, acht ik fout. Zij waren 
gekozen op het program en de lijst van 
de KVP. Déze verandering van houding; 
die als kernpunt heeft een vast samen
werkingsverband met de socialisten, 
was de kiezers niet bekend. Zuiverder 
ware geweest : bedanken voor de Ka
mer. Net als Van Doorn. Zij het dat 
deze wellicht ook zijn functie als. voor
zitter van de KRO in gedachten had en 
liever niet die functie wilde uitoefenen 
tegelijkertijd met een nu openlijk an
ti-KVP-optreden. 

Een zielige vertoning. Wat moet er nu 
geconcentreerd wordeu? Wat moet de 
PvdA met deze mini-fractie van twee 
man? Of drie wellicht, want mejuffrouw 
Kessel is ziek, dus weten we nog niet 
wat die gaat doen. 

Belachelijk 
Helaas moet ik dit sukje dinsdag

avond schrijven, wil het deze week nog 

door mr. IE. H. 
Toxopeus, 
voorzitter 
van de 
VVD-fr adie 
in dre Tweede 
Kamer 

mee kunnen in ons blad. Helaas, wRJnt 
Den Uyl, gesteund door Van Mierlo, 
d~ed het verzoek de minister-president 
uit te nodige-n om ter zal;:e van het 
vèrtrek der paar radicalen een verkla
ring af te leggen. Dat zal donderdag 
gebeuren. 

Wij hadden aan zo'n verzoek geen en
kele behoefte en hebben dat ook gezegd. 
Maar we wilden ons ook niet verzetten, 
daa1·voor is de zaak te weinig belang
rijk. Het tekent overigens de opvattin
gen van de heer Den Uyl wel, ten 
minste mij lijkt zo'n verzoek alleen re
delijk vanuit een puur monistisch den
ken: het Kabinet zetbaas van de Ka,
mer. Voor wie dualistisch denkt en re
gering en parlement eigen verantwoor
delijkheden wil zien dragen, en dat doen 
wij, is het vcrzoek belachelijk. 

Aan de stemverhouding gebeurt door 
het uittreden der radicalen te weinig 
om van betekenis te zijri. Men kan zelfs 
zeggen dat een paar notoire dwarslig
gers de I<:VP-fractic hebben . verlaten, 
hetgeen een goede werking van die 
fractie, bij alle verschil van inzicht dat 
in iedere fractie heerst, alleen maar ten 
goede komt. 

. Gevolgen 
Wat de verdere gevolgen van de dub

bele breuk: tussen de KVP en een aan
tal radicalen en tussen de twee groepen 
radicalen onderling, gaan zijn kan ik 
niet voorspellen. Het lijkt me duidelijk 
dat, zoals zo vaak in de politiek, 
perRoonlijke overwegingen, persoonlijke ! 

gekwetstheid, ijdelheid en noem maar 
op, een belangrijke rol hebben gespeeld. 
Als dat het geval is dan zijn de gevol
gen ook veel lastiger te voorzien. 

Voor het Kabinet, ik zei dat al, veran
dert er niet.~. De Kamer heeft er weer 
een groepje bij : dat heet dan partijver
nieuwing. 

Dat de zaken zo niet blijven, staat 
vast. Er komen verkiezingen, zij het 
naar ik hoop niet vervroegd, en dan 
zullen we zien of de KVP-radicaloo een 
partij willen vormen. Mogelijk zelfs 
zien we dat al eerder. 

Zover ik de· zaken kan beoordelen 
meen ik dat de heren Bogaers c.s. het 
spel slecht hebben gespeeld.- De hele 
vertoning heeft meer van een boosaar- . 
dige carnavalsgrap dan van een serieu
ze pogiJng tot vernieuwing van onze par
tijstructuur, 

K.K.E.L.S 
e De Ha!!_g·se Post over het uitgelelde document van "de acht
tien" (cl!uisteu-demoeratisch overleg) over de iniwm.ens- en vm·
mog>~nsvenie!ing: "De slogan: rechtvaardige vcnleling gaat vóór 
economische g·roci, heeft politieke betekenis. De CDU-partners 
wenden zich daarmee symbolisdt af van !um huidige regerings
partners, de VVD, kampioen van de economische groei. Ze willen 
in hun document de buitenwacllt, maar bovenal de christen-radieale 
binnenwacht, laten zien dat ze om de dooie dood niet consei"vatief 
zijn, maar net ais de PvdA een reclltvaardigl2'r verdeling van 
Ne<'rbml.s inli:om<'n en vermog·en van eminent belang· achten. Ooi• 
overig·ens z~jn in het document veel typisch sodalistisehe wensen 
opg<'lnomen: de beheersing van alle inkomens, speculatiewinst
beiastirng. Het ontvouwde i[Uogmm betel;:ent voor alle drie betro!dum 
paa·d;ij<em een ruik naal!' links, lli<"t meest S!lrekeml voor de CHU." 

• Uit een verslag iri het Algemeen Handelsblad over de rede 
van de destijds uit Oost-Duitsland naar het Westen .,gevluchte" 
student-provocateur Rudi Dutschl,e, leider van de Sozialistische 
Deutsche Studentenbund (SDS), die veel zei te hebben geleerd 
van de Nederlandse provobeweging tijdens zijn vorige bezoeken 
aan Amsterdam: "Volgens de SDS-leider zal men in zijn verzet 
tegen de NATO niet passief moeten toezien of alleen protesteren, 
maar er zal moeten worden gehandeld, bijvoorbeeld door aanslagen 
op NATO-schepen. Deze laatste opwekking is eigenlijk een der 
hoofddoelen, waarvoor Dutschke naar Amsterdam is gekomen. 
's Middags vertelde hij: Holl:ind is relatief goed om de anti
imperialistische aclie voor te bereiden. Ons doel is de NATO uit 
elkaar te slaan." 

• Uüt eelll hoofd.:utllie[ ·va'u Het Paroo[ ov.e>r deze bijeenl~omst, 
waar Dutschl~:e spral~:, op uitnodiging o.a. van de Studenten Valk
beweging, de A<·tiegroell Vietnam, dP. SQcialistisehè Jeugd, Politeia, 
FJG, de PSP en d(~ Algemene Studentcnver<'lliging Amsterdam 
(ASVA}: "Bij de inbond was niets, wat hier bij meer dan één 
gelegenheid wel niet em·der was vernomen. Het gelijkschakelen 
van veel democratische reg·eerders met fascisten is een truc, waar 
de nieuwigheid al lang af is. De geringe omvang van de Amst;er
damse optocht was eens te meer e.t>n aanduiding van de onbe
telwnendlteid ·van de vorm van radicalisme, waarvan Du.tsehke a11s 
symbool !mn gelden, en die trouwens omg-ekeerd evenredig is aan 
de veelheid van eomité's en ven>niging·en, dûe adtter zijn optreden 
heetten te staan." 

• Prof. F. Rosier, volgens De Volks·krant "de karmeliet, die in 
het voorste front van zijn kerk staat", in een gesprek met Vrij 
Nederland: .,Ik geloof dat een christelijke int-'•rpretatie van het 
marxisme onvermijdelijk. is geworden, niet alleen voor Latijns
Amerika, maar voor de hele wereld. Ik meen. dat er zoveel positieve 
elementen in bet communisme artnwezig zijn, dat het zeer goed 
combineerbaar is ;net de christelijke visie_.-" 

m scomm 
de VVD lh~eh een· rapport opgesteld over 

nieuwe omzetlbeiasting. Zie pagina 5. de 

/ 
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Kopij voor deze rubriek zen
den aan 

MeJ. Job. H. Springer 
Alexanderstraat 16, Haarlem 

Landdag· 
Op vrijdag 17 mei a.s. zal de jaar

~·kse landdag gehouden wordtm in Dron
ten. Het programma staat wel in· grote 
trekken, maar nog niet in onderdelen 
vast. Het belooft weer een aàrdige inte
ressante dag te zullen zijn en echt weer 
wat anders. Wij hoorden al van plannen 
van vrouwengroepen om gezamenlijk 
met een bus te gaan; zo'n bus schijnt 
lang te voren besproken te moeten wor
den; daarom vestigen wij er nog eens 
de aandacht op. Overigens zal het co
mité van voorbereiding ook voor een 
goede verbinding met een station 
(waarschijnlijk Zwolle} zorgen. 

Noord-Holland 
Noord Holland gaat dit jaar weer een 

provinciale dag beleggen en wel op vrij
dag 26 april a.s. De bijeenkomst zal zijn 
in Wijk aan Zee in hotel het Hoge Duin. 
Na de ochtendvergadering met een of 
twee lezingen, wordt daar de brood
maaltijd gebruikt. Des middags volgt 
dan een uitgebreid bezoek aan de Hoog
ovens. Nadere bijzonderheden komen 
latér. 

Provinciale Staten 
Drentse VVD-vrouwen hebben een be

zoek gebracht aan een vergadering van 
de Provinciale Staten in Assen. Deze 
vergadering behandelde de "Nota het 
Noorden des lands en de werk
loosheidsbestrijding". Het ging dus over 
problemen die voor Drente zeer belang
rijk zijn en de besprekingen werden dan 
ook door de aanwezigen met veel inte
resse gevolgd. 

Beiaardenhuis 
De vrouwengroep Schiedam heeft in 

groten getale een excursie gemaakt naar 
het bejaardenhuis van de Ned. Pro
testantenbond, genaamd François Ha
verschmidthuis. Wij ontvingen daarover 
het volgende enigszins verkorte verslag 
van mevr. J. Sjoers-Reiding. 

De directrice ontving het gezelschap 
in de recreatiezaal en vertelde onder de 

. thee gezellig en duidelijk een en ander 
over het tehuis en de bewoners. 

Deze recreatiezaal is beurtelings 
schouwburg, bridge-kamer, tv-kamer, 
handwerkzaal, gymnastiekzaal en biblio
theek. Ja, zelfs eens per week kapsa
lon, voor dames zowel als voor heren. 
De heren, ongeveer een kwart van de 
bewoners, hebben een streepje voor. Ie
dere bewoner zorgt voor zijn eigen 
wasje. De alleenstaande heren evenwel 
hoeven met hun overhemden niet te 
"flodderen" in de wasbak. Ze mogen ze 
inleveren en krijgen ze schoon weer te
rug. Ook is er· voor hen een biljartka
mer, waarvan druk gebruik wordt ge
maakt. Ook door niet-bewoners!! Zo 
trof de directrice des avonds om 11 uur 
op een ronde door het huis een groepje 
opgeschoten jongens aan, die er gezellig 
aan het spelen waren. Toen ze eruit ge
zet werden, reageerden ze n1et: "Kom 
joh, die meid heeft hier alles te vertel
len!" 

Na de uiteenzetting ging het ge-
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zeischap per lift naar de bovenste ver
dieping van de hoogbouw. ,Daar was een 
ziekenkamer met 4 bedden; ook waren 
er de kamers van het inwonend perso
neel. 

ALGEMEEN SEC.R.ET ARIAA T 
V.V.D. 

De keuken heeft een speciale vloer, 
waarop ·men niet kan uitglijden, zelfs 
niet als hij nat is. In grote gamellen, 
geen hogedrukpannen, wordt het eten 
bereid, waarvan een deel driemaal per 
week door de stad gebracht wordt (ta
feltje-dekje). Er staat een elektrisch te 
verwarmen etensvvagent (in aanschaf 
even kostbaa,t als een auto), die 50 
etensdragers kan bevatten, zodat men 
zijn maaltijd warm krijgt opgediend. 
De enige maaltijd, die het huis ver
zorgt. 

Koninginnegracht 61 
's-Gravenhage 

Telefoon (070) 604803 
Giro 67880 

Nieuws uit de 

Liberale Internationale 
Het streven van de directrice is er op 

gericht, iedere bewoner zoveel mogelijk 
vrij te laten, en hem of baar, vooral in 
het begin te laten acclimatiseren. Bin
nen redelij·ke termen "moet" er niets. 

Er zijn plannen het opnamebeleid in 
de te Schiedam bestaande bejaardente
huizen in de naaste toekomst. te coördi· 
neren. Het komt er op neer, dat men de 
leeftijd van 70 ver moet zijn gepasseerd 
om in een tehuis toegelaten te worden, 
al zijn uitzonderingen voor urgente ge· 
vallen mogelijk. 

Aangezien bet thema voor het congres 
van de Liberale Internationale, dat van 
20-24 september in Den Haag zal wor
den gehouden, zal zijn "overheids- en 
particuliere initiatieven in ontwikke
lingslanden", is besloten een commissie, 
.door dè Executieve te benoemen, samen 
te stellen om een rapport en een resolu
tie voor het congres voor te bereiden. 

Zwijndrecht 
De vrouwengroep Zwijndrecht zal op 

dinsdag 5 maart om 20.00 uur vergade
ren ten huize van mevrouw Wiegand, 
Anjerlaan 67 te Zwijndrecht. 

Als voorzitter is aangewezen de heer 
D. W. Dettmeijer (Nederland). Andere 
leden van de commissie zijn de heren S. 
Z. Abramov M.K. (Israël), dr. M. Da
venport (Engeland), prof. Armando Fru
mento (Italië), Alain Gérard (België), I. 
Hägg (Zweden) en dr. Barthold Witte 
(Duitsland). 

SPREEKBEURTEN 
periode van 23 februari tot en met 22 maart 

8 maart/ Amsterdam (20.00 u.: Pieter Spoorweg 29; 
studentenvereniging Aknaton) ........... . 

8 maart Oosterwolde (20.00 uur: Café de Zon; 
Statencentrale Heerenveen) .............. . 

8 maart Ede (JOVD, onderwerp: Liberaal in de 
wereld van heden en r.1orgen) .......... .. 

8 maart 's-Hertogenbosch (20.00 uur: hotel Royal; 
ledenvergadering Kamercentrale Noord-

11 maart 
11 maart 
11 maart 
11 maart 
13 maart 

Brabant) ......................................... . 
Driebergen ...................................... . 
Nunspeet ......................................... . 
Wageningen ....................................... . 
Haarlem ( statencentrale) ................... .. 
De Bilt-Bilthoven (20.00 uur: hotel-restau-

rant Heidepark; onderwerp: Partij-
vernieuwing) ................................... . 

15 maart Haarlem (20.00 uur: hotel-restaurant Van 
Aken) ............................................ . 

15 maart Dokkum (20.00 uur: hotel De Posthoorn) 
15 maart Assen (Kadercursus besloten) ............. .. 

16 maart 

18 maart 

18 maart 
18 maart 

18 maart 
21 maart 

22 maart 

22 maart 
22 maart 

22 maart 
22 maart 

Zuidlaren (District Noord Groningen 
JOVD) ........................................... . 

Franeker (statencentrale; onderw.: Euro-
__ pe~~ integratie) ............................ .. 

RlJSWlJk ............................................. . 
Vlissingen (19.30 uur: hotel Brittannia; 

afdelingen Vlissingen, .Goes en Middel-
burg) ............................................ . 

Hoogezand ......................................... . 
Nijmegen (20.00 uur, concertgebouw 

Vereeniging; onderwerp: Vietnam) ..... . 
Berkenbouw (20.00 uur, voormalig Regt

huis; onderwerp: Hoe staatde VVD in 
de politieke branding; Streekverband 
VVD-Krimpenerwaard) ................... .. 

Hengelo (20.00 uur: restaurant Deters) 
Nijmegen (forum kweekschool Klokken-

berg) ............................................ . 
Epe .................................................. .. 
Kadercursus Assen (besloten) ............. .. 

25 maart Baarn 
25 maart Emmen 
25 maart Zeist 
27 maart Amstelveen 
29 maart Assen (kadercursus, besloten) 

29 maart 
29 maart 

1 april 

1 april 

't Gooi 
Assen (studiekring JOVD Drenthe) 
Meppel (20.00 uu, zaal Worst, Steenwij-

kerstraatweg 10; liberale kring Meppel, 
Steenwijk e.o.) 

Bergen op Zoom (20.00 uur, Koornbeurs; 
onderwerp: binnenlandse politiek) 

H. Wiegel 

mevr. mr. E. Veder-Smit 

mi'. dr. C. Berkhouwer 

mr. H. E. Koning 
drs; Th. H. Joekes · 
H. J. L. Vonhoff 
mr. J. G. Rietkerk 
H. Wiegel 

mr. H. van Riel 

mr. W. J. Geertsema 
H. Wiegel 
G. M. Lambers, K. Kuipers 
en R. S. Hofstee Holtrop 

H. Wiegel 

mr. dr. C. Berkhouwer 
mr. H. van Riel 

mr. J. G. Rietkerk 
H. Wiegel 

mr. H. van Riel 

mr. E. H. Toxopeus 
mr. W. J. Geertsema 

Ir. D. S. Tuijnman 
H. Wiegel 
mevr. mr. E. Veder-Smit, 
H. J. L. Vonhoff en 
dr ~ K. van Dijk 
Mr. H. van Riel 
Mr. J. G. Rietkerk 
H. J. L. Vonhoff 
H. Wiegel 
Dr. K. van Dijk, G. M. Larn
bers en drs. P: A. Wolters 
H. Wiegel 
R. Zegering Hadders 

H. J. L. Vonhoff 

Mr. H. van Riel 

Deze lijst, waarin In -principe alleen spreekbeurten van Kamerleden - die zij vevuilen 
binnen bet verband van de partij - worden vermeld, wordt opgesteld door het Algemeen 
Secretariaat ~an de VVD. Koninginnegracbt 61 te Den Haat: (telefoon 070- 604803). De 
gegevens, waaronder bij vo<>rkeur oo • bet aanvangsuur en de plaats waar de ver
gaderingen gebouden worden. dient men derhalve niet naar de redactie van het weekblad, 
maar naar het Algemeen Secretariaao van de partij te zenden. De lijst wordt elke maan
dag om 12.00 nur afgesloten. 

Radio-uitzending van de VVD: woensdag 6 maart van 18.20-18.30 
uur over de zender Hilversum 11 (298 m). 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

UIT DE 
PARTIJ 

• DEN HAAG 
Tijdens de jaarvergadering van de af

deling 's-Gravenhage zijn drie 
bestuursleden met een langjarige staat 
van dienst afgetreden: mevrouw A. W. 
L. Ebell, dr. Remko E. de Maar en F. 
Rietveld, wier onvermoeid werk ten be
hoeve van de liberale zaak door voorzit
ter drs. A. van Boven, onder aanbieding 
van een geschenk, hooglijk werd gepre
zen. Zij werden vervangen door me
vrouw A. W. Droog-Hartgrink en de he
ren mr. C. H. A. van Vulpen en G. C. 
Wallis de Vries. 

Uit het jaarverslag van de secretaris, 
de heer A. E. J. Modderman, bleek dat 
het ledental in 1967 onder invloed van 
de Kamerverkiezing en de ledenwerfac
tie Eén op één sterk is gestegen. Een 
netto-vooruitgang va.n 321 bracht de 
stand per 1 januari 1968 op 2066 leden. 
Medegedeeld werd voorts dat sedert
dien de 2100· is overschreden. 

• HEILOO 
Tijdens een vergadering van de afde

ling Heiloo werd tot voorzitter benoemd 
de heer A. van Duuren. Diens voor
gangster, mevrouw C. G. Stikkel-Sig
ling, blijft lid. van het bestuur, evenals 
mevrouw E. Dekker-Dekker die perio
diek aftredend was. 

• LANGEDIJK 
De heer .J. P. Schrieken te Oud

karspel die velè jaren het secretariaat 
van de afdeling Langedijk vervulde, is 
afgetreden en opgevolgd door de heer 
P. C. W. Vervaart te Noord-Scharwou· 
de. 

• CASTRICUM 
De afdeling Castricum kreeg een 

nieuwe penningmeester in de persoon 
van de heer K. T. Bruyn die de plaats 
inneemt van de heér J. de Vries. 
Laatstgenoemde blijft bestuurslid, maar 
de combinatie penningmeester-raadslid 
werd hem te zwaar. 

i 
• ABCOUDE - SAAMBRUGGE 

De VVD-afdeling Abcoude-Baam-
brugge organiseert in samenwerking 
met de gemeente Amsterdam een ex
positie over de ontwikkeliRgen in de 
Bijlmermeer. De tentoonstelling zal ge
opend worden op vrijdag 8 maart a.s. om 
20.00 uur met een lezing, welke wordt 
verzorgd door ir. H. R. de Boer, die 
verbonden is aan de dienst publieke 
werken, afd. Stadsontwikkeling van de 
gemeente Amsterdam. 

De expositie wordt gehouden in het 
Rooms Katholiek Parochiehuis, Kerk
straat 3 te Abcoude en zal geopend 
zijn op zaterdag 9 maart van 12-17 uur 
en op zondag 10 maart van 11-17 uur. 

• KAMERCENTRALE 
LEEUWARDEN 

Ons Tweede Kamerlid mevrouw mr. 
Veder·Smit houdt op de volgende data 
·een spreekuur 's middags van 5 tot 6 
uur in hotel De Klanderij te Leeuwar
den: 1 maart, 29 maart, 3 mei, 7 juni en 
5 juli. 

MASSIEF KARTONNEN 

DOZEN 

* 
voor export en 
binnenlands 
gebruik 

* 
N.V. Stroocartonfabrlek v/h 

E. FREE & CO. 
H.W.STRAAT 20 • 22, 
OUDE PEKELA 

Afd. Kartonnage 

Tel. nr. 0 59 79 • 22 33 
Tx. nr. 53251. 
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Jongerenconferentie te Woudschoten 
Op 24 en 25 februari kwamen 65 leden 

van de partij onder de leeftijd van 40 
jaar bijeen te Woudschoten om te be
raadslagen over de vraag wat jongeren 
aan de VVD bindt. Na een korte uiteen
zetting van het doel van de conferentiè 
door de voorzitter de heer H. H. Ja
cobse, fractievoorzitter in de Amster
damse gemeenteraad, ging een zestal 
werkgroepen zich beraden over het con
ferentie1:Jhema. 

's Avonds deelden de rapporteurs van 
deze werkgroepen de resultaten mede, 
waarna zich een uitvoerige discussie 
ontspon en bovendien de thema's voor 
de volgende dag werden vastgesteld. · 

Op zondag werd in de werkgroepen 
aandacht besteed aan de partijvorming; 
de plaats van het liberalisme in de toe
komst, het Liberaal Beraad en de ima
ge van de partij. Naar aanleiding van 
het in de werkgroepen besprokene werd 
's middags weer in de plenaire zitting 
uitvoerig gediscussieerd. 

Met grote voldoening konden de orga
nisatoren en de congresvoorzitter na af
loop vaststellen dat op bijzonder 
coostructieve, wel kritische tnaar loyale 
Wl]Ze een aantal onderwerpen was 
liesproken en voorstellen voor Liberaal 
Beraad en hoofdbestuur te voorschijn 
waren gekomen. 

De organisatoren besloten na afloop 
in één of meer artikelen, die binnenkort 
in dit weekblad zullen verschijnen, na
der op het besprokene in te gaan. 

Leerplichtwet 1969 
Twee en een halve stap vooruit 

In de afg·elopen weken heeft de Twee
de Kamer beraadslaagd over de leer
plichtwet 1969. Deze ·wet heeft een aan
tal in het oog lopende voordelen zoals 
een moderne aanpak van de bestrijding 
van het onwettig ·schoolverzuim, terwijl 
meer in het algemeen verouderde denk
beelden over het schoolbezoek uit de 
wet zullen verdwijnen. Daarnaast is de 
gelijkstelling tussen kinderen uit gezin
nen zonder vaste verblijfplaats (schip
perskinden en kinderen van kermisex
ploitanten) en de andere leerplichtigen 
een zeer wezenlijk winstpunt. 

Al met al reden genoeg om met dit 
wetsontwerp in te stemmen. Helaas 
echter is er een onderdeel waarop in 
het nieuwe wetsontwerp slechts een hal
ve stap is gezet, nl. de verJenging van 
de leerplicht. Deze staat wel in de wet, 
maar de invoering zal pas op een later 
te bepalen tijdstip plaats hebben. 

Daar zijn goede redenen voor. Aller
eerst zijn de leerlingen die door de vèr
lenging van de leerplicht langer op 
school zullen blijven in het algemeen 
meer manuaal dan intellectueel begaafd 
en dat betekent dat voor hen nieuwe 
onderwijsvormen moeten worden ge
creëerd of verder tot ontwikkeling ge
bracht. Anders wordt de tijd op school 
een kwelling voor kinderen en onderwij
zers. 

Hieraan wordt het nodige gedaan en 
het is begrijpelijk dat dit tijd vergt. 
Belangrijker dan deze hindernis is ech
ter de financiële barrière die is 
ontstaan doordat men in het verleden 
prioriteit heeft gegeven aan de uitvoe
ring van de mammoetwet. Het is duide
lijk dat deze zo'n zware druk op de 
onderwijsbegroting in de komende jaren 
zal leggen dat hierdoor allerlei andere 
onderwijsverbeteringen zullen worden 
vertraagd. De invoering van de leer
plichtverlenging is daar, vrees ik, een 
van de eerste voorbeelden van. 

Het gaat niet aan dat men zich daar 
nu van de zijde van de partijen die 
destijds de uitvoering van de rnammoet
wet tegen alle waarschuwingen in 
krachtig hebben voorgestaan, over be
klaagt. Evenmin moet het redelijk wor
den geacht dat men de regering verwij
ten zou maken dat er niet meer ruimte 
is, dan er is, om dit soort onder
Wijs-wensen te verwezenlijken. 

Wat wel moet gebeuren is, dat aan de 
hand van een prioriteitenschema voor 
de komende jaren wordt vastgesteld, 
welke onderwijstaken moeten worden 
aangepakt, welke keuze verder moet 
worden gedaan om ons onderwijs zo 
goed en zo efficiënt mogelijk tot ontwik
keling t~ brengen. 

Alleen dan voorkomen wij dat belang
rijke za'ken moeten blijven liggen omdat 
de afweging van de mogelijkheden niet 
of onvoldo_ende heeft plaatsgehad. In 
zo'n geval kunnen we dan met ons on
derwijs drie stappen vooruit in plaats 
van tweeëneenhalve en dat is voor de 
toekomst van ons land een gebiedende 
eis. 

H. J. L. VONHOFF 

Afscheid van 
voorzitter Plomp 
in jubilerend 
Alphen ajd Rijn 

Dit jaar herdenkt Alphen aan 
den Rijn het feit dat op 1 januari 
1918 de drie gemeenten Alphen, 
Ar.trlanderveen en Oudshoorn tot 
één gemeente werden verenigd. 
Aan deze gemeente werd op 1 fe
bruari 196! de gemeente Zwam
merdam toeg·evoegd. Deze nieuwe 
stad, die haar oorsprong vindt 
rond 50 na Christus in de Ro
meinse vestiging Albanianae, 
heeft zich met name in de na-oor
logse jaren ontplooid tot een 
bloeiend streekcentrum in de 
randstad Holland, dat door de 
centrale ligging ten opzichte van 
de grote steden een zeer grote 
aantrekkings!kracht heeft. Ter ge
legmiheid van het jubileum zal 
eind a.pril een aantal •manifesta
ties worden georganiseerd. 

In deze feestvierende gemeente 
gedenkt ool• de plaatselijke afde
ling van de VVD twee jubilea. In 
de eerste plarats bestaat de afde
ling twintig jaar. Zij werd tege
lijk met de VVD opgeri~ht door 
le<len van de hier toen reeds 
bestaande Pa.rtij van de Vrijheid. 
Daarnaast viert zij het feit, dat 
van 1948 tot heden de heer W. 
Plomp voorzitter van de afdeling 
was. 

De heer Plomp, die zich in 1940 
in Alphen vestigde, riam onmid
dellijk IW. de oorlog al een voor
aanstaande plaats in het plaat
selijlm openbare leven in. Zo was 
hij o.a. directeur van de vee-voe
derfabriek De Leerhoeve. 000!: nu 
nog is hij actief werkza~m o.a. 
als commissaris van de Nuts
spa;arbank, terwijl hij een groot 
aantal jaren voorzitter van het 
plaa1Jselijk Nutsdepartement was. 
De afdeling Alphen aan den Rijn 
heeft vooral de laatste jaren on
der de rustige en bekwame lei-

ding van de heer PJ.omp haar le
denaantal zien verdubbelen. OOk 
bleek zowel in 1966 als in 1967 bij · 
de toen gehouden verkiezingen 
het aantal 01p de VVD uitgebrach
te stemmen aanzienlijk te zijn 
toegenomen, waardoor o.a. de 
VVD-fractie in de gemeenteraad 
van één op twee zetels gebracht 
Iron worden, terwijl voor een der
de zetel slechts een gering aantal 
stemmen ontbrak. 

De heer Plomp, die op 20 maart 
a.s. 70 jaar hoopt te worden, heeft 
met het oog op zijn leeftijd de 
wens te kennen gegeven thans als 
voorzitter heen te gaan en zijn 
plaats te ruLmen voor de jongere 
generatie. Op deze plaats willen 
wij niet onvermeld laten, dat ook 
mevrouw M. Plomp-Koster een 
belangrijke l'ol in de VVD-vrou
wengroep Aljhen vervuld beeft. 
Jarenlang was zij presidente van 
het bestuur, maar Qo'k zij heeft nu 
haar ervaring aan jongere 
bestuursleden overgedragen. 

Hoewel de afdeling de heer 
Plomp mxle ziet vertrekken, heeft 
zij gemeend deze wens te moeten 
eerbiedigen en zij stelt zich voor 
op 4 maart a.s. in hotel Centraal 
te Alphen aan den Rijn afscheid 
van hem te ne1nen. 01) deze 
feestelijke openbare vergadering, 
die om 20.00 uur zal aanvangen, 
zal o.a. het woord gevoerd wor
den door het hoofdbestuurs- en 
Tweede Kamerlid, de heer H. J. 
L. Vonhoff. 

Wij wensen de heer Plomp en 
zijn vrouw nog vele voorspoedige 
jaren. 

VPRO exit 
Het is er dan nu van gelwmen. De 

Vrijzinnig Prote~?tantse Re.dio Omroep 
zal binnen afzienbare tijd niet meer 
bestaan. Naar de VPRO zelf heeft mee
gedeeld immers zal het vrijzinnig pro
testantisme geen uitgangspunt meer 
zijn voor het programmabeleid van de
ze omroep. Haar doel zal worden het 
verzorgen van radio- en televisiepro
gramma's op basis van het evangelie. 

Dit moet mijns inziens betekenen dat 
de oproepen öm lid van de VPRO te 
worden in de vrijzinnig protestantse 
kerken en tijdschriften tot het verleden 
zullen gaan behoren. Vroeger zijn dui
zenden op grond van de aanbevelingen 
van de vrijzinnig protestantse predikan
ten lid van de VPRO geworden. Nu deze 
omroepvereniging een andere koers 
gaat varen - en op zichzelf heb ik, als 
daar genoeg aanhang voor blijkt te zijn, 
er geen enkel bezwaar tegen dat de 
VPRO nieuwe stijl uitzendingen ver
zorgt - behoren echter dergelijke op
wekkingen in bijvoorbeeld het Re
monstrantse Weekblad naar mijn me
ning te verdwijnen. 

D. W. DETTMEIJER 

Commissie kiezer -gekozene 
binnenkort gereed 

Op 26 februari heeft de VVD-commis
sie kiezer-geko21ene verga<ierd en de 
eerste twee hoofdsfukken van het 
verslag vastgesteld. Deze hoofdstukken 
waren voorbereid door de werkgroep 
kiesstelsèls en hadden betrekking op 
kiesstelsels met inbegrip van aanwij
zing van de minister-president en op de 
benoemingsprocedure van burgemees
ters. 

De volgende hoofdstukken zullen ach
tereenvolgens gewijd zijn aaJil referen
dum en volksinitiatief, communicatie en 
presentatie en ten slotte staatsburger
lijke vorming. De laatste twee 
hoofdstukken zijn door de desbetreffen
de werkgroepen· voorbereid en zullen op 
23 maart door de voltallige commissie 
worden vastgesteld. Voor het derde 
hoofdstuk over referendum em volksini
tiatief is een nieuwe werkgroep ge
vormd. Deze werkgroep zal trachten 
haar ontwerp-rapport op 23 maart ge
reed te hebben. 

De commissie heeft het hoofdbestuur 
verzocht op zo kort mogelijke termijn 
tot publikatie van de eerste twee 
hoofdstukken over te gaan. Het hoofd
bestuur zal hierover op 16 maart beslui
ten, waarna de publikatie waarschijnlijk 
tegemoet kan worden gezien in Vrijheid 
en Democratie vari 22 maart. 

VERZOEK 

AAN ONZE LEZERS 
Geef dit blatl na lezing aan uw 

vrienden en verwanten, die nog 
geen lid zijn van de Vlnl. 
Wat niet is kan komen. 
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Op grond 
HET bureau van statistiek de·~ ge

meente Amsterdam publiceert gere
geld niet alleen allerlei routinegegevens 
over de verschillende facetten van de 
stad, maar tevens elke drie m.aandern 
een beschouwing naar aanleiding van 
statistische gegevens omtrent Amster
dam. "Op grond van cijfers", heet die 
publikatie die vaak wetenswaardige' in: 
houd heeft. Het johgste nummer qevat 
een beschouwing ovei:' de bevolkirigsge
tàllen· voor de Amstei'damse agglome~'a
tie: men heeft het niet· èèn 'proe-nose 
willen noemen, omdat aan dat. vi/oord 
wat meer zekerheid w:ordt gehecht. Men 
spreekt in "Op g'rond van cijfers" ·ctaar-
0111 van bevolkingsprojecties, daarmee 
bedoelend, dat in het beoordeelde ge
bied de bevolkingscijfers tot 1980 zich 
ongeveer op de aangeduide wijze zullern 
bewegen indien andere invloeden daar
op niet jnv;erken. 

Omringd met deze voorzichtigheden 
wordt dan gezegd dat de bevolkii1gscij
fei's niet aanzien lijk zullen WIJZigen, 
maar dat door allerlei invloeden. zoals 
gezinsverdunriing en toe11erning van be
hoefte aa11 ruimte,, de woningbehoefte 
wel zal stijgen. De projecties zijn · ge
maakt voor de "a:gglomeratie" Amster
èlam, Amstelveen, Ouder-Amstel en Die
men, en de bevinding is dat -. met 
inreli;ening van de migratie zoals die nu 
ongeveer is - in 1()80 in deze "agglome-

cijfers 
ratie" een tekort zal zijn van bijna vijf
tigduizend woningern. 

Dat is nogal wat. Men zou zich kun
nen voorstellen dat die conclusie aanlei
ding zou kunnen geven tot grote veront
rustende krantekoppen. Dat zou dan on
juist zijn, want doordat er slechts dit 
kleine gebied in beschouwing .is ·geno
men, is daarin niet de grote trek naar 
nieuwe woonge,bieden verwerkt. IIidien 
men op grond v:J.m de hier gegeven cij
fers al tot een conclusie zou willen ko
men, dan zou. dat moeten zijn dat er 
inderdaad een dringende noodzaak .is 
om met de gemeenten in de directe en 
wijdere omgeving van Amsterdam tot 
hechte sam:enwerking te komen. 

Ook -op andere gebieden geldt die 
noodzaak. In de laatste vijftien jaren is 
het :;>antal arbeidsplaatsen in Amster
dam met ruim achttienduizend gedaald. 
E!' is verontrusting over de g-eringe eco
nomische g-roei van Amsterdam en L'1 
een van de openbare commissieverga
deringen heeft drs. A .. Pais die veront
rusting uitgesproken. Zijn opmerking 
dat die teruggang wel te maken zou 
kunnen hebben met het Amsterdamse 
grontluitgiftebeleid was natuurlijk €8§1 

trap tegen het zere. been: de ijzeren 
zekerheid· van het dagelijks bestuur van 
de stad over de juistheid van het erf
pachtstelsel kan riu eenmaal niet aan 
het wankelen worden gebracht, ook niet 
op grond van cijfers. 

Op een weer heel ander terrein ligt de 
vraag of Amsterdam het beheer over de 
talrijke zaken wel zo doelmatig moge
lijk voert. In de Tweede Kamer heeft 
vorige week de minister van financiën 
meegedeeld, dat er op enkele terreinen 
onderzoek wordt gedaan naar die doel
matigheid. Hij heeft daarmee niet een 
ongeloof aan de efficiency uitgesproken, 
maar hij heeft daarl:nee wel te kennen 
gegeven dat de nu eenmaal bestaànde 
twijfel slechts kan worden weggenomen 
door een objectief en scherp onderz<;~ek. 

Als de particuliere ziekenhuizen die ten
minste gelijke service bieden als de ge
meentelijke wel redelijk rendabel kun
men werken en de gemeentelijke niet, 
dan is er inderdaad reden tot nadere 
bestudering. Zo zijn er nog veel meer 
zaken, waarbij in het oog moet worden 
gehouden dat gemeentelijke bedrijven 
wellicht meer werken in de sfeer van 
, ,ge1neenschapswerk'', waarbij dus de 
gemeenschap wel eens eern groter aan
deel in de kosten bijdraagt dan bij par
ticuliere hulpverlening het geval. is. 
Maar in het aangehaalde voorbeeld zou 
zo'n redenering alleen opgaan als in de 
particuliere ziekenhuizen de verpleeg
prijs veel hoger was dan in de gerneen
tel:ijke en dat is niet het geval. 

Het reeds vaker hier gesignaleei:de. 
probleem van de Amsterdamse on-

Onderwijs en kostenbe aking 
EVENALS een jaar geleden heeft het 

liberale gemeenteraadslid mevrouw 
ir. M. C. Endert-Baylé in de jongste 
vergadering van de Rotterdamse 
vroedschap de aandacht gevraagd voor 
het belang van een degelijke kostenbe
waking in de sector van het onderwijs. 
Zij vond daartoe andermaal een welko
me aanleiding bij de jaarlijkse vaststel
ling van de zogeheten bedragen per 
leerling. Ter verduidelijking kan hier
aan worden toegevoegd dat deze bedra
gen wordeü verliregen door bewerking 
van de desbetreffende begrotingsposten. · 

·voor· die bewerking gelden helaas 
geen unifm·nle landelijl'e voorschriften. 
Het gevolg daarvan is dat bijna overal 
verschillende boekingsmetboden worden 
gehanteerd. De bedragen per leerling 
van de ene gemeente zijn daardoor ze
ker niet zonder meer vergelijkbaar met 
öie van een willekeurige andere ge
meente. Dit hoeft de eis van een goede 
kostenbewaking natuurlijk nergens in 
öe weg te staarn. 

De waakzaamheid die mevrouw En
tlert verleden jaar voor het eerst publie, 
keiijk aan de dag heeft gelegd, lijlü niet 
zonder het beoogde gunstige effect te 
zullen blijven. De bedragen per leerling 
zijn ditmaal namelijk over het alge
meen slechts weinig gelltegen. nadat zij 
in de voorafgaande jaren met sp1·ongen 
omhoog waren gegaan. 

Voor het gewoon lager onderwijs en 
het uitgebreid lager onderwijs bewoog 
de stijging zich tussen de twee en drie 
procent. De onderhoudsbedragen - en 
daartegen !i.chtte de kritiek van me
vrouw Endext zich verlede111 jaar niet in 
de laatste plaats - zijn over het alge
meen zelfs iets gedaald. Ter illush:atie 
kon mevrouw Endert voor de factor on
derhoud de volgende cijfers (afgerond 
op halve guldens) produceren: 

1966 ........... . 
1967 ........... . 
1968 ........... . 

g.l.o. 
49,-

58,-
55,-

u.l.o. 
78,50 
91,50 
91,-

Wat dat betreft .was er voor mevrouw 
Endert alle reden on1 tevreden te zijn. 
Zij heeft verleden jaar keimeiijk niet tot 
dovemansoret1 gesproken. ·Sterker nog: 
zij heeft in wethouder Van der Ploeg 
een ijverig medestànder gevonden in 
haar streven naar zuinigheid. 

Er zou in dat opzicht wellicht meer te 
bereike11 zijn als het maar mogelijk was 
tot een betrouwbare vergelijking van de 
uitgaven met die van a;ndere gemeenten 
te komen. Vooral voor de grootste ge
meenten is dat echter een verre van 
eenvoudige zaalL Mevrouw Endert is 
daar al lang achtergekomen, o.a. door 
haar werk in de commissie uit de Tel-

dersstichting die zo juist klaar is geko
men met de studie: Onderwijs een kost
bare zaak. 

Door de publikatie van een beschou
wing aan de hand van de laatste gege
vens voor het geihele land heeft het Cen
traal bureau voor de statistiek onlangs 
wel een tipje van de sluier kunnen op
lichten die tot dusver de oorzaken van 
d'e verschillen tussen de verschillende 
gemeenten bedekt heeft gehouden. In 
deze beschouwing heette het: 

"Dat de kosten van insta11dhouding in 
de grote gemeenten op een hoger ni
veau liggen dan in de kleine gemeenten, 
zal vooral het gevolg zijn vam a. een 
hoger pr-ijsniveau (in het bouwvak, !'net 
name in het westen van het land); b. 
het kostenverhogend effect dat de 
inschakeling van de dienst Gemeente
werken in de grote gemeenten heeft." 

Uit het a~ntwoord van wethouder Van 
der Ploeg op de opmerkingen van me
vrouw Endert is intussen duidelijk ge
worden, dat de onvergelijl,baarheid van 
de bedragen per leerling in de grote 
gemeenten ook de aandacht van de re
gering heeft getrokkken. De ntinisters 
Witt€1Veen en Beernink, beiden betrokken 
bij de ·bepaling van de onderwijsuitke
ringen uit het gemeentefonds, hebben 
tenminste de besturen van Amsterdam, 
Den Haag en Rotterdam uitgenodigd 

Verkoopadressen Hl 
ONS raadslid, mr. I. E. Hes heeft er 

goed aangedë.an b. en w. schrifte
lijke vragen te stellen over de voorver
koopadressen van rittenkaarten van de 
HTM. Zijn vraagstelling kwam neer op 
de mening, dat het aantal verkoop
plaatsen te klein is. 

B. en w. hebben nu aan mr. Hes 
geantwoord, dat het recht tot ve1·koop 
aan niemand wordt onthouden. Echter 
genieten alleen de verkopers van kaar
ten, die door de HTM als officieel ver
koopadres zijn aangewezen - ongeveer 
300 - bepaalde faciliteiten (bezorgen en 
afrekenen aan het verkoopadres, kaar
ten in depot, provisie en raamaandui
ding). Uitbreiding van het aantal ver
koopadressen, waarvan op zich geen 
toeneming . van het aantal passagiers 
valt te verwachten, kan, naar de me
ning van b. en w. niet tot fjnancieel 
voordeel van de HTM leiden. Voor de 
regeling hield de HTM zich aan een 
bepaalde norm,. maar daarin is in de
cember jl. een wijziging gebracht, 
waarvan mededeling is gedaan aan de 
federatie van sigarenwinkeliers. In be
gil1Sel kan thans elke gegadigde tot offi
cieel verkoop-adres worden aangewezen 
en in aanmerking .lromen voor de ge
noemde faciliteiten. Alle bij de HTM 
bekende gegadigden worden voor oe 
aanwijzing tot verkoop-adres van de 

nieuwe gedragslijn in kennis gesteld. Al
dus antwoorden b. en w. aan mr. Hes. 

Uit dit antwoord blijkt, dat de rege
ling tot nu toe niet geheel bevredigend 
was. Blijkbaar heeft de HTM dat ook 
ingezien en daaron1 haar normen ver
ruimd. Waarom heeft de HTM hiervan 
echter niet in het openbaar kennis gege
ven? We achten het helemaal niet on
mogelijk, dat veel meer neringdoenden 
zich dan als gegadigden zouden opge
ven. Uitbreiding van het aantal ver
koopplaatsen komt ons namelijk wense
lijk voor en dan met name in die zaken, 

die geen winkelsluiting kennen. Vele 
trampassagiers ondervinden het immers 
als een bezwaar, dat de sigarenwinkels 
op woensdagmiddag gesloten zijn en het 
zijn juist de sigru:·enwinkels, die onder 
de verkoopadressen het talrijkst zijn. 

EEN tweede VVD-gemeenteraadslid, 
mr. dr. Van Ommen KloeJ.:e heeft 

' eveneens goed werk verricht door het 
initiatief te nemen tot een motie, waar
in de Kroon verweten wordt op de stoel 
van het gemeentebestuur te~ zijn gaan 
zitten in de kwestie van de Nervi-toren. 
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derschatting van economische argumen
ten speelt bij deze zaken weer een rol. 
In de Tweede Kamer heeft de heer Von
hoff reeds aJs een voorbeeldje de . ge
meentelijke wasserij genoemd .als. eero. 
onnodige veriiespost. In een . ietwat an~ 
der vlak Hgt het vorige week in .de 
gemeenteraad gehouden debat over het 
lmiversiteitsgebouw dat aan. het 
Weesperplein zal komen. De 
maatschappij die dat gebouw wil zetten, 
had aanvanke].ijk zestig meter hoog wil-. 
len bouwen. Dat werd alras terugge
bracht tot veertig meter en tenslotte 
mag het nog slechts 33 =eter hoog wor
den. Want wij zijn te esthetisch om aan 
het Weesperplein een hoog gebouw te 
Willen hebben. Afgezien nog van de 
vraag of een. dergelijke subjectieve re
del_lering niet belachelijk is (zou in -het 
brede silhouet van de Weesperplein• 
buurt een gebouw van veertig meter nu 
werkelijk detoneren?) is de raàd met 
minachting voor de financiële werkelijk
heid voorbijgegaan aan het feit dat het 
zoveel lagere gebouw re1atief zeer aan
zienlijk duurder is (de heer G. Keja 
schatte dat op meer dan een miljoen 
gulden) en dat in het grondarme 
Amsterdam woekeren met de ruimte 
steeds noodzakelijker wordt. Ook dat is 
een vorm van efficiency. De afglijding 
van Amsterdam wordt bevorderd door 
de weigering om zakelijk en· doelmatig 
te denken. 

naar de bedragen in bun gemee~1ten een 
vergelijkend onderzoek in te stellen. 

Eind januari moeten vertegenwoordi
gers van de drie gemeenten al bij el
kaar zijn geweest om zich voor de 
eerste keer te beraden over de moge
lijkheid om tot een uniforme boe
kimgsmethode te komen, zodat de kosten 
beter met elkaar vergeleken zullen kun
nen worden. Men mag hopen dat het 
overleg spoedig tot concrete resultaten 
zal leiden. Tegen die tijd is er mis
schien ook wel wat meer bekend gewor
den over de resultaten van het experi
ment met een scholemdienst in Leiden. 
Het is geenszins uitgesloten dat daarvan 
een kostendrukkende invloed zal blijken 
uit te gaan. 
· En nu wij ons dan toch helemaal · in 

de sfeer van het onderwijs bevirnden: 
interessant vonden wij de mededeling 
van de heer Van der Ploeg dat Rotter
dam in een aantal wijken bij wijze van 
proef. kinderen van drie jaar wil toela
ten· tot de kleuterscholen. Op het ogel!1-
blik is de leeftijdsgrens naar beneden 
vier jaar. Aanleiding tot deze proef 
vormt de ervaring dat kinderen uit min
der welvarende gezinnen veelal een be
perkt taalverm.ogen blijl•en te bezitt€!1. 
Door ·de· toelatingsleeftijd. bij het lïleuter
onderwijs te verlagen hoopt de wet
houder de taalarmoede van de bedoelde 
kinderen effectief te bestrijden. 

Het initiatief is door de gehele gemeen
teraad op één na (de CHU-er mr. de 
Lint) gehonoreerd. Terecht heeft mr. 
Van Ommen Kloeke erop gewezen, dat 
de Kroon helemaal geen uitspraak over 
de hoogte van de Nervi-toren zou heb
ben gedaan (of: zou hebben kunnen 
doen), als er niet één huiseigenaar in 
het Spui-]{Wartier was geweest, die op 
geheel andere gronden bij de Kroon in 
beroep was gegaan. Dat beroep is overi
gens verworpen. Maa.r de Kroon heeft 
het oirbaar geoordeeld van dit beroep 
gebruik te mal{en om zich te mengen in 
de vormgeving van gebouwen, waartoe 
het rijk niet geroepen is. Dat is een 
:zuiver gemeentelijke aangelegenheid. 
Het geven van een oordeel over de 
hoogte van de Nervi-toren, zo consta
teerde mr. Van Ommen Kloeke, is op 
geen enkele rechtsgrond gebaseerd. 

Intussen hebben we van wethouder 
Hijlkema mogen vernemen, dat er een 
redelijke kans is, dat het Nervi-project, 
met instemming van de Italiaanse ar
chitect, aangepast aan de eisen van het 
rijk, toch zal kunnen worden uitge
'voerd. Na al hetgeen .we over deze 
kwestie in het verleden .. hebben .gesehre-. 
v_en, zal het duidelijk zijn, dat we ons 
daarover bijzonder . zouden verheugen. 
Er kan met genoeg haast worden ge
maakt met de wederopbouw van h~t . 
Spuikwartier. 
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RAPPORT VAN LANDELIJKE MIDDENSTANDSCOMMISSIE VAN DE- VVD 

De landelijke nüddenstands.commissie 
van de VVD heeft in een rapport een 
advies gegeven inzake het wetsontwerp 
heffing van omzetbelasting naar •de toe
gevoegde waarde· (Wet op de Omzetbe-· 
lasting 1968 no. 9324). 

'De com-missie wil - alvorens op een. 
aantal; haar in het bijzonder regarderen
de;' onderdelen van de ontworpen regec 
ling nader in te gaan - vooropstellen; 
dat zij de overgang naar het 
BTW-stelsel, geplaatst tegen de achter
grond van de door de bewindslieden van 
financiën voorgenomen fiscale politiek 
in algemene zin, van essentiële beteke
nis acht en mede daarom, zoals ·nader~ 
zal blijken, bepaalde aanvankelijke be~ 
zwaren van de zijde van het midden- en 
kleinbedrijf overkomelijk acht. Immers 
de nieilwe regeling van- de heffing van · 
omzetbelasting opent mede het vooruite 
zicht op een geleidel·ijke verschniving 
van. de dn<k de-r di1·ecte belu,st-ingen 
naar. de indirecte sfeer, hetgeen met 
name voor dè ondernemers met middel
grote inkomens een reeds lang verbeide 
verlichting zal betekenen. Deze dnlk
verschuiving acht zij een juiste eonse
quentie van de harmonis<J.tie van de .be
lastingen in }!;uropees verband, waarin 
Nederland uit dien hoofde nog sti)eds 
een ongunstige positie inl1eemt (zie bi,:, 
28. M.v.T.). .. . . . . 
. De commissie is dan ook 'van. mening, 

dat het alelus geopende pel-sp~cüei' . op 
een meer evenwichtig fiscaal beleid 
voor het bedrijîsleven (oen belangrijke 
ovéweging vormt bij het afwegen van 
de voor- en nadelen yan het nieuwe 
stelsel, die de schaal in de meeste ge
vallen ten gunste daarvan doet 
doorslaan. i 

De commissie, die reeds eerder in 
samenwerking met àè sociaal-econo
mische commissie van de partij het de
pa.rtementale studie-ontwerp behandel
de, heeft na de indiening van het 
wetsontwerp haar toenmalige bevindin
gen aan de concrete uitwerking ge
toetst. Haar fiscale werkgroep heeft 
vervolgens na raaclpleg·ing van een aan~ 
tal deskundigen en ,vertegenwoordigers 
van geïnteresseerde bedrijfstakken · dit 
advies voorbereid. 

Pcsjtie van c!le detail!ha~dê.~ 
Allereerst kwam aan de orde ·de 

vraag, of de detailhandel- -in· de BTW 
dient te worden betrokken. Na zeer ·uit
-voerige bespreking, waarin naar voren 
kwam dat aan de inschakeling ·zowel 
voor- als nadeien zijn verbonden --'-" ver" 
~ezen zij voor een uitvoerige toelichting 
hierop naar het ontwerp van Wet, blz. 
20 e.v. -kwam de overgrote meerdei:• 
heid van de commissie· tot· de . conclusie 
dat inscha-keling van de detailhandel,- bij 
de invoering van de BTW .evenals·· de 
invoering zelve onvermijdelijk · is , ·en. 
b~sloot de commis~-ie zich ilx.ta'Y'teg-en 
n~et te t'erzettr-m, een conclusie die 'in
middels ook door vergaderingen van be
langhebbende - ook centrale - mid
denstandsorganisaties wordt bevestigd. 

Over de BTW is reeds zoveel geschre
ven, dat voor wat betreft .dit .. korte -rap;
port nog een aantal specifieke aspecten 
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aan de orde dienen te ko:raen, die uit 
het oogpunt van de belang·en die de 
commi~;sie heeft te bch:utigen van bete
kenis zijn. Hierbij zal in het algemeen 
worden vermeden al te veel in te .gaan 
op kwesties bepaalde branches betrefo 
fende (bij voorbeeld met betrekking tot 
het tarief), aangezien de7.e beter door 
het betrokken bedrijfsleven aan de orde, 
kunnen worden gesteld, hetgeen ook 
reeds geschiedt en is g·eschied. · 

Uitgaande van bovengenoemde con
clusies kan dan het volgende worden 
opgemerkt. 

Klre~ne ondernemers 
H~t is naluurlijk e(m vaststaand feit 

dat de administratieve lasten voor . de 
ondernemers aanzienlijk worden ver
zwaard. Alles dient er dan ook op ge
richt te worden deze tot het uiterste 
minimum terug te brengen. 

In dit verband vroeg bij de bespre
king met de deskundigen uit de commis
sie ook de aar1dacht de specifieke rege
ling voor 1cleine bedrijven. In het alge
meen werd met deze regding alekoord 
gegawn. Stil werd gestaan bij de moei
lijldleid, ·dat men niet gemakkelijk zal 
kunnen uitmaken wie tot de geheel vrij
gestelde ondernemers zal gaan behoren. 

De wenselijl,heid werd uitgesproken, 
dat dit vaa te voren door de belasting
dienst \vordt vastgesteld, zodat deze 
gb)ep' van cm dernemers weet waar zij 
voor het betreffende jaar aan toe is. 
Een en ander moet dus gaan wèrke\). 
door een mededeling van de _l,'lienst aan 
.betrokkene, ten einde te vermijden d:lt 
deze ook weer administratie moet aan
houden om aan te tonen dat hij/zij er 
niet onder valt. 

De commissie kan zich voorstellen, 
dat bij sommige betrokken onderne
mers de wens zou leven in verband met 
redenen, die voortspruiten uit de aard 
van hun bedrijf, niet onder de "vrijstel
ling" te vallen. Derhalve bepleit zij de 
mogelijkheid om - na genoemde ken
nisgeving van de. belastingdienst - op 
eigen verzoek volleelig in de BTW te 
worden betrokken. 

boor· de controle moet worden vernte-· 
den dat ondernemers wier omzet aan
zienlijk is uitgegroeid, toch blijven pro~ 
fiteren van deze regeling. Daarbij dierit 
\Vel bedacht te worden, dat de vri} 
gestelde ondernemer het nadeel heeft; 
dat zijn afnemer---ondernemer niet de 
belasting kan aftrekken, maar anderzijds 
wel het vo'ordeel dat hij de prijzen wat 
v'l'ijer ·kan bepalen dan andet·e onderne
mers. De commissie vindt dat die vrij~ 
heid dient tè worden behouden. De com
m'issie is in dit verband van mening, dat 
voor de niet-vrijgestelde ondernemers 
een bijzondèr fiscaie tegemoetkoming 
voor de administratieve lasten dient te 
bestaan. 

P:rijscah':ulatie 
Dit brengt de commis:;ie tot de be

langrijke vras.g . - die ook in andere 
landen waar men de BTW invoert nog 
nauwelijl's is opgelost, zelfs nu men 
vlak ;,oor de invoering staat - hoe nu 
in. ~Gite (Je niet-vrijgestelde onderne
raers in de detailhandel zullen moeten 
ealèuleren. 

Naarmate men meer over deze matec 
l'ic sm·eekt komt sterker naar voren dat 
hiervooi· nauwelijks een algemene richt
lijn is te geven. 

Voorop dient te staan - en dat kan 
niet genoeg worden onderstreept - dat 
de belasting als verbruiksbelasting inte
graal ·dient te worden jom·berekend en 
tot elke prijs dient te worden vermeden, 
dat bijv. in de onderhandelingen tu0sen 
fabrikant-grootbandeaar-detaillist het 
voor eigen rekening nemen ingang 
vindt. Praktijk is, dat dan altijd de 
laatste schakel het kind van de reke
ning is. 

Met betrekking tot dit punt, evenals 
met betrekking tot het prijsbeleid door 

De oplossing van deze · rebus is el.de['S in dit blad verscholen:. 

de regering te voeren, wil .de commissie 
de nadruk leggen op de _grootst rnoge
Ujke soepelheid .die door de overhe·id 
elient te worden bet•·acht bij de !ätvoe
ring. van de regeling, zodat het be
drijfsleven - dat toch reeds in grote 
moeilijkheden is - een primaire taak, 
die van. het zelf vcrzorgen der calcula
tie, zo ongehinderd mogelijk kan ver
richten. 

Daarbij is, zoals gezegd, moeilijk aan 
te geven of men bij levering aan de 
consument nu ineltisief ·noet calculeren 
of aan de prijs exclusief omzetbelasting 
duidelijk de nadruk moet geven. De 
commissie voelde in ieder geval niE:t 
voor een ver·pUchtina de om::etbela.s-ting 
wel of n-iet in cle prijs in "te calcnleren, 
omdat met een dergelijke verplichting 
juist de evengenoemde soepele in- of 
toepassing· niet zou worden bereikt. 

Wat de soepele inpassing betreft: 
hierbij zal dan gedacht moeten worden 
aan het op aanvraag toestaan van de 
toepassing van het zgn. kasstelsel en de 
toepassing van forfu.ita.ire regel·ingen als 
het branches .betreft waar veel artikelen 
worden verkocht, die in divei·se tarie
ven vallen, zoals het levensnüddelenbe
drijf, afgezien van het feit dat deze 
tariefversebillen wellicht nog wat kun
nen worden verminderd juist met het 
oog op de administratieve bezwaren. 

Af~rekmo<geiijkhederrf 
en tarieven 

De commissie kan zich er in het alge
meen rnede verenigen, dat niet rneer 
dan twee tarieven zijn voorge;;teld. Zij 

op uw leeftijd 
vuurtje stoken? 
Waarom niet? Uw open haard is 
uw alibi. Maar doe het vakkun-
diger dan vroeger. Gebruik rook, 
en reukloze BELLFIRES aan-' 
maakblokjes. En vergeet de oude 
kranten met petroleum. 

~-~----~--~--------~---~~----~ 
: Counon X ~ 
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monsterpakje BELLFIRES aan
maakblokjes voor vakkundig 
vuurtje stoken . 
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is zich daarbij bewust, dat de vrijstel
lingen ten opzichte van de ondernemer 
minder gewenste gevolgen kurmen heb
ben, omdat deze de omzetbelasting be
grepen in de vrijgestelde dienst of het 
goed niet zal kunnen aftrekken. In dit 
verband vermeldt zij, dat veel onderde-· 
len uit de aftrekregeling haar nog niet 
dtli'delijk zijn. Hoe moet de aftrek van 
omzetbelasting van een dienstreis per 
NS bij voorbeeld worden geregeld? 

De· commissie merkt overigens op, 
dat schorsing of terzijde laten van de 
aftrekregeling verwü in artlkel 16 van 
het oritwerp ·een zeer bedenkelijke zaak 
is. Immers aftrek van .o.b. op investe
ringen is een onderdeel van het systeem 
BTW. Wordt dit onderbroken, dan leidt 
dit tot onzekerheid, tot cumulatieve ef
fecten en ontkrachting van de mogelijk
heden voor· het bedrijfsleven. Het- is 91 
erg genoeg,· dat da.ara::m in het ovcr
gang·ssysteem waarschijnlijk ni,et te ent
komen zal zijn. Hierop wordt nog nader 
hieronder teruggekomen. De commissie 
is dan ook van mening, d.a.t de.ze beper-
1dngen 11a.-11. <le a,ftrel~r-cgelin!) voor een 
belang1'ijk gedeelte dienen te vcrvnllen. 

Hoewel de commissie beseft daarme
de in het detail der bedrijfstakken· te 
verzeilen, hetgeen zij zou willen vermij
den, wil zij toch pleiten voor het oude 4 
pet.-tarief van het ta.rief voo-r taxi's 
omdat zij het een algemeen belang 
acht, dat bij dit deel van het openbare 
vervoer naar analogie van de andere 
gedeelten daarvan niet tot aanzienlijk 
hogere consumentenprijzen wordt geko
men, hetgeen door de speei.fieke rege
ling van de BTW voor auto's toch reeds 
het geval zal zijn. 

Hoewel de commissle de ega.lisat-ie
heff'ing voor penwnena.uto's en de bij
zonder·e veThoging 'l)a,n de alcoholncc·ijns 
om budgettaire. redenen verdedigbaar 
acht is zij toch van mening, dat deze in 
het ontworpen systeem een oneigenlijk 
element vormen en derhalve alleen bi.j 
wijze vait overgangsregeling amwaa.rd
baltr zijn, doch dat zij b·innen enlcele 
jr.ren d-ienen te verd-wijnen. 

Onroerend goed 
De commissie heeft zich uitvoerig be

zig gehouden met de positie van het 
onroerend goed in de ontworpen regeling, 
Zij is er zich van bewust, dat op dit 
terrein een geheel van voorstellen wordt 
ged:J.an, dat tot ongelijke üscale behan
deling van verschillende categorieën 
van betrokkenen kan leiden, hetgeen in 
de M.v.T. ook niet wordt ontkend. 

De commissi.e is echter na ~a.ngdurig 
beraad tot de conclusie ·-gekomen, dat 
elk alternatief van het door de regering 
voorgestelde weer andere nadelen met 
zich brengt en dat derhalve de door het 
wetsontwerp beoogde regeling, hoewel 
allerminst ideaal, moet worden aan
vaard. 

De commissie meent, dat de over
gangsregeling zeer belangrijk is en te
gelijkertijd in haar huidige vorm vele 
moeilijkheden schept. 

Akkoord wordt gegaan met de terug
gave van de omzetbelasting op voorra
den, waàrbij zij aantekent, dat deze op 
.':a m·in mogelijlc ornslnchtige wijze dient 
te 111orclcn geëffe.ct-ueerd. 

Het niet-teruggeven van de omzetbe
lasting verbonden met bet geleidelijk 
invoeren van de aftrek op bedrijfsmid
delen - niet duidelijk is haar overigens 
of de afschrijving op bedrijfsmiddelen 
ook- onder de definitie valt - komt haar 
moeilijk aanvaardbaar voor. 

Hoewel zij begrip heeft voor de zeer 
grote budgettaire offers die een integra
le teruggaaf van de omzetbelasting op 
bedrijfsmiddelen zou vragen, is de com
missie van mening, dat de Staat mede 
door de overgangsregeling toch een zo
danig bedrag aan extra mietdelen bin
nenkrijgt, dat daaruit een tegen1oetko
rnende regeling ter zake dient te resul
teren. Te denken ware wellicht aan het 
uitgeven van certificaten met een lanc 
ge looptijd, zoals ook in het rappGrt van 
de SER g-esuggereerd. Overiger.s dient 
te worden opgemerkt, dat het weg·;allcn 
van de investeringsaftrek tegelijk met 
het langzaam introduceren van de inte-: 
grale aftrek van omzetbel<lsting BTW 
oolc zeer weinig gelukkig wordt geacht. 
Hier worden toch immecs twee regelin
gen aan ellmar gekoppeld die deze kop
peling totaal niet in zich dragen. Als in 
bet betrokken wetsontwerp wordt 
gesteld dat voor de investeringsaftrek 
bepaalde reg·clingen in de plaats komen, 
dan acht zij dat op zichzelf aanvaard
baa::-. doch zij vraagt zich af of afbouw 
en introductie van het .nieuwe systeem 
niet veel eerder diehen plaats te vinden 
dan in 1971. 
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Parldnson heeft in zijn beroemde 
boek aangetoond dat er een omgekeerde, 
correlatie bestaat tussen de betekenis 
van een organisatie en zijn personele 

· bezetting. Als een van de voorbeelden 
noemt hij het Engelse Colonie.l Office, 
het ministerie van koloniën, dat nooit 
zoveel ambtenaren heeft gehad dan op 
het moment dat het Verenigd Konink
rijl' zijn koloniaal dieptepunt had be
reikt. 

ilsons totale 
evaluatie 

Wie nu Engelands positie in de wereld 
analyseert kan alleen maar tot de con
clusie komen dat het land onder de 
regering-Wilsou opnieuw een dieptepunt 
heeft bereikt. Internationaal heeft het 
weinig meer te betekenen; de macht 
van het land wordt overal terug gedron
gen; de politiek t.a.v. Rhodesia is een 
volledige mislukking geworden; de belof
ten die Wilson heeft gedaan aan de kie
zers worden op geen stukken na inge
lost; met zijn eigen Labourparty ligt de 
prime-minister voortdurend overhoop en 
als laatste redmiddel moet een devalua
tie van de munteenheid de economische 
bedrijvigheid stimuleren. Kortom: een 
totale devaluatie. 

Heeft Wilson de wet van Parkinson op 
de voet gevolgd? Een vraag, waarop 
een Labourparlementslid onlangs een 
interessant antwoord heeft gegeven. De 
47-jarige Desmond Donnelly, afgevaar
digde van het kiesdistrict Pembroke 
heeft- in het weekend-magazine van de 
Daily Telegmph onthullingen gedaan, 
die niemand voor mogelijk zou hebben 
gehouden. 

Donnelly zegt r<'nduit dat de reputatie 
van de Britse democratie op het spel 
staat en hij aarzelt niet een vergelijking 
te trekken met de destijds corrupte re
gering van Sir Robert Walpole in de 
18de eeuw, toen op allerlei posten 
vriendjes werden geplaatst en allerlei 
:nieuwe functies werden gecreëerd. 
"Wat we nodig hebben is een moderne 
Cromwell met meer gezond verstand en 
·minder arrogantie om nu al die lieden 
naar huis te sturen," meent hij. 

12.8 bewindslieden 
Wilson bestaat het namelijk om zijn 

regering vol te stoppen met niet minder 

dan 128 bewindslieden~van hoge en lage 
rang, van minister tot onder-staatsse
cretaris; allemaal lieden die .'let politie
ke beleid mee bepalen, of beter gezegd 
uitvoeren. 

Ter vergelijking: toen Clement Attlee 
in 1945 ne. de verkiezingen de teugels 
van Winston Churchill overnam telde 
zijn regering vijftig leden minder, maar 
het succes van Attlee is vele malen gro
ter geweest, dan Wilson ooit zal kunnen 
bereiken. 

Onder Wilsons regeringsleden zijn er 21 
die tot het eigenlijke kabinet behoren. 
Er zijn 35 junior-ministers zoals "parle
mentary under-secretaries" en verder 
bijvoorbeeld nog 20 "parlementary pri
vate -secretaries". Kortom een heel ge
zelschap. DesiQond Donnelly heeft ook 
nagegaan waar die lieden allemaal te 

TWEE BEKENDE MERKEN 

Le Défi Américain en de 
Europese industriepolitiek 

Wie in 1968 nog over Europese poli
tiek wil meepraten dient het reeds eer
der in dit weekblad ter sprake gebrach
te boek van J. J. Servan Schreiber, Le 
Défi Américain, gelezen te hebben. Dit 
boek geeft immers een treffend beeld 
van de verkalkte politieke, sociale en 
economische structuur van het huidige 
Europa. Servan Schreiber propageert 
een Europese verjongingskuur. Tevens 
daagt hij zijn lezers uit tot een discus
sie. Het is mijn bedoeling hier op deze 
uitdaging in te gaan voorzover het de 
Europese industriepolitiek betreft. Op 
vragen betreffende de achterstand in 
het Europese onderwijs, in de organisa
tie van een Europese kapitaalmarkt, in 
de harmonisatie van wetgeving etc. etc. 
zal ik dus niet ingaan. 

Met het uitgangspunt van Servan 
Schreiher kan men het eens zijn. De 
strekking ervan is dat het niet mogelijk 
is in vrijheid een eigen Europees cul
tuurpatroon te bepalen zolang de Euro
pese economi!l, niet even produktief is 
als de Amerikaanse. Treffend illustreert 
hij dit o.a. met de opmerking dat dit 
cUltuurpatroon gemakkelijk verstoord 
kan worden als bijvoorbeeld onze kran
ten, televisie en filmindustrie in handen 
van Amerikaanse financiers zouden ge
raken. 

Om een voldoende economische pro
duktiviteit te bereiken propageert de 
schrijver in het vierde tot en met zesde 
hoofdstuk: een groot, federaal en demo
cratisch georganiseerd Europa met 
meer individuele verantwoordelijkheid, 
meer onderwijs en een grotere mate 
van economische vrijheid. Betrekt men 
deze uitspraak op de industriepolitiek 
dan is het verheugend dat deze eeuwen
oude oplossing ook te midden van de 
huidige techniek en complexiteit haar 
waarde heeft behouden. Beschamend is 
het echter te lezen dat deze traditionele 
Europese waarden in Amerika kennelijk 
beter begrepen en vooral beter toegepast 
worden dan door onszelf. Terecht stelt 
Servan Schreiher dat het ontbreken van 
een efficiënte Europese economie gezien 
moet worden als een gebrek aan 
respect voor de vrijheid. 
- En daarmede is dan impliciet de 

vraag gesteld naar het uitblijven van 
een Europese industriepolitiek. Deze 
vraag stellen is te meer geboden nu 
Europa zich geheel lijkt te concentreren 
op zijn landbouwpolitièk op een moment 

dat de Amerikanen reeds de postin
dustriële fase ingaan. Maar is dat ei
genlijk wel zo verwonderlijk? Het afwe
zig zijn van een Europese industriepoli
tiek is voor een groot deel het gevolg 
van het feit dat de geesten van onze 
politieke leiders hiervoor nog niet rijp 
zijn. In de afgelopen tien jaar stelde 
men industriepolitiek immers steeds ge
lijk met het verlenen van subsidies en 
faciliteiten door de overheid, en het for
meren van grotere bedrijfseenheden. 
En dat terwijl over het algemeen de 
moderne techniek minder en minder 
dergelijke grote bedrijfseenheden vergt ! 
Omdat de politieke wil tot samenwer
king voor een dergelijk traditioneel l;>e
leid op Europees vlak ontbrak, kwam 
een industriepolitiek niet van de grond. 
Maar wat dan wel? 

GEHEIM WAPEN 
De Europeaan staat veelal perplex 

over de dynamiek van de Yankee, zijn 
zakenmentaliteit en zijn produktiviteit. 
Daarbij wordt -1'"aak vergeten dat deze 
in de hand wordt gewerkt door een zeer 
consequent economisch beleid. Dit gaat 
uit van de anti-kartel en anti-monopolie 
beginselen; die een grote mate van eco
nomische vrijheid teweegbrengen. "An
titrust" zou men als het geheime wapen 
van het Amerikaanse bedrijfsleven kun
nen beschouwen. Door ongeveer twintig 
wetten worden de ondernemingen afge
houden van onproduktieve praktijken 
zoals prijsafspraken, marktverdeling en 
monopolisering en worden zij gedwon
ge!ll meer risico te nemen en andere, 
produktlevere wegen te bewa..'1delen. 
Voor Amerika is het bewijs reeds gele
verd: Door aan ondernemers stelselma
tig "a cosy Iife and easy profits" te 
ontzeggen creëert men èen van produk
tiviteit bruisende ondernemersmentali
teit. 

De talrijke politieke, sociale en econo
mische voordelen die uit deze wetgeving 
voortvloeien zijn in Europa grotendeels 
onbekend gebleven. Ja, de ironie wil dat 
de Amerikanen hun anti-trust politiek 
nog voortdurend verscherpen en intensi
veren, terwiJ1 de Europeanen de an
ti-trust bepalingen van het EEG-ver
drag steeds meer schijnen weg te mof
felen. 

Dit wegmoffelen doet men omdat men 
de uitdaging van het Amerlliaanse be-

vinden zijn en treft op het ministerie van 
buitenlandse zaken, waar men het vroe
ger deed met een minister en een 
staatssecretaris, nu zes ministeriabele 
figuren. Op het Scottish Office zijn het 
er vijf, op het departement van opvoe
ding en wetenschappen eveneens vijf; 
het ministerie van economische zaken is 
bescheiden en heeft er maar drie, ter
wijl het ministerie voor technologie met 
vier ministers goed voorzien is. Op fi
nanciën zitten er nog eens drie. 

Men zou zeggen: als deze mensen geen 
kwe.ad doen en nü1mand voor de voeten 
lopen, Iaat ze dan maar zitten. Maar 
deze overvloed aan regeerders van hoog 
tot laag kost handen vol geld. Gesteld 
wordt dat van dit aantal er ruim hon
derd zijn die boven hun . vergoeding als 
parlementslid nog een extra. inkomen 
opstrijken. Een verspilling die nergens 
op lijkt in een pPriade waarin de rege
ring Wilson oproept tot meer bezuini
ging. 

Een veel groter kwaad is dat de de- " 
mocratie wordt aangetast. Regering en 
parlement moeten tegenover elkaar 
staan met een eigen verantwoordelijk
heid, maar de werkelijke situatie is zo, 
dat de Labourfractie niet vrij staat '- "
genover de regering. De leden van de 
regering vergaderen met de fractie 
over belangrijke zaken en hebben 
stemrecht en juist dat stemrecht verze
kert Wilson in vele gevallen van de 
noodzakelijke meerderheid. Er werdt 
zelfs verwacht, dat de junior-ministers 
zich zullen scharen achter de opvattin
gen van Wilson, ook wanneer hun 
persoonlijke opvattingen daar diame
traal tegenover staan. 

Desmond Donnelly besluit zijn bijdra
ge met de volgende opmerking: "Nu 

drijfsleven ten onrechte ziet als een 
machtsstrijd. Ten onrechte meent men 
dat het vormen en inzetten van tegen
macht de Europese industrie uit het slop 
kan halen. Met het vormen ·van tegen
macht bedoelt men intussen niets anders 
dan kartels en mammoet-ondernemingen. 
De machtsblokken zijn het waarmee 
men de strijd tegen de Amerikanen, de 
Japanners, de Canadezen en wie al niet 
wil aanbinden. Zulk een machtsstrijd 
nu, is kenbaar aan zijn buitensporige 
recla.Dle en aan de kostbare maar o zo 
modieuze franje rondom de prijzige pro
dukten van een klein aantal machtige 
ondernemingen. De talloze in Europa 
reeds bestaande kartels munten teven~ 
uit door hun vermogen om het toetre
den van nieuwe firma's tot de markt te 
bemoeilijken en door hun vermogen om 
voor de kartelgenoten de noodzaak weg 
te nemen de produktiviteit op te voeren. 

PRESTA TIESTRIJD 
Door hun grotere financiële macht 

zouden de Amerikanen een dergelijke 
machtsstrijd echter gemakkelijk win
nen. Daarbij dient men te beden]l:en dat 
het opgeven van de strijd meestal bete
kent dat een ondernemer zich door een 
Amerikaanse of andere machtige onder
nemer Iaat opkopen. En in Europa 
bestaat nog steeds geen anti-fusie wet
geving die een dergelijke opkoop van 
bedrijven onder bepaalde omstandighe-
den kan verbieden! Kortom, al wie be
zig is Europa op een industriële machts
strijd voor te bereiden doet niets anders 
dan de seniliteit van onze economie 
bespoedigen. Met de gepropageerde ver
jongingskuur heeft een dergelijke in
dustriepolitiek niets meer te maken. 

Groot-Brittannië zich in 1968 gesteld zit 
tegenover grote economische probleme 
iR het nodig dat de wandelgangen va 
Westminster door werkelijkheidszin e 
integriteit woraen beheerst. Op d' 
ogenblik herinnert de toestand te vet 
aan de decadente episode ten tijde va 
Laval in het Frankrijk van voor· d 
tweede wereldoorlog." 

Een e.anklacht waarmee Wilson en à 
zijnen voorlopig vooruit kunnen. 

Dr. P. GRO 

vang te vergroten kan het zeer wel ,g1 
beuren dat de produktiviteit van de' a 
dus gevormde gro • ..;re onderneming gt 
ringer is dan de gezamenlijke produkt 
viteit der afzonderlijk fusionerende or 
dernemingen. De fusie brengt ons i 
zo'n geval het tegendeel van hetgee 
ermee beoogd werd. Daarom heeft ee 
politiek inzake bedrijfsvergroting allee 
zin indien men deze .plaatst in het kade 
van een politiek inzake produktiv' 
teitsvergroting. Daartoe dient de ove1 
heid een ondernemersklimaat te sche] 
pen dat op elke relevante markt ee 
grote mate van dynamiek verzekert. A 
leen onder druk van concurrentie ka 
het meest geschikte middel tot produld 
viteitsverhoging gevonden worden. E 
dat kan - al naar gelang de omstandif 
heden - bestaan in bedrijfsvergrotin 
(intern groeienjof fusie) zowel als bc 
d'rijfsverkleining (afstoten van onrer 
dabele bedrijfstakken). 

ANTWOORD 
Ook de suggesties van Servan Schre 

ber om geld te pompen in de zgn. vita! 
industrieën en om een soort federal 
Europese NASA (National Aerospac 
and Space Administration) op te richte 
wijzen erop dat Schreiher nog in d 
waan leeft dat de overheid zelve in kol 
te tijd de gehele Europese bdustri 
weer aan de top kan brengen. Hie 
wreekt zich het feit dat Servan Schre' 
ber woont in het land waar van oudshe 
de economie aan de absolute macht va 
de monarch onderworpen wa~. Daal 
door komt het dat de auteur zij 
voorstellen voor /een op vrijheid gE 
baseerde industriepolitiek toch weer i: 
dirigistische zin uitwerkt. Vandaar da 
ik het volgende antwoord tot de auteu 
van "Le défi américain" zou willel 
richten. 

In. de huidige omstandigheden Iijll 
voor Eruopa maar één gemeenschappE 
lijke industriepolitiek doeltreffend, nl 
een grootscheeps anti-trust beleid da 
verhindert dat de rivaliteit in econo 
mische produktiviteit tussen de in 
dustrielanden ontaardt ·in een econo 
mische machtsstrijd. Een dergelijk' 
machtsstrijd zouden de Amerikanen im 
mers winnen, waarmede noch het Ame 
rikaanse, noch het Europees belang ge 
diend is. 

Zou het echter mogelijk zijn de econo
mische strijd als een pre~tatiestrijd uit 
te vechten, dan zal de Europese in· 
dustrie wel een overlevingskans hebbeR. 
Daartoe zijn echter regels vereist om 
kartels en economische machtsmisbrui
ken te verbieden, om de toegang tot de 
markten open te houden voor nieuwe 
ondernemingen en nieuwe produkten, en 
om de voorwaarden te scheppen voor 
een op prestatie gebaseerde onderlinge 
wedijver en fair-play. Alleen met een 
Europese anti-trust politiek van eenzelf
de allure als de Amerikaanse is het 
mogelijk een economische rivaliteit te 
ontketenen die ons bedrijfsleven de ver
eiste dynamiek en produktiviteit kan ge
ven. 

Een dergelijke industriepolitiek past 
eigenlijk heel goed bij de globale oplos
sing van Servan Schreiber. Niettemin 
vervalt hij nog bij herhaling in aanspo
ringen tot bedrijfsvergrotingen zonder 
te beseffen dat deze alleen door een 
concurrentiepolitiek zinvol teweeg ge:. 
bracht kunnen worden. 

Zodra immers de overheid directe 
dwang gaat uitoefenen op de onderne
mingen om door fusie hun bedrijfsom-

Het instellen van supranationale orga 
nisaties, vergelijkbaar met de Ameri 
kaanse NASA kan daarenboven een com 
pierneutair nut van bescheiden omvan) 
verschaffen. Aangezien Europa te wei 
nig bemiddeld is om, zoals de Amerika 
nen, door schade en schande en vee 
geldsmijterij wijs te worden, dient mei 
ten aanzien van iedere dirigistische in 
terventie ten behoeve van modern1 
prestige industrieën de grootste behoed 
zaamheid te betrachten. 

MR. v. BRUSSELAEF 
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Taxi als 
verlengstuk 

van het 
openbaar vervoer 

De Federatie van Nederlandse Orga
nisaties voor het Personenvervoer 
(FNOP) en de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Transportonderne
mingen (KNVTO), de twee organisaties 
waarin de taxi-ondernemingen in Neder
land verenigd zijn, hebben aan de 
staatssecretaris van verkeer en wa
terstaat een rapport aangeboden waarin 
een aantal maatregelen wordt aanbevo
len om te komen tot een bevordering 
van het vervoer per taxi en tot verla
ging van de thans geldende tarieven. 
Het rapport dat werd samengesteld 
naar aanleiding van een het vorig jaar 
gedaan verzoek van de staatssecretaris, 
is zeker de moeite van het bestuderen 
waard. Het gaat hier om een belangrijk 
vraagstuk dat niet alleen de landelijke 
politiek raakt, maar ook die van de 
gemeenten, waarbij wij zeker ook de 
kleinere niet zouden willen uitsluiten. 

In het rapport wordt in de eerste 
plaats gepleit om. te konien tot een wet
telijke regeling van het begrip taxi. Dit 
is een reële wens die zeker de moeite 
van het overwegen waard is. De "taxi 
nieuwe stijl", aldus het rapport, zou 
meer mogelijkheden moeten bieden dan 
nu veelal het geval is. Het publiek zou 
de taxi op drie plaatsen moeten kunnen 
aantreffen, namelijk op de taxistand
plaatsen, in de garages van de onderne
mingen en op de openbare weg. Men 
bedoelt met dit laatste dat de taxichauf
feur bevoegd moet zijn overal en op elk 
tijdstip passagiers op te nemen. Dit is 
inderdaad een gezond ·uitgangspunt, 
doch hierbij menen wij toch wel te moe
ten aantekenen dat bijvoorbeeld in 
Amsterdam een dergelijke mogelijkheid 
reeds bestaat, al is het dan ook ooglui
kend. In de hoofdstad bestaat fnderdaad 
een verordening dat op straat een taxi
chauffeur onderweg geen passagiers 
mag opnemen, doch het college van b. 
en w. heeft inmiddels deze verordening 
niet meer van toepassing verklaard, zo
dat in dit opzicht, althans in de 
hoofdstad aan de in . het rapport. vervat
te wens is voldaan. Het zou bepaald 
wenselijk zijn dat deze verordening de
finitief werd ingetrokken en dat men 
ook elders in ons land de taxi meer 
vrijheid tot opereren zou verlenen. 

Vragen over 
synagogen-complex 

Het Amsterdamse gemeenteraadslid 
drs. A. Pais heeft bij b. en w. van de 
hoofdstad geïnformeerd of de berichten 
juist zijn dat zou worden overwogen het 
synagogencomplex aan het Jonas Da
niël Meijerplein (de zgn. Hoogduitse sy
nagoge) ·te bestemmen voor de 
huisvesting van de Toneelschool. Als dat 
zo is, vraagt de heer Pais of b. en w. 
niet met hem van mening zijn dat, me
de gelet op de tragische omstandighe
den waaronder deze synagogen leeg zijn 
komen te staan, een meer aan het ka
rakter van deze gebouwen aangepaste 
bestemming te verkiezen is. De heer 
Pais vraagt in dat verband of b. en w. 
bereid zijn nader te onderzoeken of zulk 
een meer aangepaste bestemming kan 
worden gevonden. Hij denkt bijvoor
beeld aan een theologisch ontmoe
tingscentrum of aan een historisch 
museum van de stad Amsterdam, dan wel 
aan een bestemming in het kader van 
het theologisch hoger onderwijs. 

Een andere wens die in het rapport 
naar voren komt is dat de taxi's van 
een lichtbak moeten worden voorzien, 
die slechts mag branden als de wagen 
onbezet is. Voorts wordt de wens geuit 
dat de taxi's een opvallende kleur krij
gen. Ook in dit verband kan er op wor
den gewezen dat in de hoofdstad reeds 
aan ·bovengenoemde wensen wordt vol
daan, zowel wat het voeren van de 
lichtbak betreft als de opvallende ( oran
je) kleur waarvan de taxi's zijn voor
zien. 

Kernpunt 
Maar met al deze voorgestelde maat

regelen heeft het rapport echter nog 
niet het kernpunt genoemd waarom het 
in feite draait. Dit wordt pas bereikt als 
de wens wordt geuit dat moet worden 
gestreefd naar grotere eenheden door 
samenwerking op vrijwillige basis. 
Het wil ons voorkomen dat van. een 
dergelijke samenwerking een kostverla
gende ·tendens kan uitgaan onder meer 
door gebruik van eenzelfde standaardty
pe auto's en het oprichten van een geza
menlijke onderhouds- en reparatie-in
richting. 

In het verlagen van de kosten voor de 
consument zien wij de voornaamste 
sleutel om het veelbesproken taxi
vraagstuk op te lossen. Het rapport 
houdt zich daar overigens ook mee be
zig. Ten aanzien van de tarieven zegt 
het rapport dat deze in de grote steden 
bij ons in het algemeen hoger liggen 
dan in het buitenland. Hierbij wordt 
echter meteen opgemerkt dat een verla
ging van de tarieven bij de thans gel
dende exploitatiekosten beslist uitgeslo
ten moet worden geacht. 

Op dit punt zien wij een opmerkelijke 
tegenstelling met de conclusies die ter
zake zijn gedaan in het rapport "Ruim 
Baan" van dè Teldersstichting, volgens· 
hetwelk in deze sector hoge monopolie-
winsten zouden worden gemaakt. . 

Wij achten ons niet tot oordelen be
voegd wie hier het gelijk aan zijn zijde 
heeft. Het zou zeker wenselijk zijn als 
enige deskundigen dit punt eens geza
menlijk nader onder de loep zouden 
gaan nemen. Immers, het zij herhaald, 

de thans geldende taxitarieven ZIJn voor 
de consument te hoog met het gevolg 
dat niet alleen het taxibedrijf in een 
impasse geraakt, maar ook de consu
ment in de onmogelijkheid verkeert zich 
tegen een redelijk tarief snel te ver
plaatsen en dit laatste moet toch moge
lijk zijn, wil men met name de toene
mende verkeerscangesties in de centra 
van onze grote binnensteden enigermate 
het hoofd kuimen bieden. 

Met andere woorden: de taxi zal, wil 
zij een toekomst. hebben en wil zij in
derdaad meer dienstbaar worden aan 
de consument, in toenemende mate moe
ten worden gezien als een verlengstuk 
van het openbaar vervoer. Slechts in dit 
licht bezielll. zal van een bevredigende 
oplossing sprake kunnen zijn. 

Meer samenwerking 
Het is een lichtpunt dat er de laatste 

tijd steeds meer stemmen opgaan die 
pleiten voor integratie van streek- en 
stadsvervoer, d.w.z. dat er tussen 
streek en stad in dit opzicht van een gro
tere samenwerking sprake is, onder 
meer door de bevoegdheid van de 
streekvervoerder om ook in de steden 
passagiers in de stad te mogen opne
men. De taxi zal daarbij een belang
rijke rol kunnen spelen mits hij in een 
dergelijke samenwerking mede wordt 
betrokken. Wij hebben deze gedachte 
evenwel in het genoemde rapport nau
welijks aangetroffen, hoewel inderdaad 
wordt gesteld dat het rapport het resul
taat is van een onderzoek dat werd 
ingesteld , ,in het kader van de bevorde
ring van het openbare personenver
voer.'' 

Hoe dit ook zij, een voorwaarde van 
een dergelijke samenwerking zal zijn 
dat de taxitarieven op een voor de 
consument redelijk niveau komen te lig
gen. Hierbij zullen de taxi-ondernemin
gen allereerst de hand in eigen boezem 
dienen te steken. Het is juist deze nood
zaak die wij in het rapport niet of nau
welijks hebben aangetroffen. Wel wordt 
aangedrongen op het verlenen van 
belastingfaciliteiten. 

Wat dit laatste punt betreft maakt het 
rapport naar onze smaak niet geheel 

BöDEGOM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prefabs voor vers_t:hillende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 

Logies algemene vergadering 
Afgevaardigden naar de Algemene Vergadering van de VVD op yrijdag 5 en 

zaterdag 6 april te 1\Iaastricht, kunnen zich door middel van onderstaande bon 
voor logies wenden tot de secretaris van de kamercentrale 1\Iaastricht, de heer 
J. H. J. Willems, Bisschop Boe1·mansstraat 24 te Roermond. Inzendingen dienen te 
geschieden vóór 20 maart a.s. 

Ondergetekende : 
Naam: ........................................................................................................ . 
,Adres: ....................................................................................................... .. 
W.oonplaats: ............................................................................................... . 
Telefoon: .................................................................................................... .. 
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per trein 

Ik kom naar Maastricht *). 
per autó 
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ten onrechte bezwaar tegen het feit dat 
het weeldetarief voor personenauto's 
blijft gelden voor de huurauto en de 
taxi, die in feite toch als bedrijfswagen 
moet worden beschouwd. De organisa
ties bepleiten dan ook dat de taxi's 
evenals de autobusdiensten bij de ko
mende belasting op de Toegevoegde 
Waarde ondergebracht dienen te wor
den bij het 4 procent tarief en niet 
moeten worden belast met 12 procent 
zoals men nu van plan is. Bovendien 
wordt bezwaar gemaakt tegen het voor
nemen de taxi's te onderwerpen aan de 
zgn. egalisatieheffing (weeldebelasting) 
van 15 procent die zal gaan gelden voor 
personenwagens. 

Dit zijn alle geen onredelijke eisen, 
doch ook in dit geval kan de liefde niet 
van één kant komen en blijft het ge
wenst dat de taxi-ondernemingen zelf 
ook alles in het werk stellen om de prijs 
voor de consument aantrekkelijker te 
maken. 

Nogmaals: het gehele vraagstuk zal 
meer moeten worden gezien tegen de 
achtergrond van het openbaar vervoer 
als geheel, waarvan de vervolmaking 

'en stroomlijning vaak nog verre is. 

Niettemin kunnen wij bestudering van 
het rapport ten zeerste aanbevelen en 
wel in het bijzonder voor degenen die 
met de praktische gemeentepolitiek heb
ben te maken en waarlijk niet in de 
grote steden alleen. 

G. STEMPHER 

Vragen over orders 

Europees 

ontwikkelingsfonds 

Het VVD-Tweede-Kamerlid de heer 
Schlingemann heeft aan de minister van 
economische zaker de volgende schrif
telijke vragen gesteld: 

1. Heeft de minister kennis genomen 
van de uitspraken gedaan tijdens een 
door de Europese Beweging georga
niseerde confrontatie tussen een aantal 
vertegenwoordigers van het Neder
landse bedrijfsleven en enkele 
EEG-ambtenaren? 

2. Is het juist dat, zoals tijdens de 
bovengenoemde confrontatie werd 
gesteld, het Nederlandse bedrijfsleven 
in onevenredig geringe mate partici
peert aan de orders welke gefinancierd 
c.q. mogelijk gemaakt worden door het 
Europees Ontwikkelingsfonds, hetgeen 
onder meer zowel toe te schrijven zou 
zijn aan, de werkwijze als aan de bezet 
ting naar nationaliteit der betrokken 
instellingen en instanties? 

3. Is de minister, zo de antwoorden op 
de vragen 1 en 2 bevestigend luiden, 
niet van mening dat o.m. gezien het 
huidige niveáu van de werkgelegenheid 
in ons l~nd, en de grootte van het ' 
E.O.F., het Nederlandse bedrijfsleven in 
de gelegenheid zal moeten worden 
gesteld een groter deel van de in vraag 
2 genoemde orders te verkrijgen? 

4. Is de minister met ondergetekende 
van mening, dat het gezien deze "ach
terstand" welke het Nederlandse be
drijfsleven in de G.A.S.M. heeft en wel
ke het kennelijk niet in staat is - om 
wellee reden dan ook - op eigen kracht 
in te halen, gewenst is dat door de 
Nederlandse regering zoveel mogelijk 
activiteiten worden ontplooid om deze 
"achterstand" te helpen "inhalen? 

5. Acht de minister het mogelijk dat 
de Nederlandse diplomatieke en consu
laire missies in genoemde · landen een 
actiever aandeel verkrijgen in het al
daar verwerven van orders voor Neder
land; is de minister met ondergetekende 
V6.Il mening dat daartoe en ter zake een 
meer centrale begeleiding van deze 
missies vanuit Nederland gewenst is? 

6. Kan de minister mededelen welke 
andere mogelijkheden hij aanwezig acht 
om de activiteiten van het Nederlandse 
bedrijfsleven in deze gebieden te stimu
leren? 



- . VRiJHEID EN DEMOCRATIE 8 --' vrijdag 1 maart 1968 
- ·----=-~.-:-.-~~~=-.. --========================== 

mmig en .d nken 
t t H I I d alleen 

een handels-blad is. 

140 jaar geleden, toen er behalve handel· 
drijven misschien niet zoveel te beleven 
viel in de wereld, of de mensen in andere 
dingen niet zo geïnteresseerd waren, 
zal het Handelsblad wel in hoofdzaak een 
blad voor de handel geweest zijn. 

zet voor zet gevolgd. De moderubriek van 
Eva Pennink, ook buiten Handelsblad· 
kringen gezien! Wat ook geldt voor de 
kursiefjes van Remco Campert en de · 
interviews van Joke Fehmers. -

Maar nu is daar geen sprake meer van. 
Eigenlijk zouden we onze naam ook 
moeten veranderen. We denken daar van 

De Handelsbladkolomnisten Montag en 
Ru di Kousbroek worden tot de beste 
van Nederland gerekend. 
W. Woltz slaagt erin het Supplem~nt elke 
week weer met alle mogelijke interessante 
onderwerpen te vullen. Het Handelsblad is 
gewoon een goeie, veelzijdige krant. 

tijd tot tijd ook weleens over. -
Want naast de door kenners als zeer 
goed gekwalificeerde beursrubriek 
(met elke dag volledige koerslijst) vullen 
zoveel andere niet-zakelijke items ons 
blad. De schaakoverzichten van C. Orbaan 
bijvoorbeeld. Door schaakliefhebbers 

Ais u tenminste van een krant houdt, die . 
u ook iets te denken overlaat en niet · 
elke mening panklaar bij u in de brieven· 
bus stopt. 

Wat is het Handelsblad eigenlijkvoor een krant? 

r-----~~--~-----------
llk wn het Handelsblad wel eens lezen. I 
03 weken· voor 1.25 ter kennismaking. (Normaal betaalt u per I 
week al 1.20.) I 
Deen kwartaal abonnement voor 15.50; om het Handelsblad over 
een langere tijd te kunnen beoordelen. I 
!Je eerste 2 weken zijn gratis. Daarna gaat pas het abonnement I 
n I 
Streept u uw keuze even aan? 1 
Naam. I 
M- I 
~~ I 
Datum. Handtekening. I 
Stuur de bon aan: Abonnementen afdeling Algemeen Handels-

1
1 

blad. Postbus 596. Amsterdam. 
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MEDAILLES 
Zoml!a.g 18 febFuarit werden in Crenoble de Olym

pische Wïliterspelen besloten en kon de Nederlandse 
equipe de veroverde medailles gaan tellen: drie . 
gouden, drie zilveren en drie bronzen. Nu de rege
gering heeft bekendgemaakt dat in de toekomst de 
jaarlijkse lintjesregen een ander karakter zal krij
gen, waarbij meer dan ·voorheen aan onze sportam
bassadeurs zal· worden gedacht, mag n1en verwach
ten dat voor ónze Olympiërs ook nog andere medail
les in het verschiet liggen. Minister Klompé wà.s 
rriet voor niets zo lang in Grenoble. 

DEBAT 
Maamlag 19 febnlal!'i. schreef het PvdA-bestuur een 

boze b1·ief aan het Avro-RTN-bestuur waarin werd 
geklaagd over de methode die is gevolgd bij de 
uitzending van de televisie-discussie onder leiding 
van drs. F. A. Hoogendijk op 5 februari. Na een 
verzoel{ om medewerking had het PvdA-bestuur aan 
de heer Hoogendijk enige namen genoemd. "Daarop 
werden deze personen benaderd als ware hun m.ede
werking- reeds een voldongen feit. Op die wijze werd 
in het openbaar medeverantwoo~·delijkheid voor het 
tot stand komen van de uitzending gelegd op schou-

1 ders van genodigden, hetgeèn voor ons eeh çmaan
vaardbare procedure is," aldus het PvdA-bestuur. 
Hetgeen natuurlijk onzin is, zoals ook Vrif Neder
land enkele dagen later constateerde: "Of je doet 
aan zo'n debat niet 111ee, als je er geen vertrouwen 
in hebt, of je doet mee en dan sta je er verder ook 
achter". 

HANDEL 
IDilrlsdlag 20 febrnad keerde staatssecretaris M. J. 

H:eyzer terug uit Warschau, waar hij enkele . dagen 
een uit 61 personen bestaande Nederlandse econo
mische missie haÇI geleid. Met de Poolse minister 
van hm1del was hij tot de conclusie gekomen, dat de 
relatief geringe negotie tussen beide landen, aan
ziemlijk kan en moet worden opgevoerd. Staatssecre
taris Keyzer was de zaterdag te voren 's ochtends 
vroeg uit zijn bed gebeld omdat hij de plotseling 
ziek geworden minister De Block als leider van de 
delegatie moest vervangen. Bij zijn vertrek uit 
Warschau gaf hij de leiding over aan de heer Sidney 
J. van den Bergh. De Nedel'landse handel is in 
goede handen1. 

NIEUWS 
Woensdlag 21 febJmari schreef het PvdA-bestuur 

een brief aan de Federatie van jongerengroepen uit 
de PvdA te Amsterdam, waarin het partijbestuur 
zich schaarde achter de rede van mr. M. van der 
Stoèl tijdens het Tweede Kamerdebat over Vietnam. 
Het partijbestuur constateerde in de brief ·dat de 
motie van de heer Van der Stoel een verwerping 
irnhoudt van het Amerikaanse beleid in zijn totali~eit. 
Misschién was deze zinsnede, die de volgende da:g 
door vele 1\ranten werd geciteerd, ook voor mr. Ván
der Stoel zelf nog wel nieuws. 

EPIGRAM 
Domlierdag 22 februari won minister-i:n;esiderit De 

Jong één van de boekenbonnetn van f 25, die waren 
uitgeloofd door Parool-columnist Kronkel (S. Car-
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miggelt) voor de beste vertaling van een epigram 
van Hilail'e Belloc, dat luidt: "When I am dead, I 
hope it may be said: His sins were scm·let, but bis 
books were rea.d". De heer De Jong werd de tiende 
winnaar met zijn bijdrage: .,Aa11 mijn graf wordt, 
naar, ik hoop, verklaard:, Een zondig man, 1naar 
lezensVI:'aar'd'.' .· Dat allerlaatste is in elli geval waar. 

DUIDEI!.UK 
Vrijdag 23 februari verklaarde KVP-radicaal drs. 

Bogaers hi een vraaggesprek voor de radio dat hij 
een diepgaand gesprek met zijn mede-radicalen 
Aarden, Janssen en Van Doorn had gehad. Hij ont
kende nadrukkelijk dat er een scheuring tussen de 
KVP-radicalen zou zijn ontstaan en· sprak de ver
wachting uit, dat "binnen enkele dagen, waarschijn
lijk de volgende week, wel heel veel duidelijk zal 
worden". Welnu, er is hee1 veel duidelijk geworden. 

HYPOCR~IET 
Zaterdla~ 24 h•bruari. schreef de Groene Amster

dammer in een hoofdartikel dat Nederland maar 
niet mee moest doen aan de Olympische Spelen in 
Mexico, aangezien daar ook Zuid-AfriJm van de par
tij zal zijn. Terwijl ieder weldenkend mens het toe
juicht dat Zuid-Afrika nu een team bestaande uit 
blanken en "kleurlingen" zal afvaardigen, spreekt 
het blad van "een bende hypocrieten" en conclu
deert: "Nederland heeft in 1956 getoond een. 
verschrikkelijk-principieel land te zijn, Om. Honga
rije gingen we niet na.ar Melbourne, want daar 
kwamen ook Russen. Om. Zuid-Afrika dus nu niet 
naar Mexico". Over hypocrieten gesproken. 

• • 

de pla.ats en het tijdstip voor zijn woor
den goed gekozen waren, en evemnin of 
deze woorden zelf tot in alle details 
voldoende evenwicht vertoonden. Met de 
basis van zijn betoog ben ik het in ieder 
geval volkomen eens. 

• Ons dageliiks brood 
meijer. Jammer heer Bouwens, ·het is 
niet anders. 

Eén . van de dingen die mij uit de 
daarop gevolgde discussies over deze 
basis in de verschillende bladen echter 
is opgevallen, iS het voortdurend, naar 
mijn mening klakkeloos, hanteren en 
accepteren van het begrip "conserva
tief", en dan liefst natuurlijk als te
genstelling tegenover de al even gedach
tenloos toegepaste slogan "progressief" 
of ook wel "radicaal". Uiteraal'd '1\'0rdt 
dan parallel daaraan regelmatig de ver
gelijking rechts - links van stal gehaa.l}J. 

grippen dus niet meer betekenis dan 
bijv. "Feijenoord" en "Ajax" (met ex
cuses aan de voetbalenthousiasten, resp. 
de Rotterdam- en Amsterdam-suppor
ters), en voor. een enigszins objectieve 
beoordeling del'halve weinig of geen 
waarde. Links en rechts zijn voor dit 
laatste evenmin meer bruikbaar vooral 
ook omdat de scheiding tussen socia
listisch en niet-socialistisch verdoezeld 
wordt door de aarzelende houdîng van 

Met ve1·bazing heb ik in het antwoord 
van de heer Dettmeijer op mijn inge
zonden stukje gelezen dat ik volgens 
zijn ervaring de enige ben, die fa
brieksbrood lekker vindt. Volgens mij 
delen nog wel een paar mensen mijn 
mening. Anders stonden de zaken van 
de echte bakkers er wel beter voor da.n 
het geval is. 

Zelf woon ik in een gemeente met 
9000 inwonel's. Na de oorlog waren hier 
34 bakkers, die stuk voor stuk goede 
vakmensen waren. Met de regelmaat 
van de kl::>k viel er ieder jaar een af. 
Thans zijn er nog 13 (w)arme bakkers 
over. 

Van de afgevallenen werken er 
verscheidenen pij de Hoogovens, maar 
ieder van hen wa.s liever zelfstandig 
bakker gebleven. 

Op het platteland wordt vaak het hele 
gezin ingeschakeld om een bedrijf 
staande te houden en dan lukt het soms 
nog maar ten dele. Er zijn in deze 
omgeving verscheidene plaatsen met 
2000 inwoners waar niet eens een ba,k· 
kermeer is. 

Landelijk is het aJ even slecht 
gesteld. 15000 bakkers in 1945, 8000 bak
kers thans. En nog sluiten dagelijks 
twee bakkers hun deuren. Het was be
ter geweest als de overheid 20 jaar ge
leden op de bres gestaan had v00r de 
kleine bakl>ers. Dan hadden hun zaken 
er vanda.ag beter voorgestaan. 

J. BOUWENS, OUDKARSPEL 

Met belangstelling heb ik de : .. _ "ikel
tjes over "ons dagelijks brood" geiezen. 
Dat van de heer J. Bonwens uit Oud
karspel heeft mij doen besluiten er ook 
iets over te zeggen, want daar staat iets 
in wat niet juist is, Hij haalt aan, dat 
de broodfabrieken hun brood laten keu
ren door bet Station van Maalderij en 
Bakïwrij te Wageningen en dat bij deze 
lwuringen het brood van deze fabrieken 
wat betreft smaak en geur zeer gunstig 
beoordeeld wordt. Mijn informaties zijn 
anders, J1l. door het desbetreffende 
station. wordt niet op smaal' en geur 
beoordeeld. Er wordt uitsluitend beoor
deeld op korst, vorm, afwerking, struc
tuur, kleur van de kruim en volume. 

Op smaak en geur van het brood 
wordt geoordeeld aan de ontbijt- eri 
lunchtafel van de consUJY1ent en daar 
lwmt het brood van kleine warme bal{
kers er nu eenmaal naar mijn smaak 
beter van af dan het fabrieksbrood. En 
ilr blijk niet de enige te zijn die dat 
vindt, want bij mijn "echte baklter" 
moet er à.ltijd gewacht worden tot men 
aan de beurt is om dat smakelijke, geu
I'ige brood te kunnen meenemen. Heel 
veel mensen hebben dat er graag voor 
over en ik ook. U had gelijk heer Dett-

De oplossing van de rebus op pagina 
5 lluidt; 
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W. IVL GOOY, Den Haag 

Zoals de heer Dettmei.ie1· de vorige 
week schreef: over smank valt niet te 
tv.Jisten. Laten wi} da.a.rom de discu.~sie 
O'~'er dit onderwerp mnar sluiten 
Red. Vrijh. en Dem. 

Begripsverwarring 
De opmerkingen van de heer Van Riel 

tijdens de herdenkingssamenkomst · van 
de VVD te Amsterdam op 20 januari jl. 
hebben de nodige stof doen opwaaien. 
Ik wil mij niet mengen in de vl'aag of 

Il' heb de indruk dat in Nederland 
iedere partij, iedere stroming daarbin
nen, iedere burger zichzelf als progres
sief beschouwt en anderen die een af
wijkende opinie hèbben, tot conservatief 
bestempelt. Als zodanig hebben deze be-

tc:Jaame presenteren wij u ons nieuwe produkt Vertolon: ~· . 
JVertolonis een nylon tapijt, dat vervaardigd is volgens de be· . 'c"'c" 
;>roefde weeftechniek. Verto!on vet'Vilt of pluist niet. Ver• 
~olon blijft mooi, zelfsopdemeestintensiefgebruikte plaat- ~ 
sen. Ieder van de 7Vertolon ·kleuren js fraai genuanceerd. 
i'Vertolon wordt geleverd op380cm. breed (kamerbreed) ·>. 
en 100 c~. breed. Vertolon is zoals 1\lle Verto-produkten '' ·''"'·' , 
lllnselofe)jjk sterk. PrUs:380cm. fneed:H9.'ÎS1ler mtJ:.IOOcm. breerl:/26,25 perm~ 

Noordwijk aan Zee 

met Saskia :zwembad {vei!'Warmd zeewater 
tot 23 ° C.) - voor hotelgasten vrij toe
gankelijk. Alle kamers schilterend gelegen. 

160 bedden. Pergola Bar - Restaurant à la carte. Voll. pension van f 31.
tot f 43.50 p.p.p.d. Vraagt onze fraaie propectus. Telefoon: 01719-2244. 
Geopend: 5 april;. Saskiabad: 4 mei. 

. rechtse PvdA-leden, D'66, christen-radi
calen, etc. 

Persoonlijli heb ik altijd begrepen dat 
onder conservatief moet worden 
verstaan een zekere waardering voor 
het historisch-gegroeide dat zijn 
bestaansgrond heeft bewezen zonder 
verouderd te zijn, een waardering die 
een open oog voor nieuwe mogelijkhe
den niet in de weg behoeft te staan, het 
Engelse beg1ip "conservative" dus, 
waaronder ik geen enkel bezwaar heb 
te worden gerel,end, en waarm.ee het 
begrip "progressive" zeer we! kan sa
mengaan·! VVaarom zouden wij ons daar
om ook niet het etiket "progres
sief-conservatief" of "conservatief-pro
gressief'' kunnen opplakken? 

Het zou echter wellicht nuttig zijn ook 
van meer serieuze zijde eens te laten 
vaststellen wat nu eigenlijk onder deze 
begrippen moet worden verstaan, opdat 
ge gesignaleerde staaltjes van "onzinde
lijk denken" met alle conseouenties van 
al of niet doelbewuste verw~rringen ru
thans enigszins kunnen worden vermin
derd. Een dergelijke uiteenzetting zou 
misschien tevens een keine maar nutti
ge bijdrage tot de veel besproken en 
begeerde duidelijkheid kunnen vor
men! 

MR. K STAAB, Rotterdam 

De brug bij het 
Kraaienplein 

Naa.r aanleiding van mijn vragen aan 
de miniHter van verkeer en waterstaat 

· is de heer H. B. Hendriks ongerust ge
worden omdat hij meent dat ik onvol
doende oog heb voor scheepsvaartbelan
gen die door deze brugsluiting ernstig 
geschaad zouden worden. 

Het lijkt mij wel dienstig daarom 
nog eens vast te ste.llen dat de voor
waarden die doór rijkswa-terstaat wer
den gesteld samenhing-en met de bouw 
van de IJ-tunnel en ;:;erder dat in het 
spitsuur grote verl{eerscongesties optre
den die niet alleen het particulier ver
keer hinderen, maar ool; het dan zeer 
intensieve wegtransport. 

De combinatie van beide leidt dan 
tot onmogelijke verkeerssituaties en die 
hebben mij tot mijn vragen gebracht, 
omdat de IJ-tunnelwerkza,amheden zo
ver vorderen, dat de voorwaarden die 
r!~kswatcrstaat stelde, niet meer geldig 
ZlJll. ' 

Het is niet zo dat Hr zonder meer 
voorstander ben van brugsluith1gen ten 
nadele van het scheepvaartverk'3er. Ik 
meen dat van geval tot geval bekeken 
moet worden welke beJa,ngen moeten 
prevaleren. In het geval van de Kraai
enpleinbrug was dit mijn inziens duide
lijk het landverkeer tijdens de spitsu-
ren. 

H. J. L. VIQNHOFF 
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L. E. Hofkes & Co. N.V. 
Verve·rij 

WIERDEN (0) 

N.V. BERGINGS- EN TRANSPORTBEDRIJF 

VAN DEN AKKER 
Bergen van schepen en ladingen. 
Verhuur van drijvende bokken tot 200 ton. 
Verzorging van al uw transporten te water; 
Duikerwerkzaamheden. 
Bergingsvaartuigen uitgerust met zandpompen tot 14" 

KANAALSTRAAT 59 - VLISSINGEN 

TELEFOON 5120 - TELEX 551 OB 
n.k.u. 2430 en 4261 

ROTTERDAM - TELEFOON 195202, 194790 
AMSTERDAM - TELEFOON 425257 

SINOS169a 

in het hart 
van A.msterdam 

COMPLETE 
INTERIEURVERZORGING 

• 
OESKUNOI61! 

ADVIII'ZEN 

FRANCO 
LEVERINS 
DOOR GEHEE&. 
NEDERLANg 

~1'M1tlst~. 
IE MEUBELEN 
VIJZELSTRAAT 115-119 

AMSTERDAM - TEL, 246716 
... ~!;;""-·' ;H, 

I Twee Torens I 
N.V. LIJM- EN GELANTlNEFABRIEI{ 

TELEFOON 25242 - DELFT . 

B 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Bloemsierkunst 

vlh J. C. de LANGE's Koninklijke T utnbouwinrlchtlng 
Hofleveranèier van H.M. de Kon/mjln 

le's Scheepswerven en 
achinefabriek N.V. 

B 0 l NE 5 · (bii Rotterdam) 

• 
.'~eparatie en nieuwbouw·· 

• 
TELEFOON 134862 ROTTERDAM TELEGR. BOELE • BOL'Nt:;, 

DAMMERS & VAN DER HEIDE15. 

Scheepvaart- en Handelsbedriif N. V. 

' Reders, cargadoors, bevrachters, expediteurs, 

beëdigde makelaars voor het kopen, verkopen 

en bouwen van schepen. 

"Calandhuis11
, Willemskade 18, Postbus 444 

Rotteraam-2 

TELEGR.ADRES: ENERGETIC • (New Boe Code) 

TELEFOON 11.93.00 (15 lijnen) • TELEX 21127 (2 lijnen): 

·ook bJj ZIEKTE, ONGEVAL EN INVALIDITEIT 

een GEGARANDEERD WELVAARTSVAST 

INKOMEN 

Door de 

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS-VERZEKERING 

MET INDEX- EN STIJGINGS-CLAUSULE 

N.V. Amersfoortse Algemene Verzekeringmiï. 

W.B.K. van 1938 

Bergstraat 6 • 8 - Amersfoort - Tel (03490) • 1 70 43 • 
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Economisch advies uit 1729: 

et meer er lees 
In de boekenreeks "Wereldakademie" 

van W. de Haan/J. M. Meulenhof is een
interessant werkje verschenen onder de 
titel "Het ontstaan van - de arbei
dersklasse" van J. Kuczynski.*) Het be
schrijft onder meer een van de voor
naamste gevolgen van de industriële re
volutie, namelijk het ontstaan van een 
klasse van vrije burgers die arbeid ver
richtten met gereedschappen die niet 
hun eigendom waren en hun ar
beidskracht moesten verhuren. Na de 
technische ontwikkeling te hebben be
handeld die deze sociale revolutie ver
oorzaakte beschrijft de auteur de 
omstandigheden die de opkomst van de 
arbeidersklasse tot gevolg hadden, 
waarbij hij nader ingaat op de ontbin
ding van de familie, de armoede, en 
vooral ook het gebrek aan opvoeding 
die leidden tot demoralisatie en tot 
maatsclJ-appelijke is-olatie van de arbei
ders. Kuczynski toont vervolgens aan 
hoe juist door deze isolatie op den duur 
een eigen bewustziJn werd gecreëerd 
dat tot zelfstandige orgaillisatie leidde. 

Vooral de vele citaten die hij in zijn 
boek aanhaalt zijn de moeite van het 
lezen waard. Schrijvende over de mijn· 
werkers die hij als een groep voorgan
gers ziet van de moderne arbeidersklas
se citeert hij onder meer Page Ai:not die 
de maatscha.ppelijke situatie van -de 
Schotse mijnwerkers tijdens de acht
tiende eeuw behandelt. 

Pagè Arnot' schrijft: "De mijnwerkers 
werden door de stadsbevolking' als bijna 
niet meer menselijke - - wezens 
beschouwd. Zij hadden vrijwel geen om
gang met hun medemensen in andere 
beroepen. In Fife bestond een bepaling 
die verbood een dode mijnwerker in de
zelfde aarde te begraven als een vrije 
werkman". In Schotland bonden de 
mijnwerkers hun kinderen soms al bij 
de doop a.an de mijneigenaar. 

"HET GEPEUPEL" 
Belangwekkend is eveneens wat de 

auteur zegt over "het gepeupel". Het 
"pleps" zo zegt hij, was tot aan het 
einde van de achttiende eeuw niet het 
schuim van de maatschappij. Het was 
zeker niet zo dat men voortdurend 
moeite deed dit te laten verdwijnen. De 
pauper had immers zijn "voeding", een 
stukje land of een koe, of in de stad de 
Ioonll!rbeid. In de periode tussen Luther 
en Jam es Watt vormde hij_ een stand 
binnen de structuur van de maatschap
pij. Hij was uit de hiërarchie van de 
standenmaatschappij niet weg te den
ken. Van sociaal en religieus standpunt 
o-ezien was èen bedela,ar evenzeer een 
integraal deel van de maatschappij als 
de koning. Gedeeltelijk waren de bede
laars in gilden georganiseerd. Overi
gens: hoe zou men God zijn mildheid en 
barmhartigheid kunnen bewijzen indien 
er geen bedelaars zouden bestaan? 

Ook economisch wordt hun noodzake
lijkheid beredeneerd. Nog bij Ortes kan 
men lezen: "De armen en werklozen 
zijn een noodzakelijk gevolg van de rij
ken en arbeidenden". Later in zijn boek 
sprekende over de schoolsituatie in het 
begin van de negentiende eeuw citeert 
de schrijver Giddy, lid van het Engelse 
parlement een voorzitter van de R9yal 
Society die verklaarde: "Hoe van
zelfsprekend op het eerste gezicht ook 
de argumenten mogen zijn voor het ge
ven van onderwijs aan de werkende ar
men, zij zou gevolgen blijken te hebben 
die schadelijk zijn voor de moraal en 
hun geluk. Kennis zou de armen name
lijk leren hun situatie te haten in plaats, 
van hen te maken tot goede dienaren' 
van de landbouw en andere beroepen 
wa.artoe hun positie in de maatschappij 
hen heeft voorbestemd. In plaats van 
hun berusting te leren zou kennis hen 
wrevelig en opstandig maken, zoals 
blijkt uit de industriële gebieden .. Ken
nis zou hen in staat stellen opru1ende 
pamfletten en verderfelijke boeken en 
publikaties tegen het christendom te 
lezen. Dat zou hen onbeschaamd maken 
jegens hun superieuren en het resultaat 
zou zijn dat het parlement binnen enkele 
jaren gedwongen zou zijn met geweld 
tegen hen op te treden en de overheid 
te hulp te snellen met veel strengere 
wetten dan - tegenwoordig vaill kracht 
zijn." 

Teneinde de verspreiding van kennis 
onder de arbeiders te bemoeilijken hief 
men in Engeland zgn. taxes on knowled
ge, belastingen op kennis, dus. Welk een 
invloed deze belastingen op de kennis 
konden hebben moge blijken uit het vol
gende voorbeeld: de grootste politieke 
agitator van Engeland, William Cobbett, 
gaf gedurende de eerste jaren van de 
negentiende eeuw een krant uit, de Poli
tical Register, die zich weliswaar ideo
logisch richtte tot de a~beidersbevol
king, maar nauwelijks door haar kon 
worden gekocht aangezien deze inclusief 

de beiasting 121h d kostte. Toen hij ech
ter in 1816 een speciaal nummer zonder 
nieuwsberichten uitgaf, waardoor het 
buiten de belasting viel, zodat het voor 
twopence verkrijgbaar was, werden er 
meer dan 200.000 exemplaren verkocht. 

VROUWEN VOOROP 
Uitvoerig gaat de auteur in op het 

ontstaan van de georganiseerde vakbe
weging. Het organiseren van de arbei
ders in de fabrieken was niet alleen 
moeilijk doordat zij uit zo verschillende 
lagen voortkwamen, maa.r ook omdat 
zoveel vrouwen en. kinderen in de fa· 
brieken werkten. Deze vrouwen speelden 
veelal bij stakingen een belangrijke rol. 
Nemen wij bijvoorbeeld de situatie in 
Nieuw-Engeland waar vele vrouwen aan 
de stakingen deelnamen; voor het eerst 
waarschijnlijk in 1824 aan de sta,king 
van de wevers in Pawtucket, Rhode 
Island. Een groot aantal stakingen werd 
zelfs bijna uitsluitend door vrouwen 
doorgezet. Ook waren er soms vakver
enigingen of daarop lijkende organisa
ties waarvan alleen vrouwen lid waren. 

Tussen haakjes: Wist u dat het Com
munistisch Manifest van Kar! Marx in 
1948 een grotere spreiding had dan de 
Bijbel? 

PEPER EN ZOUT 
Sprekende over de economische en so

ciale toestanden in Ierland zegt Kuc
zynski onder meer het volgende. Ier· 
land, door Engelse grootgrondbezitters 
uitgezogen en in alle opzichten onder
drukt, leefde al vele eeuwen lang in 

ALLE 

VERZEKERINGEN 

• 
HYPOTHEKEN 

• 
FINANCIERINGEN 

• 
makelaarskantoor 

araweg 5 wassenaar tel. 0175 t •5675• 

allerverschrikkelijkste ellende! Terwijl 
Pope de wereld met grote tevredenheid 
aanschouwt en haar zowel verstandig 
als goed vindt (vanuit Londen gezien) 
vervloekt zijn goede vriend Swift (van
uit Dublin) met de bitterste ironie de 
Engese koloniale overheersers. 

Een geheel eigen plaats in de geschie
denis van de anti-koloniale literatuur 
neemt een geschrift van Swift in, waar
in hij zich afvraagt hoe men zijn vader
la•nd zou kunnen helpen. Om te begin
nen stelde hij nuchter vast dat zich 
onder de anderhalf miljoen inwoners' 
van Ierland ongeveer 200.000 vruchtbare 
echtparen bevinden van wie er 30.000 
elk jaar hun kinderen konden opvoeden, 
terwijl 50.000 miskramen hadden of kin
deren die door ziekten of ongevallen 
stierven. Dan blijven er 120.000 echtpa
ren die een overschot aan kinderen heb
ben. Dat overschot besta.at alleen maar 
omdat men niet handig is en niets met 
hen weet te beginnen. Daarom stelt 
Swift voor van de 120,000 kinderen die 
er elk jaar te veel zijn er 100.000 als 
slachtvlees te verkopen. Swift denkt 
daarbij ook meteen aan de huisvrouw 
en haar menu, want men moet immers 
praktisch zijn, Een kind, zo dacht hij, is 
ruim voldoende voor een gezellige avond 
waartoe men goede vrienden uitnodig
de, terwijl een kinderpootje voor de 
kleine familiekring genoeg was. Maar 
reeds bij het inkopen begint zijn zorg 
voor de huisvrouw. Èvenals vele vissen 
behoort, men aldus Swift, de kinderen 
levend te kopen, die van ongeveer een 
jaar die zo'n 28 pond wegen verdienen 
de voorkeur. 

-Kindervlees blijft volgens de ervaring 
van een "de auteur als betrouwbaar 
bekend staand Amerikaan'' enige tijd 
goed. Indien men een deel ervan op de 
dag van de inkoop braadt kan men de 
rest nog op de vierde dag gekookt of met 
peper en zout naar smaal;: eten. Ook 
geroosterd of als gehakt of ragoût is 
een kind uitstekend voor menselijke 
consumptie geschikt. Bovendien zouden 
uit de huid van de kinderen fijne 
handschoenen gem[ilakt kunnen worden. 
De moeders zouden op de geboorte van 
een kind elk jaar acht shilling zuivere 
winst kunnen maken en op die manier 
in plaats van het kind te voelen als een 
last het kunnen beschouwen als een nut
tige belegging. 

"A modest proposal" noemt Swift zijn 
geschrift waarin hij in 1729 deze oplos
sing voor de problemen van Ierland 
a[ilnbeveelt. 

Ziehier enkele passages uit het onge
twijfeld interessante en vaak onthutsen
de boek van Kuczynski, dat zeker de 
moeite van het lezen waard is, vooral 
heel werd uitvoerig en op fraaie wijze 
ook voor de jongere generatie. Het ge
met foto's en tekeningen geïllustreerd. 

G. STEMPHER 

*) 255 blz. Nederlands Uitgeverscentrum NV, 
Hilversum. Prijs J 9.50. 

Resolutie van LSVN 
De· Federatie van Liberale Studenten 

Verenigingen in Nederland heeft op 4 
februari in kasteel Well een congres 
gehouden en toen een resolutie aangeno
men, waarin de mening wordt uit
gesproken dat duidelijke plaatsbepaling 
van de politieke partijen door middel 
van stembusakkoorden wenselijk is. 

De LSVN wenst dat de liberale partij
en zich niet louter in negatieve zin, 
doch ook positief vastleggen wat betreft 
de keuze van hun partners in de rege
ring en dat zij niet samen zullen werken 
met diegenen die zich niet eveneens wil
len vastleggen op soortgelijke wijze. 

Van mening zijnde dat de individuele 
kiezer de mogelijkheid moet krijgen om 
zijn stem uit te brengen, doch niet ver
plicht mag worden tot een bezoek aan 
de stembus, dringt de resolutie aan op 
de afschaffing van de opkomstplicht bij 
de verkiezingen. De LSVN meent dat 
een dergelijk besluit de politieke duide
lijkheid ten goede zal komen door het 
wegblijven van de ongeïnteresseerde 
kiezers, terwijl verwacht mag worden 
dat de politieke partijen tot grotere ac
tiviteiten gedwongen zullen worden. 

Constaterende dat in liberale kring 
overleg wordt gepleegd tussen VVD, 
JOVD, LDC en LSVN en dit initiatief 
van harte toejuichend, is de LSVN van 
mening dat mede het streven moet _zijn 
gericht op een toenadering tot de libera
le groeperingen in de andere partijen 

Indirecte communicatie tussen het 
partijbestuur en de leden verdient de 

voorkeur boven directe, aangezien de 
tweede vorm in de praktijk moeilijk 
uitvoerbaar en niet effectief is, zo stelt 
de LSVN. 

In de resolutie wordt voorts de me
ning uitgesproken dat een partijraad in
gesteld moet worden met de volgende 
functie: 1 wederzijdse informatie aan 
de leden; 2 communicatie met de leden; 
3 besluitvorming door de leden. 

De LSVN is van mening dat de partij
raad meet zijn samengesteld uit maxi
maal 25 leden, dat de partijraad geko
zen moet worden door en uit de 
kieskringen, naar rato van het aantal 
leden van de kieskring, en dat het lid
maatschap van de partijraad onverenig
baar behoort te zijn met dat van het 
partijbestuur. 

De LSVN meent voorts dat als middel 
tot besluitvorming de partijraad een re
ferendum onder de leden kan houden. 
Het voorstel tot het houden van een 
referendum kan uitgaan van de leden, 
de partijraad of het partijbestuur. Ter 
ondervanging van de competentie
kwestie tussen de algemene ledenverga
dering en de partijraad, moet de agen
da van de algemene ledenvergadering 
per referendum worden vastgesteld, al
dus de resolutie. 

Het bestuur van de LSVN is voor 1968 
als volgt samengesteld: J. G. G. Wie
benga, prssident; rnej. L. W. A. Smit, 
secretaresse (Mm·edijk 46 te Leiden), 
W. L. Korthals Altes, penningmeester en 
G. F. A. Fortanier, vice-president. 

vrijdag 1 maart 1968 - 11 

Vragen over 

oeververbinding 

Westersehelde 
Een aantal Tweede-Kamerleden van 

verschillende politieke partijen (VVD, 
ARP, KVP, CHU en PvdA), onder wie 
onze geestverwanten de heren Schlinge
mann en Zegering Hadders, hebben de 
minister van verkeer en waterstaat de 
volgende schriftelijke vragen gesteld: 

1. Heeft de minister kennis genomen 
van de opvattingen en berekeningen van 
de directeu.r van het ETI voor Zeeland 
inzake een vaste oeververbinding over 
de Westerschelde, zoals deze gepubli
ceerd zijn in de Prov. Zeeuwse Courant 

· van dinsdag 20 februari H68? 
2. Is de minister niet van mening, dat 

gezien de bovenbedoelde berekeningen 
naast de grote economische voordelen 
mede voor de ontwikkeling van 
Zuid West-Nederland de financiële 
consequenties van een dergelij-ke vaste 
oeververbinding zeker niet onoverkome
lijk zijn en een rendabele exploitatie te 
verkrijgen is? 

3. Indien de voorgaande vragen be
vestigend worden beantwoord, is de be
windsman dan bereid ten spoedigste de 
nodige studies te laten verrichten en 
stappen te ondernemen teneinde deze 
noodzakelijke_ verbinding tot stand te 
brengen? 

HERZIENING 
GEMEENTEWET 

De VVD-commissie ad hoc ter bestu
dering van de herziene gemeentewet 
heeft onder leiding van prof. s' Jacob op 
21 februari haar tweede vergadering ge
houden. Aan de oproep van de commis
sie om eventuele opmerkingen met be
trekking tot de gemeentewet bij haar in 
te zenden, is door enige leden gevolg 
gegeven. De commissie is hiervoor zeer 
erkentelijk en heeft de gemaakte op
merkingen reeds in haar besprekingen 
betrokken. Voor verdere opmerkingen 
houdt zij zich aanbevolen. (Zenden aan 
de secretaris van de commissie, de heer 
H. G. van Zwijndr~gt, Hyacinthweg 24, 
's-Gravenhage). 

Ir. Baas stelt Europese 
Commissie vragen over 
Franse visimport 

Het Nederlandse lid van het Europese 
Parlement ir. J. Baas (lib.) heeft de 
Europese Commissie schriftelijke vra
gen gesteld over de recente acties die 
Franse vissers tegen Nederlandse en 
ook tegen Duitse en Deense vis-impor
ten hebben gevoerd. Onder meer vraagt 
hij de executieve al haar invloed aan te 
wenden om de Franse regering ervan te 
overtuigen dat met alle haar ten dienste 
staande middelen dergelijke excessen 
dienen te worden bestreden en dat spe
ciaal ook de personen en goederen van 
de vis-importeurs moeten worden 
beschermd.-

De heer Baas wil verder van de com
missie horen of zij niet van oordeel is 
dat op deze wijze door- de betrokken 
vissers in strijd is gehandeld, zowel met 
de geest als met de inhoud van het 
verdrag van Rome en dat dergelijke 
moeilijkheden zouden zijn voorkomen 
wanneer een visserijbeleid in het Irader 
van de EEG zou zijn gevoerd. 

(Ontleend aan de NRG van 22 febnw
n} 

FRANK RIJSDIJK 

HOLLAND N.V. 
HENDRIK-I DO-AMBACHT 

Telefoon: 
01858-2045 
010- 117615 

SCHEEPSSLOPERIJ 

Handel in: 
oud ijzer 
non-ferro_ schroot 
gebruikte 

scheepsonderdelen 

Levering uit voorraad van: 
nieuw ijzer en staal 
gezaagde schijven 
sjabloon snijwerk 

Verhuur drijvende bokken 
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"Gastheren in eigen land" 

HOTEL '' E NEDERLANDEN'' 'VREELAND 
RESTAURANT -R6TISSERIE "NAPOLEON-•• 

VREELAND Afo VECttT 
BIJ KRUISINQ AUTOWEO- ftAARLEM/ttiLVERSUM + UTRECHT/AMSTJ:RDAM 

RESERVERING (02943) 1576 

HOTEL ITTEBRUG 
DEN HAAG SCHEVENINGEN 

* 
,alle kamers met privé bad en douche 

nieuw Restaurant en nieuwe lounge-Bar 

{geheel airconditioned) 

waar de gast k'<!>ning iS' 
Cocagne, levend middelpunt van een levende stad: 
perfekte outillage voor vergaderingen, congressen, 
shows, feestelijke bijeenkomsten: royale hotelacco· 
modatie, restaurant, café, petit-restaurant, bar en 
bowling. Speciale arrangementen bij feestelijke gelea 
genheden: Kerstmis" Nieuwjaar- Pasen- Pinksteren. 

RESTAURANT DES SPËCIALITËS. CAVE RENOMMËE. 
EINDHOVEN, V!STDIJK 47. TELEFOON 04900 • 69288. 

CISTIERWIJK N.-8. 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "le Prince de Gallesn 
telefoon 04242 • 2109 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet, 
Restaurant van bijzondere klasse. 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraàg. 

J. A. M. Couwenlb~, prop. 
ChevatD'er du lastevin 
Membre de &a chaine des rotisseurs. 

I(ASTEEL OUD-WASSENAAR 
HOTEL-RESTAURANT 

Vijf minuten van Den Haag, te bereiken via autoweg naar Am
sterdam, afbuigen tegenover Dierenpark Wassenaar. 

In magnifiek park gelegen hotel met alle moderne comfort. Salons 
voor speciale diners, recepties, cocktaiiparties, vergaderingen, etc. 

GEIEN PARK~lERPROSLEMEN! 

Verzorgde tafel, 
in het mooiste 
rivierhotel van 
Nederland, 
omringd door 
het steeds wisselen!W 
décorvan de 
wereldhaven 
Rotterdam. ' 

Maasboulevard 1$. 
Vlaardingen 

Tel. (010) 345477 

Delta Hotel Vlaardlngce 

Telefoon 01751 • 9045 

Hotel Restauran,t Barendsma 
HEEZE (NOORD-BRABANn 04994-138.5 

Gelegen in het hart van de Kempen. Hotel 

Restaurant van bijzondere klasse. Ideaal 

voor het houden van uw vergaderingen, 
conferenties etc. 

Onbeperkte parkeergelegenheid. 

Voor- en achterterras met uitzicht op tuin. 

Kamers met privé-douche en toilet. 

Garage _a.an huis. Zeer goed verzorgde 

~$uken en sfeervol restaurant. 
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DE NIEUWE POLITIEKE SITUATL!g 

Is de politieke situatie in Nederland 
er thans duidelijker op geworden? Het 
ifi maar hoe men het bekijkt. Met enig 
optitni.sme zou dat er op iangere ter
mijn wel L."1 kunnen zittei1. Op lwrte 
t'èrmijn echter is het tegendeel het ge
val. 

Voorlopig is het aantal in de Kamer 
~etelende fracties nog weer met één 
vermeerderd, Naast de "Democraten" 
(D'66) hebben we daar nu ook een 
groep "Radicalen" gekregen. Om ip. de 
moderne stijl te blijven, zou de la::ttste 
zich nu R'63 kunnen noemen. 

Naast deze van de KVP afgescheiden 
radicalen zijn er óók nog niet-afgeschei
den radicalen in de I->:VP-fractle, t~?mid
den van een grote meerderheid van 
niet-radicalen. Er zijn, om de (on)dui
delijkheid te completeren, ook - maar
vooralsnog binnen die fracties - radi-

. cale en· niet-radicale anti-revolutionai
ren en;zo niet wa;c de fractie; maar.toch 
wel w;ü haar aanhang betreft, ook radi
c::tie en niet-radicale christelijk-histo
rischen. Dat zijn dan, collectief gezien, 
de christelijk-radicalen, ter onderschei
ding van de radicalen-zonder-meer van 
de heren Aarden en Bogaers, die zich. 
nochtans wel ,.christenen" noemen. 

Ben ten slotte is er in de KVP dan 
ook nog de groep-dr. Couwenberg, die 
zich het Democratisoh CentnAm Neder
land noemt en a.s. zaterdag zal beslîs
sen, wat zij zal gaan doen. 

VEJRW ARR.END 
Het lijkt vooralsnog allemaal nogal 

verwarrend en men kan zich afvragen 
of het gevolg van een en ander zai 
zijn, dat de confessionelen nu uiteinde·
lijk meer naar "links" of meer naar 
.. rechts" zullen schuiven, om deze 
on1streden ter:rnen dan. nog maar eens 
te gebruiken. 

Het is een prachtige situatie voor ver
beeldingsvolle politieke commentatoren 
voor het opbou\ven van talrijke alterna
tieve veronderstellingen en fantasieën. 
Eén daan'an wiilen wij onze lezers niet 
onthouden. Het dagblad ,;De 'I'tjd" 
scll,.-eef in zijn hoofdartikelkolom, welke 
de wat uitdagende maa.r niet onaardig·e 
pecr:na.nente kop ... Vrijmoedig cornn1err·· 
taa.i" draagt, o.a.: 

"Binnen het parlement is verder van 
belang hoe de VVD zich ga;Jt opstellen. 
N;;·tt',Jurlijk verandert het weg~pringen 
v.~.n de radicale splinter niet veel aan 
de huidige combinatie, maar· nu de 
fo-"lste. radicalen vertrokken zijn, zouden 
de liber::~.Ien wel eens grotere kritiek 
kunnen gaan leveren op het progressie
ve brouwsel, dat de .,achttien" mede 
met het oog op htm radicale aanh"tng, 
op het vuur hadden staan. Als zij dit 
&:nn doen - en het is gezien het uitge·
lekte gedeelte van het progräm niet zo 
ondenkbaa~ - dan heeft het uitteeden 
v.t.n de vie~ KVP-radicalen een zwen·
;,[ng naar rechts tot gevolg. Doen zij 
'<et niet, dan komt er een zwenking 
naar links, waaraan de liberalen niet za. 
gTaa.g zullen meedoen. Als men dan 
'IOC~r de vr9.ag staat of men als liberaal. 
·n.:nd~• ag de knoop zai doorhakken óf za{ 
wc1.chten tot men in de oppositie gedron
gen wc•rdt, is het nlet onmogelijk d9.t de 
keuze op het eerste altem.&Jtief z&.l V9.l-

· ...... Drs. A.nrden: R'68? ..... . 

len, omdat men liever front zal maken 
tegenover' een. progressieve .concentratie 
die nog in de maak is, dan tegenover 
een bolwerk, dat hechter dreigt te. wor
den naarmate de p:.\rlementaire periode 
verloopt. 

Het zijn allemaal specula-ties. m:'w.r 
wie niet voor verrassiilgen wil kDmen te 
staan, moet ze even onder ogen zien. 
Pel' slot van rekerüng ligt een 9.fl:miging 
nan.t· rechts meer voor de ·hand naarmB-
te het onduidelijke: geschan·ei a~.n de 
link-erzijde zijn hoogtepunt· bereikt." Al
_ dus ,.De Tijd". 
- Het zou onzerzijds onheus zijn. de 
hoofdredactie· van· "De Tijd" niet da.nk 
te zeggen voor de getoonde belangstel' 
ling eri voor de vriendelijke tips, waar
bij ons zelîs nog keuze-mogelijkheid 
wordt gelqten: Wij zullen ondertussen 
zelf onze weg wel kiezen, die bovendien 
niet zo heet erg verduisterd ligt. gezien 
het feit, dat nog maar zo kort geleden 
een heel nieuw beginselprograrn · werd 
vastgesteld. 

Bci·,-endien is er, parlementair gezien, 
nog het door ons onderschl'e\·en rege
ringsprogram. En bij alle politieke on
zekerheden is één ding ondertussen 

· w e : duidelijk geworden: het kabi
net-De Jong lca-n op de .. onverminderde 
steun·• rekenen van de vier Kamerfrac
ties, die geestverwanten in het kabinet 
hebben zitten. 

Men weet het: De heren Den Uyl en 
. Van Mierlo hadden hun zin gel,regen. 
Op donderdag 29 februari kwam de 
Tweede Kamer bijeen om te luisteren 
naar en vervolgens van· gedachten te 
wisselen na·ar aanleiding van een - w
als de Kameragenda · het uitdrukte -
.,verklaring van de minister-president 
omtrent de positie van het kabinet in 
verh:md met de nieuw ontstane politie
ke situatie". Dat was ongeveer de ter
minologie, zofl.!s de heer Den Uyl die 
had gebezigd. M;:nr geiijk -mr-. ToKo-

(Vervo[g O(t rrtag. S) 

P. R .I • K.K.E.L.S 
• Ui.t ee,n hoofdartHH;! i1a De 'Jl'ijd: "'lrwoo gretige somcitantm1 nB~ar 
een grote progressieve eoncentratie heboom minister-pres~dent De 
Jonl5" naar de regeringstafel gehaald om z~jn oOJrdeel te geven 
over de kleine aardverschuiving in de KV.iP. De~u Uyl, dii® best wat 
vere!< va.n · eea ander kanu gebruiken. Van i~:HeJrlo, omdat ihiti alr-1 
politiek [lynnwtan llevei" tie111 grote knaUeau llw!llrt da.n één kleii!IR~jlt'>~ 
Het 11ms go.;.èl gell;r,ol:Jt:-er·!il, m:t~tr lb.et ha:JJ.!de nniets ll!iit .•• ". 

.-i 

e De Nieuwe Rotterdamse Courant in een hoofdredactionele be
schouwing over de nieuwe politieke situatie: "Vermindering van. 
het aantal partijen is er voorshRnds niet van te verwachten, integen- · 
deel; zeker niet als ·zich afsplitsende groepen op hun Kamerzetels 
bniven zitten, wat op zijn zachtst gezegd onelegant is. Maar de 
toèkomst zal zo'n vermindering wel kunnen brengen, als regering, en 
Staten-Generaal zwiChten voor de op hen geoefende aandrang om 
met het kiesBtelsel te knoeien. Wlj hopen, dat zoiets ons politiek~ 
hestel besp&"l.l'd zal blijven". 

• lfifaag·,.,. 1rt'<1Hdie v.ai[J! De Teleg,-.aa[: "JLevellisgevaarl!jk voor oiDl:r.e: 
toeko.m:-;t en die VlMil OJ!Ch!': klndere.n uoe.mde Jbtet liiberale "JI.'wee-tie-
Kam!.'rli-d mevrouw Haya van Sornenm.-DOWJ!Jieif ll.1111 eeu poHtieke 
tv-uitzNuUng hel; optrede~il van de Hnl;:se radica!l.l. iRudi Dutschke 
tijdem; de OIH>ntb:ue vèrgaderiJ1g te AmstNdam. Het was ee~n ophit
sing tot· terrein· en haat. '\1\-!i liberalen steUeilll e>ns met ~aacht hier
tegeilt ·l;e W•l'elr, aJu" mevrouw Van Sonnil>.ire[J[". 

<9 .. Vrijmoedig commentaar" in De Tijd: "Het g::\3.ê niet zo goed iri 
d~-~ PvdA .. Er zijn \\•ei \vat· NieuW Linkset·s in h-2t ~Jestuu.r gekorneri, 
maar die blijken onch?r de ctn1k van de ven:mtwom·ctelijkheid snel 
te verouderen <;'n slechts in staat te zijn tot het richten v:J.n idiote 
bdevBn over forums aan de AVRO". 

• Uit de _rubrri<!'k De.n Haag, Hoog en JL.aag rn lillet Par{»oU: ,.H;,t 
viel amp!'.r op, maar ook CHU-Ieidi"r· l\iellema memigde zich in h<l't. 
radicalen-debat .. Hij S[Jrak van de radicaleJ!ll m de ARP. Biesheuvel 
·heeft z~jn eig·e~l radicalen moeten beloven, heel! aardig te doen en 
lil\i riep, toen M"<'llema bet woord radkalen over. de Uippen kreeg, d:~,\!1\ 
ooi• de ferme. inter.t'1.111tie: .,,Dat zijn we aUema.a~!" ..JJe :r.ag de "radica
Rom" Schakel eu Geelkerken gaan vernittena. IIM.nne:nkorl is het 
uittreden valiJl twee A.R.-co.nseJtvatieven te vell"Waclbtten!' 

e !Pag. 3: Amlbte:n;a~remalk<ellil ill1l dle lr<:ramell' 
D !Pag. 5: V~:rantwoo:rd'ÎIIil!SjSjpUicM vallil G.S. 
• !Pag. 1: Wellilsen van fttGIIilge VV!Dl-~edellil 



2 ....; vrijdag .8 maart 1968 

Kopij voor deze rubriek zen
den aan 

Mej. ;Joh. H. Springer 
Alexanderstraat 16, Haarlem 

Kennemerland-Zuid 
In maart zullen er twee huiskamerbij

eenkomsten zijn, waarop vragenlijst XX 
over onze eigen organisatie besproken 
zal worden. De data zijn: donderdag 14 
maart om 14 uur bij mevr. Poulus, Per
nambucolaan 5, Overveen; tel. 61083; 
donderdag 28 maart om 14 uur bij 
mevr. Schut, Heemsteedse Dreef 193, 
Heemstede; tel. 86705. 

N .B. Er worden geen convocaties 
gestuurd. Men notere dus de data! 

Amstelveen 
De vrouwengroep Amstelveen . orga

niseert een bijeenkomst op donderdag 
14 maart a.s. om 20.00 uur in de Amstel
hoek, Amstelveenseweg hoek Kalf
jeslaan. Mevr. L. Vonhoff-Luyendijk, 
gemeenteraadslid te Amsterdam, zal 
spreken over "Vrouw en politiek". Er 
wordt vooral gerekend op de nieuwe 
leden. 

Anderen 
Wij ontvingen twee verslagen van z.g. 

contactdagen, die in het najaar te Ber
gen N.H. voor vrouwenorganisaties in 
Noord-Holland zijn gehouden. In sep
tember waren dat er 12, in november 
18, die er vertegenwoordigd waren. 

Die verslagen zijn leerzame lectuur. 
Niet dat er voor ons zoveel nieuws· in 
staat, maar bijna geen mens ontkomt 
van nature aan het gevaar, alles vanuit 
zijn eigen standpunt te bezien en ande
ren daarnaar te oordelen. 

Hier was een zeer uiteenlopend . ge
zelschap aanwezig, dat zoekt en tast en 
voor een groot deel nog niet ons peil 
heeft bereikt. Dat klinkt nogal ver
waand, maar dat is het niet, want het is 
immers waar, dat leden van een politie
ke organisatie iets meer geschoold of 
liever: iets minder ongeschoold zijn. op 
politiek en maatschappelijk terrein dan 
vele anderen. Die anderen moeten wij 
trachten te bereiken en daarvoor is het 
nuttig kennis te nemen van wat er bij 
hen omgaat. Zij wensen voorlichting en 
vorming; zij wensen ook samenwerking. 

Op de septemberbijeenkomst hield 
mevr. mr. M. Kranenburg-Lycklama à 
Nijeholt, echtgenote van de commissa
ris der Koningin :n Noord-Holland, een 
inleiding over de vraag: "heeft een 
vrouwenorganisatie in deze tijd nog 
zin", gevolgd door discussie. Als vaker 
valt weer op, dat bij deze kwestie 
steeds gesproken wordt over de vrouwen
organisaties, maar die zijn veelsoortig. 
De zm en dus ook het voortbestaan van 
de ene geldt niet altijd ook voor een 
anderç. 

Men blijkt het absoluut noodza,kelijk 
te vinden dat de vrouwenorganisaties de 
vrouwen helpen haar weg te vinden in 
deze wereld-in-beweging. Akkoord. 

Men wil vorming; men wil samenwer
king, om elkaar te leren kennen en niet 
naast elkaar te werken. Ook akkoord. 

Maar die samenwerking en die ken-
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nismaking zoekt mert .niet in een alge· 
mene organisatie; daar ·wordt niet over 
gesproken. Men wil samènwerking door 
overkoepeling. Het eigen, · vertrouwde 
hokje blijft. Maa,r. kan · men vrouwen 
geëmancipeerd noèmen als ze nog zo 
angstvallig in het eigen kringetje blij
ven en alleen veilig samen iets willen 
ondernemen met anderen? Dit is wel 
een heel andere mentaliteit dan bij ons, 
die door enthousiaste medewerking ·aan 
algemeen werk de eigen organisatie wel 
eens achterstellen. 

wel een gaatje ·overblijft voor een eigen 
leven met het gevolg: overbelast zijn. 
Het gevolg is ook dat de leiding van 
veel berust bij enkelen. Is dat democra
tisch? Is spreiding van het werk niet 
beter, niet democratischer? Men heeft 
het steeds over democratie, maar de 
consequentie ervan: zelf iets op je ne
men en het niet maar overlaten aan 
druk bezette anderen, die gaat men 
vaak maar liever uit de weg. Dat is zo 
gemakkelijk. 

Ziet hier enkele kanttekeningen bij de 
verslagen. Later meer. 

Goede besturen 
Op dezelfde bijeenkomst werd door 

een organisatie-psycholoog gesproken 
o.a. over de vraag hoe men goede 
besturen krijgt, hoe men bestuursleden 
"vangt". Onder de indruk van recente 
problemen in onze eigen gelederen tro.~ _ 
dit onze aandacht. Maar wat lezen WIJ 
in het verslag?: "Zoek een druk bezet 
mens. Dezen k11nnen er vaak· nog wel 
iets bij doen". Het is waar en wordt 
veelvuldig toegepast. Maar is het juist? 
Inderdaad zal een drukbezet mens vaak 
voor de aandrang bezwijken en nog wel 
een gaatje v-:inde!li om· er nog wat bij te 
doen en .dat gewoonlijk mèt succes. Nie
mand die er zich om bekommert of er 

Tijdig berichten 
Het is weer nodig gebleken nog eens 

te verzoeken aankondigingen voor bij
eenkomsten vooral vroeg te sturen, wil 
men ze bijtijds in deze rubriek ge
plaatst zien. Bij· uitzondering wordt wel 
eens een bericht telefonisch doorgege
ven, maar daar moet men echt niet op 
rekenen. Waar men wel op moet reke
nen, dat is de trage postbestelling. 
Daarom herhalen wij nog eens de regel, 
dat voor plaàtsing in een bepaald num
mer het bericht vrijdag te voren aan 
bovenstaand adres ontvangen moet zijn. 
Wat later komt, is te laat. 

N.V. OBSERVATOR 
ROTTERDAM VASTELAND 30 TELEFOON 1115 20 

FABRIKANTE VAN 

NAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS, THERMOMETERS 
PYROMETERS, TACHOMETERS 

Agenten voor Zeekaarten en 
Nautische boeken 

REPARATIES OP KORTE TERMIJN 

SPREEKBEURTEN 

15 maart. 

15 maart 
15 maart 

16 maart 

18 maart 
18 maart 

18 maart 
18 maart 

18 maart 
21 maart 

22 maart 

22 maart 
22 maa~t 

22 maart 
22 maart 
22 maart 

22'maart 
25 maart 
25 maart 

25 maart 
25 maart 
26 maart 
27 maart 
29 maart 

29 maart 
29 maart 
1 april 

1 april 

8 april 
8 april 

:P~riode vaR 15 maart iot en met 8 april 

Haarlem (20.00 uur: hotel-restaurant Van 
Aken) ..........••............................. _ ...• 

Dokkum (20.00 uur: hotel De Posthoorn) 
Assen (Kadercursus besloten) ............. .. 

Zuidlaren (District Noord Groningen 
JOVD (debat) •.........................•...... 

Nunspeet ......................................... . 
Franeker (statencentrale; onderw.: Euro

.. pe~~ integratie) ...•........•..••.••••.••••.•• 
RIJSWIJk ............................................ .. 
Vlissingen (19.30 uur: hotel Brittannia; 

onderwerp: Liberale sociale politiek; 
afdelingen Vlissingen, Goes en Middel-
burg) ........................................... .. 

Hoogezand ......................................... . 
Nijmegen (20.00 uur, concertgebouw 

Vereeniging; onderwerp: Vietnam) ...... 
Berkenwoude (20.00 uur, voormalig Regt

huis; onderwerp: Hoe staat de VVD in 
de politieke branding?; Streekverband 
VVD-Krimpenerwaard) .........•..••....••. 

Hengelo (20.00 uur: restaurant Deters) 
Nijmegen (forum kweekschool Klokken-

berg) ............................................ .. 
Epe .................................................. .. 
Venlo e.o .......................................... . 

"Assen (kadercursus, besloten) •..•........ 

Pesse ...............................................• 
Baarn ................................•••............. 
Antwerpen (congres Algemeen Verbond 

v. d. Zelfstandige Arbeid in België) 
Emmen ....................................•........ 
Zeist .................................•••..•.••...•.• 
Assen (kamercentrale Drenthe) ...••.•....• 

·'Amstelveen ....................................•.. 
Assen (kadercursus, besloten) ...........• 

't Gooi ........................................•...• 
Assen (studiekring JOVD Drenthe) 
Meppel (20.00 uu, zaal Worst, Steenwij-

kerstraatweg 10; liberale ·kring Meppel, 
Steenwijk e.o.) ................................ . 

Bergen op Zoom (20.00 uur, Koornbeurs; 
onderwerp: Binnenlandse politiek; West-
Noord Brabant) ............•................• 

Stolwijk ...................................•.....•..• 
Brussel (liberale kring) .............•••....•..• 

mr. W. J. Geertsema 
H. Wiegel 
G. M. Lambers, K. Kuipers 
en R. S. Hofstee Holtrop 

H. Wiegel 
H. J. L. Vonhoff 

mr. dr. C. Berkhouwer 
mr. H. van Riel 

mr. J. G. Rietkerk 
H. Wiegel 

mr. H. van Riel 

mr. E. H. Toxopeus 
mr. W. J. Geertsema 

ir. D. S. Tuijnman 
H. Wiegel 
mr. H. E. Koning 
mevr. mr. E. Veder-Smit 
H. J. L. Vonhoff en dr. K. 
van Dijk 
R. Zegering Hadders 
mr. H. van Riel 

mr. F. Portheïne 
mr. J. G. Rietkerk 
H. J. L. Vonhoff 
R. Zegering Hadders 
H. Wiegel 
dr. K. van Dijk, G. M. Larn
bers en drs. P. A. Wolters 
H. Wiegel 
R. Zegering Hadders 

H. J. L. Vonhoff 

mr. H. van Riel 
H. Wiegel 
mr. H. van Riel 

Radio-uitzending van de VVD: woensdag 20 maart van 18.20-18.30 
uur over de zender Hilversum 11 (298 m). 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

VRAGEN OVER 

DRANK- EN 

HORECAWET 
Ons Tweede-Kamerlid de heer Por

theïne heeft aan de ministers en staats
secretarissen van sociale zaken en 
volksgezondheid en van economische 
zaken de volgende schriftelijl{e vragen 
gesteld: 

1. Is het de bewindslieden bekend dat 
bij het inwerkingtreden van de nieuwe 
Drank- en Horecawet op 1 november jl. 
een overgangsregime is geïntroduceerd, 
dat in feite gedurende de overgangstijd 
de oude en nieuwe Drankwet naast el
kaar Iaat bestaan? 

2. Zijn de bewindslieden niet van me
ning dat dit naast elkaar bestaan van 
twee wetten met zeer uiteenlopende re
gelingen tot discriminaties en onbillijk
heden leidt voor talloze betrokkenen? 

3. Zo ja, zijn zij dan niet van mening 
dat het voor dit overgangsregime te be
palen t.ijdvak zo kort mogelijk dient te 
zijn? 

4. Is het waar dat met betrekking tot 
deze overgangstijd, die niet in de wet 
vastligt, gedacht wordt aan een periode 
tot mei 1969? 

5. Indien vraag 4 bevestigend wordt 
. beantwoord, zijn zij dan niet van me

ning dat deze overgangstijd aanzienlijk 
moet worden verkort en wel tot bij
voorbeeld 1 juni 1968? 

6. Zijn de bewindslieden niet van me
ning dat administratieve redenen in het 
licht van het in vraag 2 gestelde geen 
aanleiding mogen zijn voor het hanteren 
van een overgangsregime met een te 
ver in de tijd gelegen einddatum? 

VRAGEN OVER 

ELEKTRISCHE 

CENTRALES 
Onze Tweede Kamerleden de heer 

Portheïne en mevrouw Veder-Smit heb
ben aan de minister van economische 
zaken de volgende schriftelijke vragen 
gesteld: 

1. Is de minister niet van mening dat 
de bouw en plaatsbepaling van elek
trische centrales zeer grote consequen
ties heeft uit een oogpunt van doelmati
ge energieproduktie en -distributie, en 
ruimtelijke ordening, en eveneens grote 
budgettaire gevolgen heeft? 

2; Is hij niet van mening dat het juist 
met het oog daarop zeer wenselijk is de 
beoordeling van de bouw van deze cen
trales te coördineren op de allerbest 
denkbare wijze vanuit een centraal punt, 
rekening houdend overigens met regio
nale zeggenschap? 

3. Is het in dat licht niet merkwaar
dig dat de Eelktriciteitswet 1938 nog 
steeds voor het grootste gedeelte niet in 
werking is getreden? 

4. Is hij bereid maatregelen te ne
men, die de in vraag 2 bedoelde coördi
natie bevorderen door hetzij te overwe
gen genoemde wet integraal in werking 
te doen treden, hetzij, indien daaraan 
door de inmiddels opgetreden ontwikke
ling en verkregen inzichten bezwaren 
kleven, een zodanige regeling tot stand 
te doen brengen, dat deze coördinatie 
met name op regeringsniveau in aan
zienlijke mate wordt verbeterd? 

Vragen over verkeer 

in Warnsfeld 
Onze Tweede-Kamerleden de heren 

mr. J. G. Rietkerk en H. Wiegel hebben 
aan de minister van verkeer en wa
terstaat de volgende schriftelijke vra
gen gesteld: 

1. Heeft de minister kennis genomen 
van het adres dat ingezetenen van 
Warnsfeld hem eind 1967 hebben gezon
den betreffende de situatie waarin 
Warnsfeld, ten gevolge van de aanwe
zigheid van een door de bebouwde kom 
van de gemeente lopende rijksstraat
weg, verkeert? 

2. Is de minister bereid een onderzoek 
naar deze situatie te doen instellen en 
maatregelen tot verbetering van de ver
keersveiligheid in Warnsfeld te treffen? 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

010 de vrijheid (I) 
* * VanzelfSJprekend ligt de verant-* woordelijkbeid bij de overheid en 
men •moet zich dan ook ernstig afvragen 
of de tolerantie die de overheid jegens 
Dutschke heeft getoond wel aan alle 
n1·aatstaven heeft V'Oldaan, temeer om
dat hij in zijn befaamde red•e in Amster
dam inbreuk maakte op de vuistregel 
dat een buitenlander zich in een openba
re bijeenlwmst heeft te onthouden van 
het uitspreken van een oordeel met be
trel•king tot de binnenltandse politielr 
van het land dat hem vrijheid ven spre
ken verschaft. 

Het blijft een ernstige en precaire 
zaak die een behoedzaam optreden ver
eist. Wij kunnen ons dan o~ ~ehe~l 
aansluiten bij de woorden die m dit 
verband in een kort hoofdartikel in het 
Algemeen Handelsblad werden neer
o-eschreven. Daarin werd onder meer ge-

- :egd: "aanslagen als die welke afgelo· 
pen zondag plaatsvonden kunnen bijdra· 
gen tot verhitting van de gemoederen. 
En hoe rechtvaardig de publieke veront
waardiging ook is, men zal zich ervoor 
moeten hoeden, een klimaat te schep· 
pen waarin heksenjachten tot de moge· 
lijkbeden gaan behoren. Doeltreffend 
optieden van de politie kan er meer dan 
ooit toe bijdragen, dat in Nederland de 
illusies van een aantal extremisten snel 
en diep begraven worden." 

Tot zover het oommentaar in het Han
delsblad. Maar toch: als wij in onze 
tolerantie de verantwoordelijkheid niet 
incorperen, dreigen wij ons op een hel
Iend vlak te begeven. Moge daarom de· 
ze richtsnoer ons leiden in een rumoeri
ge wereld waarin met de maatstaven 
van de ware vrijheid naar onze smaak 
wel zeer vreemdsoortige capriolen wor· 
den gemaakt. 

Out de vrijheid (11) 
* * Ons land dat traditiegetrouw * doorgaat voor de balkermat van 
ware vrijheid en verdraagzaamheid is 
het afgelopen weekend opgeschrikt door 
bonta:anslagen op enkele ambassades. 
Dit is een hoogst ernstige en veront
rustende zaak. Op het moment dat wij · 
dit schrijven zijn er nog maar weinig 
aanwijzingen in wellm richting moet 
worden gezocht om de daders op te 
sporen. Toch zijn er enkele onmiskenba
re feiten die in dit verband moeten wor
den gememoreerd. De in ons land ge· 
pleegde aanslagen staan niet op zich· 
zelf. Ook in Londen en Turijn vonden 
soortgelijke waildaden plaats. Dit wijst 
op een opvallende samenhang, waaraan 
ons bet optreden van de zgn links-ralli· 
cale Westberlijnse student Dutschke die 
onlangs in Amsterdam ontoelaatbare op· 
ruiende taal bezigde, niet vreemd lijkt. 
Dit te meer omdat Dutschke volgens 
het persbureau AFP onomw'Onden ver
klaarde dat hij de recente acties in 
Nederland "uitstekend" achtte. 

Een en ander betelkent dat wij in ons 
land met ons spreekwoordelijk gevoel 
voor tolerantie voorzichtig moeten zijn. 
Het gaat hier opnieuw om de vrijheid, 
~en heilig goed dat evenwei niet moet 
worden gezien ·tegen de achtergrond 
van losbandigheid, maar nauw verbon
clen dient te zijn met het begrip verant· 
'-~oordelijkheid. 

Waar ligt hier de verantwoordelijk~ 
heid? Dat is de belangrijke vraag waar 
het om gaat. 

·x * De uit de KVP ·getreden radica· * len zijn niet moe geworden ons 
bij herhaling erop te wijzen dat zij stre
ven naar partijvernieuwing. In lle prak· 
tijk blijkt deze "partijvernieuwing" niet 
meer te zijn dan het formeren van een 
"nieuwe partij", hetgeen uiteraard iets 
geheel anders is. Als het de groep-Aar
den met die partijvernieuwing ernst 
was geweest, had zij op het moment 
van uittreden de !kiezer duidelijk moe
ten maken wat zij precies onder partij
vernieuwing verstaat. 

Dit is evenwel achterwege gebleven. 
De kiezer blijft tot dusverre in het onz_~
kere en ziet slechts een nieuwe partiJ· 
formatie ontstaan, waarvan het streven 
in nevelen blijft gehuld. Wij achten dit 
een kwalijke zaak, omdat de kiezer al· 
dus op een dwaalspoor wordt gebracht 
lln een begrijpelijl;:e onverschilligheid 
aan de dag gaat leggen, waarmee onze 
democratie allerminst is gediend. 

Het blijven innemen van Kamerze.t~ls 
llie men binnen het kader van de politie
ke beginselen van de KVP verwierf 
blijft dam·bij een onsmakelijke en ir· 
reële zaal.:. Het is en blijft zuiver 
diefstal v:m zetels, welk misdrijf men 
V•oorts propageert ten aanzien van ze· 
tels die in staten en rallen werden inge· 
nomen, 

Wie werl{elijke partijvernieuwing wil, 
zal duidelijk moeten maken op welke 
wijze hij zijn koers wenst om te buigen. 
Hij zal voorts de 1noed moeten opbren
gen van onderop te beginnen en niet te 
vegeteren op verworven posities in Ve'!.'

tegenwoordigende lichamen die niet op 
eigen kracht werden veliu'egen. 
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Debatten Lr1· Tweede Kamer 

Ambten renzaken 
De afgelopen weken heeft de Tweede 

Kamer twee belangrijke onderwerpen 
op het gebied van de arr·htelijke 
rechtspositie behandeld. Het eerste was 
van meer algemene aard en betrof het 
conflict dat tussen de huidige bewinds
lieden van binnenlandse z:r.l<en en de cen
trale ambtenarenorganisaties in het ge
organiseerd overleg was gerezen over 
het doorvoeren van een aantal beper
kende maatregelen. Wel!swaar was er 
ook geen overeenstemming bereikt over 
het in het kader van het trendbeleid toe 
te kennen eerste percentage salarisver
hoging en over de vraag of deze verho
ging in procenten of in centen zou moe
ten worden gegeven, maar daar was het 
overleg toch niet op vastgelopen. Dat 
was gebeurd toen de bewindslieden het 
overleg wilden openen over een aantal 
beperkende maatregelen op het gebied 
van de kindertoelagen, de reiskostenre
geling en de spaarregeling. De ambte
narenorganisaties weigerden daarover 
te spreken, omdat daarvoor in eerste 
instantie uitsluitend b u d g e t t a i r e 
overwegingen waren aangevoerd. Als ·al 
tevoren vast stond dat er een bepaald 
bedrag uit zou moeten komen, had over
leg geen zin meer, aldus redeneerden 
de organisaties niet ten onrechte. Bo
vendien zouden de ambtenaren dan een 
dubbele bijdrage moeten leveren ter OP.· 
lossing van de financiële problemen van 
dit kabinet. 

Ook wij hebben bij de behandeling 
van binnenlandse zaken G!P 20 februari 
op dit punt kritiek geleverd en gesteld 
dat wij het eerste optreden van de 
bewindslieden terzake bepaald niet ge
lukkig vonden. Budgettaire overwegin· 
gen mogen niet het uitgangspunt van 
personeelsbeleid zijn. Tevoren hadden 
echter twee Kamercommissies al in de
ze zaak bemiddeld en van de be
windslieden de toezegging verkregen 
dat zij bereid waren het overleg zo te 
voeren, dat de uitkomsten daarvan tot 
wijzigingen in de geraamde begro. 
tingsbedragen zouden kunnen leiden. 
Daarmede stond de weg open om de 
voorstellen op eigen merites, los van de 
financiële gevolgen in bespreking te ne
men. 

Knieval 
Jammer geoneg heeft de meerderheid 

van de ambtenarenorganisaties deze 
uitweg om uit de impasse te komen niet 
aangegrepen, maar van de minister en 
de staatssecretaris geëist dat zij uit
drukkelijk zouden verklare'l terug te ko
men op de budgettaire redenen, die me
de tot hun voorstellen aanleiding had
den gegeven. Daarmede eisten zij van 
de minister een knieval die redelijker
wijs niet van hem gevraagd mocht wor
den en zijn de ambtenarenorganisaties 
op hun beurt niet gelukkig geweest in 
hun optreden. Daarom hebben wij bij 
de behandeling van ·deze zaak in de 
Tweede Kamer met de andere rege-

door mr. J. G. 
Rietkerk, 
lid van de 
Tweede 
Kamer 
der Staten
Generaal 

ringspartijen het regeringsbeleid op dit 
gebied aanvaard, te meer omdat de mi
nister ruiterlijk verklaarde dat hij, als 
hij alles had overzien, deze zaak beslist 
anders zou hebben aangepakt. 

Tijdens de Kamerbehandeling ver
klaarde de staatssecretaris zich boven· 
dien bereid, mede op ons aandringen, 
de beperkingen· in de kindertoelage-re
geling zo toe te passen dat er van een 
aantasting van verkregen rechten in ie
der geval niet gesproken zou kunnen 
worden. 

Voor het overige hebben. wij duidelijk 
gesteld dat . wij de opvatting van de 
regering delen dat' er vandaag geen 
aanleiding meer is aan ambtenaren een 
hogere kindertoelage toe te kennen dan 
anderen ontvangen. De "afbouw" gaat 
dus wel door, maar zeer geleidelijk. 

Wij hebben er verder nog. op aange
drongen het zgn .. periodieke sparen, dat 
buiten de geldende spaarregeling zou 
worden gebracht, daaronder te handha
ven en te bezien of de 2 pct. sala· 
rismaatregel niet omstreeks de helft 
van dit jaar door een nieuwe sala· 
rismaatregel zou kunnen worden ge
volgd. Ook daaraan is de regering tege
moet gekomen, zonder de fout te be-

. gaan om in deze fase van de vrijere 
loonpolitiek door haar eigen salarisbe
leid invloed uit te oefenen op de loonont
wikkelingen elders. Dat zou in strijd 
geweest zijn met het trendprincipe. Om 
verschillende redenen hebben wij ons 
verzet tegen de van verschillende zijden 
in de Tweede Kamer op de minister 
uitgeoefende aandrang om het tweede 
gedeelte van · de salarisverhoging niet 
procentueel, maar in vaste bedragen 
toe te kennen. Ook dat zou allerlei onge· 
wenste repe~cussies geven, nog afgezien 
van het feit 'dat wij daarmede na de 
plaats gehad hebbende denivellering di
rect weer aan het nivelleren zouden 
slaan. 

Ziektekosten 
Bleek het debat over het over

heidspersoneelsbeleid dus, ondanks de 
vele kritiek, voor de bewindslieden van 
binnenlandse zaken ten slotte toch een 
gunstige uitslag op te leveren, datzelfde 
kon niet gezegd worden van het onder· 
werp dat een week later in behandeling 
kwam, te weten het wetsontwerp Ziekte· 
kostenvoorziening Ambtenaren. 

Hiiu, ,,,,,._,,,,, ',I 
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I door als cliënt gebruik te maken van áe infor- I 
matiebronnen, waarover de HBU beschikt, dank 

I 
:zij haar uitgebreid net van eigen kantoren en I 
correspondenten over de gehele wereld. 

J~-.l_o._,.C),_·k_v_o_o_r_u_:_fl._e_. _H_s_u _ _.)l 

L:OLLA.NDSCHE BANK-UNIE N:Jv. 
Afi·,3TERDAM • DEN HAAG • ROTTERDAM -----

Dit reeds in 1965 ingediende wetsont
werp had ten doel voor het rijks- en 
onderwijzend personeel een aparte ziek• 
tekostenvoorziening tot stand te bren
gen in dezelfde geest als de !ZA-regelin
gen bij de gemeenten. Daartoe zou een 
aparte dienst moeten worden opgericht 
van 350 man en zouden alle ambtenaren 
een procentuele premie moeten gaan 
betalen, gelijk aan de helft van de 
lmsten dekkende premie. De andere 
helft zou, althans voor wat betreft de 
actief dienenden, door het rijk worden 
betaald. Ook de gepensioneerde ambte
naren zouden onder deze regeling kun· 
nen vallen, zij het dat zij premie over 
de volle pensioengrondslag zouden moe
ten betalen. 

Dit zou tot gevolg hebben, dat niet 
minder dan 900.000 personen aan de 
vrijwillige ziekenfondsverzekering en 
aan het verzekerdenbestand van de par
ticuliere verzekeringsinstellingen zouden 
worden onttrokken. Als argument .voor 
deze wettelijke verzekering werd vooral 
aangevoerd dat de ambtelijke 
rechtspositie een dergelijke aparte rege
ling principieel zou rechtvaardigen. 

Het grootste gedeelte van onze fractie 
had tegen deze wet overwegende bezwa
ren. Zonder te ontkennen dat een 
ambtenaar een bijzondere rechtspositie 
heeft als overheidsdienaar, achtten Wij 
het statusargument een te smalle basis 
om aan deze verzekeringsdwang mee te 
werken. 

Bovendien en dit was wel het 
doorslaggevende argument - was er 
aan een dergelijke. verzekering speciaal 
voor ambtenaren geen enkele behoefte. 
Kon men enige tijd geleden nog stellen 
dat de particuliere verzekeringsmoge
lijkheden hier en daar nog wel beper
kingen in de weg werden gelegd, op het 
ogenblik is het zo dat alle ambtenaren, 
hetzij bij de vrijwillige ziekenfondsver
zekering dari wel bij de verzeke
ringsinstellingen volledige dekking . van 
ziektekosten kunnen vinden, zonder 
uitsluitingen. Met handhaving - en zo 
nodig een ·wat verdere verfijning - van 
de huidige interimregeling, die alle 
ambtenaren een tegemoetkoming biedt 
in de kosten van de af te sluiten verze
keringen wordt naar ons oordeel even
zeer een aan de rechtspositie van de 
ambtenaar beantwoordende voorziening 
op dit gebied verkregen. 

Deze bezwaren zijn door ons in de 
Tweede Kamer duidelijk naar voren ge
bracht en bleken ook verschillende an
deren aan te spreken. Hierbij kwam dat 
de voorgestelde regeling nog verschil
lende andere bezwaren ontmoette. Zo 
was er geen enkele tegemoetkoming in 
opgenomen aan verzekeringsinstellingen 
en -personen, die door deze wet ern· 
stig zouden worden gedupeerd. Ver
der bleek van de hogere inkomens en 
van de ongehuwden een naar ons. oor
deel veel te zware solidariteitsbijdrage 
te worden gevraagd en zou invoering 
van de wet tot een algemene kostenver
hoging bij de bestaande verzekeringen 
leiden. Al met al moesten deze bezwa
ren wel tot verwerping van dit wetsont
werp leiden. 

Enkele leden van onze fractie waren 
van oordeel dat aan een aantal van 
deze bezwaren via amendering kon wor
den tegemoet gekomen en dat de voor
ziening, mede gelet op de goede erva
ringen die met bv. de IZA's worden 
opgedaan, toch uiteindelijk voor de 
ambtenaren en met name ook voor de 
gepensioneerden een verbetering zou 
opleveren. Bovendien - en op dat punt 
was de fractie het geheel eens - bevat
te de voorgestelde regeling een stukje 
eigen risico, dat wij steeds ook voor 
andere verzekeringen bepleit hebben en 
mocht het feit 'liet worden verwaar
loosd dat in het georganiseerd overleg 
in belangrijke mate overeenstemming 
over deze regeling · was bereikt. Deze 
leden hebben dan ook voor het wetsont
werp gestemd. Ook in -de_ meeste ande1:e 
fracties bleken de memngen over dlt 
wetsontwerp verdeeld. In socialistische 
kring en in D'66 zag men daarin vooral 
een obstakel voor betere ontwikkelingen 
op het gebied van de gezondheidszorg -
een mening die niet door ons werd ge
deeld - terwijl in andere fracties de 
door ons naar voren gebrachte bezwa
ren in belangrijke mate werden on
derschreven. 

Toen staatssecretaris Van Veen ten 
slotte ook niet de twijfel in de Kamer 
aan de juistheid van de van rege
ringswege gemaakte en nogal scherp 
bestreden kostenberekeningen kon weg
nemen, bleek het lot van dit wetsont
werp te zijn beslecht. 

Nadat enige onzerzijds ingediende 
amendementen om de solidariteitsbij
drage voor ongehuwden en middelbare 
inkomenstrekkers te verzachten waren 
weggestemd, werd het wetso':twerp met 
ruim tweederde meerderheld verwor
pen. 

---~------ --.--------
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li(ht-radicale politiek 
TERWIJL in het land een gedeelte 

van de· radicalen in de h.'VP het 
onder voortdm·ende aanvuring van De 
Volkskrant ten slotte tot afscheiding 
hebben laten komen, is in Amsterdam 
de stemming in deze groepering nog 
gematigd en · afwachtend. Dat is eigen' 
lijk wat verbazend, want sinds eeuwen 
heeft laten .konwn. is in Amsterdam 
iti politieke vernietmingen. Misscl1ien 
komt 't doordat hier .geen sprake is vtin 
een wezenlijke vernieuwing, althans 
niet in deze vorm, maar dat Jüinnen wij 
aan anderen ter beschouwing overlaten. 

Wij· beperken ons tot Amsterdam, en 
constateren dan dat de katholiekè. radi
cale wethouder mr. Th. c: M. A. Elsen
burg door de socialistische fractie i11 de 
gemeenteraad voor een bijzonder lastig 
:probleel,ll is geplaatst. Op het tijdstip 
van verschijnen van dit blad is de. zaak 
wellicht al beslist; op h.et moment van 
sohrijven van dit kroniekje zal . ook de 
heer Eisenburg nog in grote onzeker
heid verkeren. 

Begin februari hebben wij op deze 
plaats .het onderwerp . reeds aangesne· 
dèn: de kwestie van het woningbeleid, 
waarin de wethomter de taak va11 de 
ambtenaren van de afdell.ng Woonruim
te· zoveel mogelijk wil beperken tot de 
ernstige gevallen terwijl de. andere wo-

nim:zoekenden in ruimere mate door 
ovèrleg met eigenaren en rnakelaars tot 
een resultaat dienen te komen. Men zou 
bijna kunnen zeggen: een pogh1g om 
een J.;:wart eeuw na de oorlog eeüs -
voorzichtigjes - terug te keren naar 
een normale procedure. Reeds bij de 
behandeling in de openJx;re commissie
vergadering i!l toen door de· linkse frac
ties bezwaar gemaakt; het is nu wel 
zeker dat er inderdaad eeii · motie zal 
worden voorgesteld waarin wordt ge-· 
vraagd de afdeling Woonruimte wel de
gelijk ook administratief. en dirigerend 
te blijven belasten met alle werk dat 
aan het distribueren van woningen is 
verbonden (met uitzondering misschien 
van de duurste huizen) waarmee dan 
dus de overheidsinmenging op dit· punt 
weer OlJ volle kracht is · teruggekeerd. 
Het moet voor · wethoudC'r ElsènbUrg, 
die toch duidelijk een zekere affiniteit 
met de socialistische fractie kan worden 
toegeschreven, wel pijnlijk zijn dat 
juist hem nu een soort motie va.n wan
trouwen moet treffen. De verbeteringen 
die hij in zijn wethoudersloopbaan op 
het gebied ~·an woningdistributie heeft 
tot stand gebracht, .hadden enig :vertrou
wen in zijn inzicht toch wel mogen wek
ken. Hoe het met die motie afloopt, 
zullen we bij het verschijnen van rut 
blad wellicht al weten. 

Collflict • KVP-fractie 10 

VAN mr. dr. S. W. C. I. M. Couwen
. berg, lid van de Rotterdamse · ge- · 

meenteraad voor de RVP was het al-
. Jimg bekend dat hij in polit·icis een bij

zondere positie in zijn fractie inneemt. 
Hij is de mening toegedaan dat dè tijd 
van de confessionele partijen voorgoed 
voorbij is en dat mitsdien het proces 
van de partijvernieuwing zich ook om 
die reden niet snel genoeg kan voltrek
ken. Als lid van het Democratisch Cen
trvm Nederland heeft hij die inzichten 
nooi,t onder de qekmantel gehouden. 
Ook niet trouwens in de laatste v:erga· 
dering van de partijraad der KVP. 

Zijn politieke opvattingen, zo weten 
Jngewijden, wijken duidelijk af van die 
:zijner fractiegenoten. Toch staan de 
laatsten niet ont;;ympatiek tegenover het 
radicale element in hlm partij, althans 
zo lang dit zich niet vereenzelvigt met 
de groep-Aarden. Dat geldt ook voor de 
heer G. Z. de Vos,' de vertegenwoordiger 
van de KVP in het college. 

Vooruitstrevende ideeën heeft deze 
wethouder stellig wel. Maai: hij is tege
lijkertijd een bedachtzaam mens. Het
geen verklaart dat hij de radicale acti
viteiten binnen het eigen partijverband 
met belangstelling, misschien zelfs wel 
met een zeker welgevallen gadeslaat, 
:zonder daar overigens dezelfde. conse
que~ties aan te verbinden als de. heer. 
Aarden en diens volgelingen hebben ge· 
daan. Hij verkiest af te wachten waar
toe het oveTleg van "de achttien" ·zal . 
leiden. 

Voor de !1eer De Vos is er geen .uittre
den bij. Voor de andere leden van de· 
KVP-fractie -·de heer Conwenberg even 
buiten beschouwing gelaten - evenmin. 
Voor zover wij dat voordien nog niet 
wisten, hebben v.ij het in de jongste 
raadsvergadering in geuren en kleuren 
kunnen vernen1.en. 

Onder de gegeven omstandigheden 
VJas het niet zo vreemd dat in de verga
dering van de l{VP-fractie die 's maan
dags aan de raadsvergadering vooraf 
was gegaan, de plannen van. de heer 
Conwenberg zeer conscientieus zijn af·· 
getast. Blijkens een verklaring van 
fractievoorzitter mr. L. A. Struik iJ1 de 
raad m.oet de heer Couwenberg op dat 
ogenblik hebben gezegd dat hij zijn hou
ding.nog niet definitief had bepaald, dat 
zijn beslissing mede zou afhangen van 
wat de andere h.'VP'ers in het Democra
tisch Centrum zouden doE'n en dat hij in 
afwachting daarvan geen. publlkáties 
zou bevorderen. · 

Laat er nu aan de vooravond van de 
raadsvergadering in Het Vrije Voll{ een 
interview met de heer Couwenberg 
verschijnen. En laat deze ·daarin met 
zoveel woorden eonstateren dat naa.r 
ZlJn persoonlijke oordeel voor de 
KVP'ers uit het Democratisch Centrum 
Nederland de tijd voor. afsplitsing is 
aangebroken. Hij liprak zich .• onomwon
den uit voor de vorming van een nieu
we, voor·uitstrevende volkspar·tij en hij 
voegde daaraan toe da.t wethouder De 

Een regionale omroep? 
BINNENKORT. komt in de Haàgse 
. i'aad een voorstel aan de . orde van 

de heer Chr. J. Buijtendijk c.s. (PvdA) 
om f 15.000 bèschikbaar te stellen voor 
e,er onderzoek naar de . n'loge!ijkheden 
van. het tot stand brengen vàn een regio
nale omroep. Het· initiatief-voorstel · 
op Zich e'en zeldzaamheid in de Haagse. 
gëmeenteraad - is in zoverre niet erg 
origineel, omdat Anisterdain en :Rotter
dam al besloten hebben tot een soortge
lijk onderzoek. 

Eerlijk gezegd twijfelen we aan het 
nl]t .en de waarde van een regionale 
omrpep, maar dat neemt niet weg, dat 
bet instellen van een onderzoek naar oe 
mogelijkheden wel wenselijk lijkt. Al 
zou het alleen maar zijn om de argu
menten vóór en tegen te leren kennen 
en om op de hoogte te komen van wat 
dit allemaal zou moeten kosten. 

In de toelichting op zijn voorste! somt 
de heer Buijtendijk de ondenverpen op, 
waarmee de regionale omroep zich zou 
kunnen bezig'houden: cultuur, onder
wijs, vitaiisering van het democratisch 
gemeenschapsbesef, soçiale informatie, 
geestelijk leven, nieU:wsvoorzieni:rtg, 
sport. 

. Dit "programma" is bijna een volle
{hge afspiegeling van wat de landelijke 
omroep brengt. Regionaal bezien gaat 
de landelijke omroep uitera.ard zeer se
lectief te werk. Een regiomale omrG<"P 

zou natuurlijk veel meer aandacht ·aan · 
het pjaatselijk gebeuren kunneJ1 schen
ken. Intussen vragen we ons af of een 
dergelijke regionale omroep nog meer 
"nieuws" zou kunnen verstrekkim dan 
we nu al via radio en televisie krijgen 
opgediend. Ook aan sport wórdt, dach
ten ·we, door Hilversum en Bussum zeer 
ruime aandacht besfeed. Of de burgerij 
nu zoveel behoefte zal blijken tê hebben ·. 
aan de · uitzending van gemeente
raadsvergaderingen, menen we voor
alsnog tè lilOefen betwijfelen. Zó boei
end zijn die in de meeste gevall€n zeker 
niet. Ook ten aanzien van de andere 
programii1a-onderd~:len twijfelen we 
emstig aan het rmt. M:aar goed, laat 
men het maar eens onderzoeken. Indien 
het denkbeeld ingang zou vinden dan 
zal het kostenvraagstu]{ vermoedelijk 
toch een struikelblok vormen. 

In bet algemeen geloven we, dat de 
onderscheidene publiciteitsmedia ''ol
doende voorlichting verschaffen. Zij 
doen dat al dan niet politiek gekleurd, 
hetgeen overigens bij een regionale om
roep, die van ov€rheidswege zou moeten 
uitgaan, minder juist lijkt. 

Met deze opmerkingen zijn we al te
recht gekomen in de argumenten vóór 
en tegen, waarop men ons in dit prille 
stadium echter niet mag vastleggen. We 
hebben slechts een aanduiding willen 
geven, welke problemen er al zo arun 
een dergeïijke region<JJe omroep verbon-

Zou men dus kunnen. zeggen dat de 
linkse fracties . de heer Eisenburg 

eige11lijk verwijten al· te radicaal het 
xnes te. 'villen zetten in de sleurgang 
van de· :woningdistributie, op een heel 
ander terrein heeft Amsterdam al even
zeer een verwijt van te 1·adicaal optre
den moeten incasseren. In het vakblad 
v<J,n D.!è Nederlandse Loods is kortgele
den nogal fel gefulmineerd tegen het 
fe.it dat in . het Noordzeekanaal schepen 
van bijna 45 voet diepgang zijn toegela
ten .. De schrijver . van het artikel wijst 
emp .dat de toenmalige directeur van 
het loodswezen in. lJmuiden het niet 
verantwoord achtte een diepstekeilde 
ertstanker toe te laten. Het is. toch ge
beurd·, en .alles is goed gegàan, maar 
voor de. schrijver is. dat geen i·ed~ri om 
de zinsnede, waarin hij zegt dat de 
Amsterdamse haven niet gereed was· om· 
schepen met een dergelijke diepgang te 

. ontvangen, in de pen te houden.· Zijn 
verklaring is dat men het . besluit tot 
toelating nim.mer zou hebben genomen 
als men had ·beseft ·Welke gevaren 
eraan waren verbonden. .,. .. · . 

Dàarmee is toch een lastige zaàk arm , 
de . orde · gesteld. Men · zou er zich ·ge
l110kkelijk van af kunn.en mak.en ·door te 
zeggen dat de feiten .. immers hebben 
uitgewezen dat het wèl -kon,, maar dat is 
toch niet afdoende. De vraag .is Of er 

Vos ziJn toekomstige ·l)OSitie eveneens lil 
/beraad had. 

Daarmee was de boot aan. Een zeer 
bo;;;e mr. Struik voelde zich génóopt -
naar eigen zeggen ièrwille van de poli
tielie duidelijkheid - in de raadsverga
dering publiekelijk te verklaren dat de 
beer Couwenberg eén afspraak had 
geschonden en - erger. nog '- zijn frac
tiegenoot in het college in opspraak had 
gebracht. 

Uitdrukkelij<l;: stelde de heer Struik 
vast dat geen. van zijn fractiegenoten· -
de heer Couwenberg alweer uitgezon
derd - eraa.n denkt .de partij te verla
ten. Zij zullen zich houden aan de reso
luties die in de laatste vergadering van 
de partijraad zijn aangenomen en waar
in volgens de heer Struik een radicale 
bi;;drage als belangrijk ·gegeven is ver-

· werkt. · 
Welaan, het zat de lezers niet verwon

dèren dat de verontwaardiging van de 
heer Struik over de gebleken schending 
van· vertrouwen zich ontlaadde · in ' een 
dreigement: tenzij de heer Couwenberg · 
stante pede zou ·verklaren dat zijn 
beslissing nog ni.et defiilitief was, zou 
hij voortaan van het fractieberaad wor
den uitgesloten. Waarop de heer Cou
wenberg zich· in 'het boetekleed hulde, 
zeggende dat zijn mededelingen in Het 
Vrije Volk moesten worden gezien als 
een weergave Yan een vo9rlopige 
persoonlijke. mening~ Bovendien bood hij 
wethouder De Vos zijn verontschuldigin· 
gen aan. · 

den kunnen ZlJI1. Ongetwijfeld zullen er 
nog veel meer blijken te zijn: Die zullen 
bij het onderzoek wel aan de dag tfe
den. 

Intussen vragen ·we ons af, waarmn 
de heer Buijtendijk zijn voorstel niet in 
agglomeratie-verband heeft gedaan. Dat 
hij dit naliet; achten we in elk geval een 
ernstige tekortkoming. Den Haag is nog 
altijd het culturele centtum van de ag
glomeratie. Juist op dit punt is samen
werking tussen de centrumgemeente en 
de randgen1eentên van bijzonder grote 
betekenis. Hètzelfde geldt bijv: voor het 
verkeersprobleem · en voor de econo
mische ontwikkeling binnen de agglome

·ratie. Daarom zou de Haagse gemeente
raad er o.i. goed aan doen, indien zij, 
als men toch een onderzoek wil instel
len, tegelijk daarbij de randgemeenten 
wu betrekken door die uit te nodigen 
aan bet onderzoek deel te nemen. 

IN de afgelopen dagen is overigens het 
Nederlands Congresgebouw in twee 

verschillende publikaties op de voor
grond. getreden. De ene püblikatie be
trof een overzicht van congressen en 
andère gebeurtenissen, die in de komen
de jaren reeds zijn geboekt. De vrij 
lange lijst heeft ons de indl'l]k gegeven, 
dat de zakelijke leiding van het Con
gresgebouw bepaald niet stil zit.- Inte
ressant zou intussen zijn te weten in 
hoeverre een aantal van die (internatio-
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inderdaad grote gevaren aan verbonden 
ZlJn. En daaraan mag men toch 
enigszins twijfelen. Immers,. lang voor
dat er een schip· van meer dan 42 voet 
diepgang werd toegelaten zijn er vele 
metingen en .peilingen gedaan. Men kan 
de havenmeester van Amsterdam, de. 
heer W. A. Montanus, bepaald geen ge
·brek aan ZOI'gvuldigheid verv.ijten. ::M:en 
zou de kwestie -kunnen afdoen met be
grijpend te knill:ken en te zeggen dat de 
geïrriteerdheid van de loodsen het ge
volg is van de ingewikkelde en soms 
onzakelijke gang van zaken in de admi
nistratieve rompslomp waar de loodsen 
mee te maken hebben. In zo'n geprik
kelde stemming zegt men dan wel eens 
wat meer dan men eigenlijk bedoelt. 
Maar het wordt toch wat pijnlijk als 
daarmee de toch al bijzonder moeUijke 
con~;u:rrentiepositie van de Amsterdarnse 
haven schade wor(}t.toegebracht. 

Er is misschien een zekere overeen
lwmst ·tussen beide J-.:ier. aangehaalde 
zaken .. Wethow:ler Eisenburg wil .voor 
de woningzoekenden die in staat zijn 
hun eigen zaken te behartigen van een 
hoeveelheid administratieve rompslomp· 
af. De loodsen zijn geprikkeld d<Oor. een 
soortgelijke hoeveelheid "red tape". We 

·moeten nu maar wachten op een .rode. 
motie · die Amsterdam verbiedt .grote 
schepen toe te laten. 

Mr. Sb·uil{ krabbelde zijn~rzijds toen 
-ook maar wat terug. Het fractieberaad 
met de. heer Couwenberg zou worden · 
opgeschort tot de laatste zijn ·houding 
definitief zou. hebben bepaald. De aan
gekondigde straf werd dus met een ele
ment van tijdelijkheid o:mgeven. 

!n de :rn·aktijk zal dat, zo veron· 
dèrstellen ·wij, weinig verschil maken. 
Als dit blad onder de ogen van de lezers 
komt zullen de heer Conwenberg en zijn 
aa.riihangers in het DemocratisCh Cen
trum Nederland naar alle waarschijn
lijkheid VO{)r het lidmaatschap van de 
RVP hebben bed~nkt. Welke ·gevolgen 
zal dat voor de politieke bedrijvigheid 
van de heer Conwenberg op plaatselijk 
irlveau hebben? Zal hij zijn zetel in de 
raad besdhikbaar stellen? Ziedaar een 
aspect dat in de raadsvergadeiing niet 
uit de verf is gekomen. · 

Dat is wel het geval ge\llïeest mèt een 
hartelijke. sympathie•betuiging van de so
cialistische fractievoorzitter . Lems . aan 
het adres. van de heer Couwenberg. Ja, 
ja, zo gaat dat. Er. was ook nog iets te 
doen Qver een lëennelijk onjuist-e mede-

. deling van de heer Couwenberg over . de 
mogelijkiheden van gemeenschappelijke 
vergaderingen der confessionele frac
ties. Maar die zaak zullen wij nu maar 
laten rusten. 

Alles bij elkaar was het intussen een 
toch wel bewogen discussie die de moei
.lijkheden in oe h.'VP duidelijk on· 
d.erst:reepte. 

riale) congressen - indiem het Con· 
gr·e~gebouw niet bestond - ·toch in Den 
·Haag zouden zijn gehouden of althans iri 
Nederland.. Het antwoord op die vraag, 
dat vermoedelijk moeilijk zal zijn te 
geven, zou een Îil.zicht kunnen verschaf
fen in de betekenis van het Congresge
bouw. 

()verigens hebben we met instemmjng 
vemomen, dat de HTM iets gaat doen 
aan ~t ·beter bereikbaar malren . van 
het Congresgebouw. Er komt zowaar 
eem rechtstreekse buslijn van het Hol
Iaridsch Spoorstátiori naar het .Con
gresgebouw en buslijn 14 zal via het 
Congresgebouw worden om:geleid. 'J;'en 
slot!€ wordt ook gedacht aan een route
wijziging v?.n tramlijn 10. Een en .ander 
lijkt ons van wezrolijk belang, niet al
leen voor congresbezoekers - mede 
met het oog op de hotelaccommOdatie 
in ·Scheveningen - maar ook voor de 
bezoekers van de culturele gebeurtenis
sen, die met ingang van het volgende 
seizoen in het Congresgebouw zullen 
plaats hebben. 

Indertijd hebben we nogal bezwaar 
gemaakt tegen de situering van het 
Congresgebouw op grond van de slechte 
bereikbaarheid met openbare middelen 
van vervoer. Dat de HTM dit bezwaar 
heeft onderkend, verheugt ons. Alleen 
Jijken de aangekondigde m~atregelen 
nog niet voldoende. 
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,.Verantwoordingsplicht van gedepu

teerde staten tegenover provinciale stEl,· 
ten op alle onderdelen vA.n bestuursbe
leid·is noodzakelijk." 

Deze wens, ·neergelegd in ons verkie
zingsprogramma-1967, is bij de behan
deling van de begroting van binnen
l::mdse zaken door de VVD-fractie naar 
voren gebracht; Aan minister Beernink 
werd gevraagd mee te delen of hij be
reid is zich te beraden op wijziging van 
artikel 113 van de Provinciewet, waarin 
de verantwoordingsplicht van de colle
ges van gedeputeerde staten wordt ge
regeld. Ook is van de minister de toe
zegging gevraagd het resultaat van zijn 
eventuele studie in de memorie van toe
lichting bij zijn begroting voor 1969 be
kend te maken. "De minister is," zo zei 
ik letterlijk, ,.naar) ik aanneem, een 
goed verstaander. Het ·r.al,. .mocht .de. 
minister na zijn studie tot de conclusie 
komen dat ,artikel 113 v.an de- Provincie
wet .niet gelA-ijzigd behoeft. te. worden, 
voor een kamerlid niet moeilijk zijn .. zelf 
de nodige initiatieven te.nemen". , . 

In dit artikel wordt nader op. ,deze 
materie ingegaan. . · 

GEMISTE KANS 
In 1927 werd, ondanks felle tegenstand 

van SDAP en VDB, dè Provinciale -Wet 
zodanig gewijzigd dat het toezicht· op de 
gemeentebesturen voortaan niet meer 
bij provinciale staten, maar bij gedepu
teerde staten zou berusten. Vóór die 
tijd, van 1850 tot 1927, -was het. toezicht 
op de gemeentebesturen· volgens de Pro
vinciale Wet opgedragen aan provincia
le staten en waren gedeputeerde staten 
voor hun beleid ter zake Wèl verantwoor
ding schuldig, Op 17 december 1948 
werd de commissie-Prinsen ingesteld 
met als opdracht te adviseren over 
eventuele wijziging van de Provinciale 
Wet. Deze commissie bracht 29 juli 1954 
als advies uit dat de 'verantwoordings
plicht van gedeputeerde staten zou ·moe-
ten worden uitgebreid. · · 

Op 13 maart 1959 'diende de toenmali
ge minister van binnenlandse zaken een 
ontwerp-Provinciewet in -waarbij in arti
llel 113 deze verantwoordingsplicht werd 
geregeld. Lid 1 van dat artikel luidde: 

,.De vovrzitter en de leden. van het 
coliege van gedeputeerde staten zijn, 
te zamen en ieder afzonderlijk, .aan pro
vinciale staten verantwoording schuldig 
voor het door het .. college gevoerde 
bestuur.p' 

In lid 4 van artikel 113 werd deze 
verantwoordingsplicht op twee punte!J_ 
beperkt: ten eerste met .betrekking tot 
het beslissen van geschillen en . ,ten 
tweede ten aanzien van het toezicht op 
de gemeentebesturen. Voor dezè twee 
beleidsonderdelen zou de verantwoor
dingsplicht niet gel-den. 

In het voorlopig verslag, dat 23 juni 
1959 verscheen, werd door onze , geest
vel'wanten gezegd dat zij de beperkin
gen die in lid 4 waren aangebracht bij
zonder betreurden. Ik citeer: .,Zij ach
ten het een eis van gezonde democratie, 
dat een lichaam dat zulke verstrekkende 
bevoegdheden heeft, daarvoor ergens 
verantwoording schuldig is. In vele ge
vallen kan juist een openbare behande
ling een uiterst waardevolle bijdrage le
veren tot het verminderen van bestaan
de spanningen en het ophelderen van 
misverstanden". 

In de memorie van antwoord, die op 7 
juni 1961 werd gepubliceerd, lwndigde 
de minister van biimenlandse zft.ken een 
nota van wijziging aan waarbij lid 4 uit 
artikel 113 werd verwijderd. 

De discussie die op 18 oktober van da.t 
jaar in de Tweede Kamer over de ont
werp-Provinciewet werd gehouden, 
spitste zich toe op het al dan niet beper
ken van de verantwoordingsplicht. Het 
was, dat is ook . diegenen die het debat 
niet bijwoonden en alleen maar de 
,.Handelingen" er op hebben ktmnen r:a
lezen, èen magnifiek de')at. In felle m
terruptiegevechten bestreden· vooral 
Oud en Smallenbroek elkaar. Ondanks 
tegenstand van minister.. :,ro.xopeus, prof. 
Oud en de socialist v.d. Tempel werd 
een amendement . van de hèren :tVIae~en 
(kvp) én. Smallenbroek ,{.arp) .-:- beiden 
toen lid van gedeputeerde staten! -:
aano-enomen strekkend tot wederinvoe
ringo van lid' 4. Het amendement luidde: 

.,He·~ bepaalde in de vcrigr; leden is 
niet van toepassing op; . . . . . 

a. het besijssen van gèsehillen; 
b. het toezicht _op de geme.entebcstu

;ren. voor zover' het niet petreft de alge
menen aspecten daarvan:'~ 

Het werod niet gesteund door de PvdA, 
VVD, PSP en de KVP-ers Kortenhorst, 
Van Koeverden en Van Rijckevorssel. 
Prof. Oud sprak toen· van een gemist'e 
kans. Het is een kans die nu zo langza
merhand maar eens alsnog benut moet 
worden. 

INHOUDEUJK 
VZ!A!!r wijziging van . artikel 113 in de 

à ...;., deze reeds in 1961 door de 

viiidag 8 .. maart 1968 - 5 
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H. Wiegei, 
lid van de 
Tweede 
Kamer 
der Staten
Generaai 

VVD werd voorgestaan pleiten twee 
groepen van argumenten. 

In de eerste plaats zijn daar de rede
nen van inhoudelijke aard zoals die zijn 
te vinden in de stukken welke indertijd 
bij de. bespreking van het wetsontwerp 
zijn verschenen. 

De. tegenstanders- van: uitbreiding van 
de, verantwoordingsplicht op de gemeen
tebesturen als argumentatie bij · hun 
standpuntbepaling aan dat sommige 
statenleden ook gemeentebestuurder 
zijn. De Itans zou bestaan, zo werd ge
redeneerd, dat deze sta tenleden .de . be
langen van hun gemeente in de staten
vergadering aan de orde zouden stellen 
en dat zij niet op de juiste wijze hun 
bevoegdheden en . verantwoordelijkheden 
zouden wetén te scheiden. In een verslag 
dat een commissie van de VVD indertijd 
over de herzleni!J.g van de Provinciale 
Wet uitbracht wordt hierover opgemerkt 
dat de gedragingen van: Cie statei-ileden 
tot heden zeker geen aanleiding hebben 
gegeven deze vrees te koesteren, en dat 
de staten riog alti.jçl over het al dan riiet 
toelaten vari interpellaties over ge
meentelijke zaken hebbèn te beslissen. 
En prof. Oud vroeg zich in een artikel 
in Elseviers Weekblad van 6 november 
1954 reeds_ af of het gem..:entebelang dan 
geen openbaar belang is, flat waard is in 
de statenvergadering openlijk te sprake 
te komen. Ik wil daar nog aan toevoe
gen dat ook in de Kamer burgemeesters 
en andere gemeentebestuurders over 
zaken van gemeentelijke aard het 
woord plegen< te. voeren, zonder dat kan 
worden geconstateerd jat allerlei be
voegdheden en , verantwoordelijkheden 
door elkaar· worden gehaald. ·Het on-· 
juiste argument .keert zich merkwaardi
genvijs juist tegen diegenen . die het 
hanteerden. . In wezen is de verant
woordingsplicht v3.n de colleges van ge
deputeerde staten in 1961 beperkt omdat 
een tweetal leden van G.S. in d€' Kamell' 
hun functies van Kamerlid en lid van 
gedeputeerde staten n-iet al te best heb
ben weten te scheiden. Maar dat terzij
de. 

De scheiding tussen de algemene as
pecten van het. toezicht op de gemeente .. 
besturen en de andere aspecten daar
aan verbonden,. waarov~tr in lid 4 • van 
artikel ol13 wordt gesprol;en, is overi
gens nauwelijks te maken. De argumen
tatie van het toenmalige Kamerlid Mae-· 

nen dat dit af zou hangen van de leiding 
van de vergadering is wel erg zwak. 

Minister Beernink heeft in de Kamer 
gezegd dat de draagv;ijdte van de in 
artikel 113 van de Provinciewet vervat
te beperkingen hem wei lijkt mee te 
vallen. Bij. het beslissen van geschillen 
- de andere beperking welke op de 
verantwoordingsplicht van gedeputeerde 
staten bestaat - staat in de belang
rijkste gevallen beroep op de Kroon 
open. De bewindsman betoogde daar
mee hetzelfde als de heer Maenen in 
1961. Prof. Oud vond een dergelijke ar
gumentatie getuigen van een groot 
wanbegrip. De verantwoordingsplicht 
van gedeputeerde staten wordt immers 
niet.ggeven met het oog op de belangen 
van de betreffende gemeenten, maar 
met het doe! dat ·de leden van provin
ciale staten aan het college van . G.S. 
rekenschap kunnen. vragen over het hoe . 
en waarom van een bepaalde beslissing. 

Het beslissen van geschillen, zowel 
door de Kroon als door G.S., is niet -
zoals wel eens wordt betoogd - hetzelf
de. als rechtspraak. De Kroon kan, als 
zij op het gegeven ogenblik een beslis
sing -heeft genomen, door leden van het 
parl~ment daarover worden geïnterpel
leerd. Waarom eenzelfde verantwoor
dingspl_icht van de colleges v:an gedepu
teerde staten aan provinciale staten niet 
zou behoeven te bestaan, is dan ook 
volstrekt onduidelijk. 

VERANDERING 
Naast de argumenten van inhoude

lijke aard, welke ik hierboven zo .kort 
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mogelijk heb gereleveerd,., is door ons 
op 21 februari ool' gewezen op een ver
andering die de laatste jaren is opgetre
den in de opvattingen over de openbaar-.. 
heid van bestuur en de openheid van 
beleid. De discussies in de Kamer bij 
de begroting van binnenlandse, zakeri 
over de demonstratievrijheid, de ve.r- · 
antwoordingsplicht van de burge
meester, het debat bij de begroting vaJ1. 
algemene zaken met de minister-presi
dent over de openheid en de voorlich-. 
ting, waren een jaar of zes terug niet of 
niet in die mate mogelijk geweest. Ik 
ben er van overtuigd dat, wanneer dit 
jaar in de Kamer zou ziin gesproken· 
over een wijziging van artikel 113 van 
de Provinciewet, dan we! een volledige 
verantwoordingsplicht van gedeputeerde· 
staten zou zijn aanvaaru. 

Minister Beernink heeft zich gaarne 
bereid verklaard artikel 113 nog eens te 
bestuderen. De VVD-is hem daar erken
telijk voor en hoopt dat de s~udie van 
de bewindsman zal leiden tot een 
voorstel tot wetswijziging in de door ons 
gewenste zin. . 

De minister zal daar in de memorie 
van toelicht,ing bij zijn hegroting voor 
1969 meer over doen horen. Mocht dan 
blijken dat de règering niet bereid zóu 
zijn een desbetreffend voorstel in te die
nen, dan zal door· ons via· eEn Initia~. 
tiet-wetsontwerp worden getracht de in 
het begin van dit artikel geciteerde pas· 
sage uit ons verkiezingsmanifest in da
den om te zetten. 

Vragen aan 
minister Schut 

Ons Tweede Karnerlid, de heer· H. 
Wie ge! heeft aan minister Schut ·van' 
volkshuisvesting en ruimtelljke ordening 
de volgende schriftelijke vragen gesteld.;·: 

1) Kan de minister mededelen in wefk 
stadium de sttldie over de hum·quote ver- . 
keert?' · · · · · ··· 

Toeliühting: 
Op 9 november 1967 is door· vra

gensteller tijdens de behandelin<>' van de 
begroting van volkshuisvesting ~n ruim~ 
telijke ordening in openbare commissie
vergadering verzocht met spoed een on
derzoek naar de huurquote ter hand te 
nemen. Hierop heeft de minister toèn 
geantwoord: .,De !~eer Wiegel heeft ge
zegd: graag een snelle studie over de·· 
huurquote. Dat is dus akkoord". 

2) Kan de mini~ter mededelen in welk 
stadium het overleg tussen hem en zijn 
ambtgenoot van onderwijs en weten
schappen over de aanpf1-lf: van het vràag
stuk van de stu.dentenhuisvestin<>' ver
keert?' · · ·· · o .·· 

LSVA tegen 
ASV A-acties 

In een communiqué heeft het bestuur 
van de Liberale Studenten Vereniging 
Amsterdam kenbaar gemaakt het ten 
sterleste af te keuren dat het bestuur 
van de Algemene Studentenvereniging 
Amsterdam (ASVA} medewerking ver
leent aan politieke acties zoals de 
verspreiding van pamfletten met de 
leus , ,J ohnson oorlogsmisdadiger''. 

De LSV A acht .,het uitermate kwalijk 
dat dergelijke acties worden bekostigd 
uit de ASVA-contributies". Het bestuur 
yan de liberale studentenvereniging 
zegt dan ook zeer vee! begrip te hebberi 
voor 'de mening die bij steeds· meer'' 
Amsterdamse studenten postgevat, dat 
men beter 'geen lid van de ASVA kan 
worden, daar de contributies worden ge
bruikt · vóor andere doeleinden, darl' 
waar zij voor bedoeld zijn. 

(Ontleen:d aan het Alge11'_!,een 
iiàndelsblad.) 
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UIT DE PARTIJ 
• WIERINGERMEER 

De VVD-afdeling Wieringermeer heeft 
vorig jaar haar ledenaantal zien stijgen 
van 58 tot 75, De mededeling hierover 
in de ledenvergadering werd met ap-

. plaus begroet. Mevrouw Koopmans en 
de heer J. Hoekenga werden tot 
bestuursleden benoemd. Voorzitter G. 
Groenendijk heeft later op de avond 
gesproken over de realisering van 
bestaande mogelijkheden van de vrije-

: tijdsbesteding. 

· • BEVERWIJK 
In de ledenvergadering van de 

VVD-afdeling Beverwijk · hebben de 
raadsleden Klomp en Lindeman inlei
dingen gehouden over respectievelijk 
het onderwijs en de gemeentelijke fi
nanciën. De aftredende bestuursleden, 
mevr. R. Kiebert-Middelkoop en D. v.d. 
Kroef werden herkozen. 

• HEEMSKERK 
De VVD-afdeling Heemskerk koos 

zich een nieuwe voorzitter in de persoon 
van de heer G. W. Boonstra. Zijn voor
ganger, de heer W. Nabarro; blijft 
bestuurslid. Mevr. A. B. E. Kiepe-Huig 
werd penningmeesteresse in de plaats 
van de heer J. Statius Muller die zich 
niet herkiesbaar stelde. 

De actie "Eén op Eén" is voor de 
afdeling zeer succesvol geweest. 

• VLAARDINGEN 
Tijd-ens de laatste ledenvergadering 

van de VVD-afdeling Vlaardingen werd 
het bestuur als volgt samengesteld: G. 
Dorsman, voorzitter; G. B. H. Niestadt, 
vice-voorzitter; H. A. Bleeker-Van Sty
rum secretaresse; L. Maat, penning
mee~ter; mevrouw M. van Toor-Busch
mann, drs. J. A. Hardem3,n, A. Pleysier 
en R. de Vries~ leden. 

Dank werd gebracht aan de heer H. 
M. J_ Dubbeldam, die na vijftien jaar de 
functie van secretaris neerlegde, omdat 
hij zich wil beperken tot het werk als 
lid van de gemeenteraad en de Rijn
mondraad. Het adres van het secreta
riaat is derhalve na lange jaren veran
derd en luidt thans : Schiedamseweg 
139,Vlaardingen, tel. 010- 342220. 

Reeds enkele jaren kent de Vlaar
dingse afdeling de jaarlijkse "begro
tingsbijeenkomst", waarin aan de hand 
van de gemeentebegroting allerlei actu
ele onderwerpen uit de plaatselijke poli
tiek onder de loep worden genomen. 
Deze vruchtbare uitwisseling van ge
dachten tussen fractie en leden is steeds 
zeer geanimeerd. 

Sinds het najaar van 1967 wordt boven
dien maandelijks een liberale sociëteit 
gehouden, die door een verheugend groot 
aantal leden wordt bijgewoond. De inlei
dingen: op deze avonden zijn meestal 
kort, zodat er ruim tijd overblijft voor 
discussies en onderling contact. De vier 
vragen voor het Liberaal Beraad, het 
Kruiswerk in Vlaardingen, de leefbaar
heid in het Waterweggeoied zijn tot nu 
toe de behandelde onderwerpen ge
weest. Door leden en bestuur gezamen
lijk werd een lange wenslijst van uit te 
nodigen sprekers en te behandelen on
derwerpen opgesteld, waarmee men wel 
een jaartje vooruit kan. De bijeen
komsten worden elke vierdr dinsdag 
van de maand gehouden. De volgende 
keer, 26 maart, hoopt men in Vlaardin
gen mr. A. Geurtsen als gastspreker te 
begroeten. 

Van politieke inertie is niets te mer
ken; integendeel, de liberale sociëteit in 
Vlaardingen belooft een succes te wor
den. 

• VELSEN 
De afdeling V el sen van de VVD heeft 

op 28 februari de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering gehouden. Aangezien 
enkele bestuursleden in verband met 
hun werkzaamheden de wens te kennen 
hadden gegeven te willen aftreden, wer
den drie nieuwe bestuursleden be
noemd. Het bestuur is nu als volgt sa
mel;gtösteld: drs. B. A. Bijl (voorzitter), 
mevr. N. Dammers-Vogel (secretares
se), drs. H. J. v. d. Schroeff (penning
meester), mevr. L. S. A. van Noorle 
Jansen-Samberg, mevr. E. M. Rut
ten-Offerhaus, B. J. van Os en J. J. A. 
Stillebroer, leden. 

Na het huishoudelijke ger)eelte was er 
een geanimeerde discussie tussen de Ie
den en de_ gemeenteraadsfractie over 
actuele onderwerpen in de gemeente 
Velsen. 

• OOSTERHOUT 
Op 18 maart houdt de vVD-afdeling 

Oosterhout (NB) een ledenvergadering 
in restaurant Flora te Oosterhout. Aan
gezien er onder de leden behoefte blijkt 
te bestaan aan nader onderling contact 
begint de avond wat vroeger dan ge: 
wgonlijk, namelijk om half acht. Bij een 

kopje koffie of een drankje kan men 
dan nader kennis met elkaar maken. Na 
de noodzakelijke .huishoudelijke verga
dering zal de heer W. Verwey uit Breda 
spreken over "Medezeggenschap in de 
Bedrijven". Na de inleiding zal er am
pel gelegenheid zijn tot vragen en 
discussiëren over dit zo actuele onder
werp. 

• FIVELINGO 
Voor de liberale sociëteit "Ekenstein" 

. van de ondercentrele "Fivelingo" sprak 
op 27 februari de heer G. Boosman, lid 
van het bestuur van het Liberaal Demo
cratisch Centrum, over het onderwerp 
"Moet ook de VVD ontploffen?" In een 
zeer onderhoudend betoog gaf hij als 
zijn mening te kennen dat ter verster
king van de liberale positie ter gelegener 
tijd contact moet worden gezocht met 
gelijkg·ezinden in andere partijen. Hier
op volgde een bijzonder levendige 
discussie. Een zeer geslaagde avond. 

Op dinsdag 2 april volgt de derde en 
laatste bijeenkomst, waar mr. A. P. J. 
van Bruggen, burgemeester van Delf
zijl, zal spreken over de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. 

• AMSTERDAM 
"De propagandistische mogelijkheden 

van de VVD worden beperkt door een 
chronisch geldgebrek. De financiële 
middelen moeten komen uit een groot 
aantal relatief kleine bijdragen van Ie
den en geïnteresseerden". Aldus sprak 
de heer Vonhoff, voorzitter van de 
landelijke propagandacommissie op 29 
februari tijdens een vergadering, die de 
propaganda studiecommissie van de 
VVD-afdeling Amsterdam t.b.v. haar on
derzoekingen in hotel De Roode Leeuw 
heeft belegd. Aanwezig waren o.a. leden 
van de Amsterdamse commissie Libera
lisme en Partijvorming en twee verte
genwoordigers van de propaganda-com
missie Rotterdam. 

De heer Vonh.:>ff was uitgenodigd om 
aan de hand van een vragenlijst een 
beeld te geven van de politieke propa
gandavoering van de VVD in Neder
land. Hoofdpunten waren: de organisa
tie van het propaganda-apparaat, het 
image van de VVD, en de opzet van de 
campagnes. Hij benadrukte dat zijns in
ziens voorlichting voor een politieke 
partij essentiëler is dan propaganda en 
reclame en maakte een duidelijk on
derscheid tussen interne en externe 
voorlichting. 

Voor het bepalen van het image 
noemde hij drie factoren, te weten: 1. 
Het optreden van vertegenwoordigers in 
openbare lichamen; 2. Het overkomen
van het beeld van een moderne goed 
georganiseerde partij, hetgeen voorna
melijk wordt bepaald door het contact 
dat de afdelingen met hun leden onder
houden en 3. de reclame-uitingen van de 
partij. Op deze manier tracht men in de 
tijd tussen de verkiezingen een on-

derstroom van vertrouwen te creëren 
en op basis hiervan voert men dan de 
verkiezingscampagne. "Hierbij doet 
zich," aldus de heer Vonhoff, "de moei
lijkheid voor dat bij het opbouwen van 
dat vertrouwen het beeld zo vaak wordt 
verstoord door bijv. een functionaris die 
faalt in een -debat." 

De discussie spitste zich in hoofdzaak 
toe op drie punten: De samenstelling 
van de landelijke propagandacommis
sie, de resultaten van d'e najaarsactie 
en het eventueel besteden van een ge
deelte der campagnegelden aan onder
zoekingen over· de sociale spreiding en 
de leeftijdsopbouw van de leden en de 
nieuwverworven leden. 

Volgens de voorzitter van de Amster
damse propaganda-studiecommissie, de 
heer W. M. Koomans, is een vooraf
gaand onderzoek een eerste vereiste om 
een campagne met optimaal effect te 
kunnen houden. Het doel van een cam
pagne moet tweeledig zijn. Er dient een 
dusdanige strategie te worden ontwik
keld dat de leden zich blijvend verbon
den voelen met de VVD en dat de sym
pathisanten zich kunnen identificeren 
met de doelstellingen van de VVD als 
liberale partij. 

Opgemerkt werd . dat de campagnes 
thans te veer gericht zijn op de man. De 
heer Vonhoff gaf toe dat dit een structu
reel probleem is in de Nederlandse poli
tiek en dat inderdáad aan de vrouw 
in de campagi:J.es meer aandacht moet 
worden besteed. 

Een der aanwezigen bracht tijdens de 
discussie het idee naar voren om het 
abonnement op "Vrijheid en Democra
tie" los te koppelen van het lid
maatschap van de partij. Dit gaf vol
gens hem de mogelijkheid van een gro
tere groep van VVD-sympathisanten 
aan te trekken, die een psychologische 
drempel hebben om "verplichtingen 
als lid" aan te gaan. Tevens werd 
gesuggereerd dat door een grotere opla
ge het weekblad over meer financiële 
middelen zou kunnen beschikken. De 
heer Vonhoff vond deze suggestie een 
constructieve gedachte, maar hij gaf 
het niet veel kansen, daar uit een on
derzoek in 1963 (geheim rapport) geble
ken is dat "Vrijheid en Democratie" 
niet commercieel te exploiteren zou 
zijn. 

• ALPHEN a/d RIJN 
"De -politieke partijen hebben nieuw 

bloed nodig om binnen de 'gemeente tot 
een nieuwe inbreng te komen. Ik ben de 
mening toegedaan dat de periode van 
vriendelijke woorden binnen de gemeen
teraad voorbij moet zijn." In dit college 
moet serieus politiek bedreven wor
den." Deze duidelijke taal sprak op 4 
maart de heer H. J. P. de Baat Doel
man in zijn eerste rede als nieuwe voor
zitter van de afdeling Alphen aan den 
Rijn tijdens een zeer druk bezochte 
openbare bijeenkomst. 

Voordat hij dit deed,. had de vergade-
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NAADLOZE STALEN BUIZEN 
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GEBRUIKTE ELEKTRISCH GEREINIGDE VLAMPIJPEN 

VEERSECIJK 187. HENDRIK IDO AMBACHT 

Telefoon 0 1858 • 3044 (3 lijnen) 

logies algemene vergadering 
Afgevaardigden naar de Algemene Vergadering van de VVD op vrijdag 5 en 

zaterdag 6 april te Maastricht, kunnen zich door mlddel van onderstaande bon 
voor logles wenden tot de secretaris van de kamercentrale Maastricht, de heer 
J. H. J. Willems, Bisschop Boermansstraat 24 te Roermond. 

Ondergetekende: 

Naam: ................................................•..............•.. 

Adres: .................................••...•........................••• 

Woonplaats: ...................•.....•••..•.•.•••.....•......................• 

Tel.: ..............•.....•............••• 

verzoekt voor hem te Maastricht te willen reserveren: 

één-persoons kamers; 

•••.....• twee-persoons kamers. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

1ing afscheid genomen van de heer W. 
Plomp die, zoals vorige week reeds 
uitvoerig in ons blad werd bericht, ruim 
twintig jaar voorzitter is geweest. In 
zijn afscheidsrede, waarin hij o.m. ver
tegenwoordigers van naburige afdelin
gen, van de kamercentrale Leiden en 
het hoofdbestuurslid de heer Vonhoff 
dank zegde voor hun belangstelling, me
moreerde de heer Plomp hoe destijds 
de afdeling werd opgericht. Hij meende 
echter nu terug te moeten treden. , ,Ik 
denk soms niet meer in de geest van de 
moderne politiek. U krijgt nu een jeug
dige voorzitter." De heer Plomp is be
noemd tot erevoorzitter van de afdeling. 

Behalve de heer De Baat Doelman, 
die in zijn rede uiteraard veel aandacht 
schonk aan het gemeentelijke beleid, 
sprak o.m. ook het raadslid W.S. van de 
Meent. Hij roemde de goede samenwer
king die steeds tussen de raadsfractie 
en de afdeling had bestaan en bood' 
namens de leden de scheidende voorzit
ter een fraaie krokodillenleren porte
feuille aan. Mevrouw Plomp, die zovele 
malen de VVD gastvrijheid had ver
leend, zag zich beloond met een 
bloemstuk. 

Namens het hoofdbestuur nam tenslot
te de heer H. J. L. Vorihoff afscheid van 
de heer Plomp, waarbij hij hem het 
boek "De zindelijke burgerheren" aan
bood. Uitgaande van de grote ver
diensten van de heren Oud en Stikker, 
toonde hij aan hoe in de afgelopen twin
tig jaar de partij zich heeft ontwikkeld 
tot een moderne partij met duidelijke 
maatschappelijke beginselen die in haar 
programma uitdrukking vinden. Het 
imago van de liberaal is ten goede ver
anderd, maar de partij moet zichzelf 
blijven vernieuwen. Ons hoogste goed is 
de vrijheid, maar men kan alleen vrij 
zijn als men ook bereid is tot luisteren, 
waarbij hij wees op het grote gevaar 
van intolerantie, die o.a. blijkt uit recen
te geweldpleging. 

• HELLENDOORN
NIJVERDAL 

Opgericht is een nieuwe VVD-afde
ling: Hellendoorn • Nijverdal. Het 
bestuur is als volgt. samengesteld: D. 
Hueting, voorzitter; R. Wieringa, secre
taris; W. van Boven, penningmeester. 

• RIJSWIJK 
Op 18 maart te 20.15 uur houdt de 

afdel:irlg Rijswijk van de VVD een open
bare bijeenkomst in de Messiaskerk aan 
de Generaal Berenschotlaan. Het Eerste 
Kamerlid mr. H. van Riel zal het woord 
voeren over de maatschappelijke ont
wikkeling in ons land. 

VRAGEN OVER 
DROGISTEN-
DIPLOMA 

Ons Tweede-Kamerlid de heer Geurt
sen heeft aan de staatssecretaris van 
economische zaken de volgende schrif
telijke vragen gesteld: 

1. Is het waar dat· sedert 1963 een 
Iegeling bestaat, krachtens well~:e perso
nen die niet in het bezit zijn van een 
vakdiploma voor het drogistenbedrijf, 
via het afleggen van een eenvoudige 
proef in aanmerking kunnen komen 
voor een vergunning voor de verkoop 
van een beperkt geneesmiddelenas
sortiment? 

2. Is het waar dat zij die van de in 
vraag 1. bedoelde mogelijkheid gebruil{ 
willen maken, vrijwel geen gelegenheid 
kunnen vinden zich op het afleggen van 
die proef voor te bereiden, o.a. doordat 
het aan leraren van de stichting vakon
derwijs voor drogisten is verboden hen 
te helpen zich op die proef voor te be
reiden? 

3. Kan de staatssecretaris medede
len, door hoeveer personen sedert 1963 
een eenvoudige proef als in vraag 1 
bedoeld, is afgelegd en door hoeveel 
van hen met gunstig gevolg? 

4. Indien vraag 2 bevestigend wordt 
beantwoord, en voor het daar gestelde 
probleem geen- oplossing kan worden 
gevonden, is de staatssecretaris dan 
niet van mening, dat in de zogenaamde 
Delegatiebeschikking II dd. 1 maart 
1963, artikel 7, de woorden "het dro
gisterijbedrijf of" moeten worden ge
schrapt? 

5. Is de staatssecretaris niet van oor
deel dat, indien uit hoofde van eisen 
van volksgezondheid beperkende bepa
lingen op het gebied van de verkoop 
van zogenaamde eenvoudige verpakte 
geneesmiddelen gewenst zijn, een rege
ling daarvan op andere wijze dan door 
middel van de Vestigingswet Bedrijven 
1954 dient te geschieden? 
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Duidelijke toekomstvisie, 
verbe-
tering 
• 1mago, 
meer onderling contact 

Mede als resultaat van drie grote ad
vertenties op de achterpagina ;ran Vrij
heid en Democratie heeft de JOngeren
conferentie die op 24 en 25 februari is 
gehouden in ,,Woudschoten" bij Zeist, 
kunnen bogen op een verrassend groot 
aantal deelnemers. Voor de 65 mensen 
die aan de oproep gehoor gaven," woog 
de verbondenheid met de partij kenne
lijk zwaarder dan de aantrek
kingskracht, die dat weekeinde uitging 
van de wereldkampioenschappen 
schaatsen op de tv en het carnaval. Met 
die binding zat het dus wel goed. 

Over de vraag waarom dan wel, is 
twee dagen lang gepraat, waarbij heel 
wat kr.itiek loskwam, die echter alle
maal geuit werd op basis van loyaliteit. 
Hoewel er een scala van meningen te 
berde gebracht werd, heerste over 
verschillende punten vergaande eensge
zindheid. De belangrijkste daarvan zijn: 

• Er moet een duidelijke uitspraak ko
men waar de VVD staat, nu en in de 
toekomst; 
• Het imago, dat de partij heeft, is 
bepaald ongunstig. Dit is te verhelpen 
door stelselmatige presentatie naar bin
nen en naar buiten (congressen); 
• Er is meer behoefte aan duidelijke 
taal en aan meer sociale bewogenheid; 
• De tijd is rijp voor een breder libe
raal contact. Bereidheid daartoe is niet 
voldoende, wij moeten het initiatief ne
men, vonden sommigen; 
• Er is gebrek aan dynamiek en idea
lisme. 

Doel 
Doel van de conferentie was vast te 

stellen hoe jongeren denken over het 
thema: Wat bindt jongeren aan de 
VVD, nu en in de toekomst? Het was 
daarbij niet de bedoeling tot een nieuwe 
groepering te komen, of zelfs maar 
resoluties aan te nemen. De verheugend 
gevarieerde samenstelling staat er ech
ter borg voor dat het besprokene niet 
verloren gaat maar in vele richtingen 
zal doorwerken. Als leeftijdslimiet voor 
deelneming had men 40 jaar gesteld. De 
gemiddelde leeftijd van de deelnemers 
bleek 28 jaar te zijn. 

Als eerste sprak de heer R. M. 
Schoots, die het waarom van de bijeen
komst uiteen zette. Hij dankte de initia
tiefnemers, de heren R. L. van Es, W. 
M. Koomans en J. A. H. Post, voor hun 
werk en betrok daarin ook mevrouw J. 
C. Waisfisch-Homeijer, die zich op het 
secretariaat met de voorbereiding be
last heeft. 

Van belang achtte de heer Schoots dat 
zich in de volgende uren een identifica
tieproces zou voltrekken tussen de deel
nemers. Hier was een gelegenheid om 
kennis te maken met de denkbeelden 
van anderen en wel op landelijk niveau. 
Een and~r punt dat hij naar voren 
bracht, was dat de conferentie beoogde 
aan te tonen dat men geen veertig jaar 
of ouder behoeft te zijn om -ook zijn 
zegie te kunnen inbrengen. Vooral in 
kleinere plaatsen bestaat vaak die in
druk. Hij besloot met te wensen dat het 
verloop van de conferentie van dien 
aard zou zijn, dat de wegblijvers in het 
ongelijk gesteld werden. 

In ziin inleiding wees de voorZitter, de 
heer H. H. Jacobse, fractievoorZitter 
van de Amsterdamse gemeenteraad, er 
nog eens op dat de biieenlwmst geen 
protestkarakter droeg. Het was ook ze
ker niet de bedoeling dat de zaak 
geïnstitutionaliseerd zou_ worden. Daar
na zette hij de gang van zaken voor de 
discussies uiteen: Het kernthema werd 
gesnUtst in twee delen, het heden en de 
toekomst, die respectievelijk de eerste 
en de tweede dag besproken zouden 
worden. 

De deelnemers werden ondergebracht 
in zes discussiegroepen. Van elke groep 
zou telkens één deelnemer als rappor-

teur optreden tijdens de plenaire zitting, 
. die daarop volgde. De tweede dag zou 

dezelfde methode gevolgd worden, met 
dien verstande dat de groepen opnieuw 
ingedeeld werden. Deze werkwijze bleek 
uitstekend te voldoen, niet in de laatste 
plaats door de voortreffelijke WIJze, 
waarop de heer Jacobse het voorZit
terschap vervuld heeft. 

Het leek ons interessant om na te 
gaan wat uit de verschillende groepen 
afzonderlijk naar voren gekomen is, 
omdat daaruit blijkt dat de benadering 
vaak sterk uiteenliep, maar ook omdat 
zodoende duidelijk naar voren komt op 
welke punten eensluidendheid bestond. 

De rapporteur van groep één meldde 
dat de leden van zijn groep de vraag 
wat hen bond aan de VVD hadden bena
derd via een afvalsysteem. Zij waren 
namelijk eerst nagegaan waarom de an
dere partijen voor hen niet aanvaard· 
baar waren, en hielden zo de VVD over. 
Dat dit niet impliceerde dat zij zich 
daaron1 zonder meer aan de gang van 
zaken bij de VVD conformeren, bleek 
uit een aantal kritische opmerkingen. 

Aan het imago van de VVD mankeert 
wel het een en ander. Men sprak van_de 
partij van de gemiste kansen en de 
partij van het establishment (Het beeld, 
dat buitenstaanders van de VVD heb
ben, bleek overigens ook andere groe
pen hoog te zitten). 

Verder was gesteld dat de VVD zich 
dikwijls meer als een kiesvereniging 
opstelt dan als een politieke partij. Om 
in deze zaken verandering te brengen, 
werd voor alles een verandering van de 
mentaliteit noodzakelijk geacht. Ook 
werd in deze groep behoefte gevoeld 
aan een eigen wetenschappelijk insti
tuut, omdat de Telderstichting niet ge
heel voldoet. 

Groep twee had zich afgevraagd of 
het wel een bewuste politieke keuze is 
die veel mensen tot de VVD brengt. 
Een enkeling stelde dat velen, die on
kerkelijk of anti-conservatief zijn, zich 
automatisch tot de VVD aangetrokken 
voelen. Men had in deze groep overi
geps wel het gevoel dat er in de partij 
voldoende mogelijkheden aanwezig zijn 
om de eigen visie naar voren te bren
gen en dat de zwaarte van de argumen· 
ten daarbij objectief bekeken wordt. 

Degenen, die tot de VVD behoren, Zijn 
mensen die op zoek zijn naar het libera
lisme, zijnde het streven naar ontplooi
ing van de individuele mens met onver
brekelijk daaraan verbonden de eigen 
verantwoordelijkheid, zo formuleerde de 
rapporteur van groep drie de binding 
aan de VVD. In die partij moest daarbij 
plaats zijn voor conservatieven en pro
gressieven, die elkaar met respect be
handelen. 

Discussie ontstond over de vraag of 
conservatisme wel te rijmen valt met 
liberalisme. Dit kon zeker wel het geval 
zijn, zo concludeerde men, mits onder 
conservatief verstaan werd de houding 
van "Onderzoek de dingen en behoud 
het goede". Conservatisme in de beteke
nis van het zonder meer afwijzen van 
alle vernieuwing, werd wel verworpen. 

Uiterste geval 
De vraag wat nu precies onder 

conservatief en progressief verstaan 
moest worden, hield ook de volgende 
dag de deelnemers nog enige tijd bezig, 
Men vond dat in ieder geval, met ver
draagzaamheid als sleutel, het bestaan 
van uiteenlopende opvattingen binnen 
de partij geaccepteerd diende te wor
den. Mr. F. Korthals Altes vond dat_ 

slechts in het uiterste geval iemand om 
zijn opvattingen geweerd dient te wor· 
den. 

Om terug te komen tot de besprekin
gen in groep drie: Daar werd het be· 
zwaar geuit dat er sprake is van een 
angst voor de vrije discussie naar bui
ten, al was men het er over eens dat 
zulks zeker niet in een rellerige sfeer 
zou moeten gebeuren. Zij drongen .aan 
op duîdelijke uitspraken van de partij 
op de drie gebieden, waarin het libera
lisme te splitsen is, nl. geestelijk, eco
nomisch en staatkundig. Deze stand
puntbepaling zou vooral ook in een voor 
ieder begrijpelijke taal gesteld moeten 
worden. 

Loyaliteit 
Groep vier maakte bij het benaderen 

van de binding met de partij on
derscheid tussen een directe benadering 
en de afvalmethode, zoals groep één die 
had toegepast. Kern was voor hen, het 
zich afzetten tegen het collectivisme, 
waartegenover men de persoonlijke ver
antwoordelijkheid en ontplooiing stelde. 
Het uitoefenen van kritiek zal altijd no
dig zijn, én nuttig zijn, mits deze is 
ingegeven door loyaliteit. Verlangd 
werd van de partij een planning en het 
formuleren van standpunten ten aanzien 
van defensie; , medezeggenschap in de 
onderneming, onderwijs en sociale 
vraagstukken. Ook werd aandacht ge
vraagd voor de lokaal verschillende 
mentaliteit en streekproblemen. Op dit 
gebied constateerde men een gebrek 
aan communicatie, evenals trouwens 

, tussen kiezer en gekozene over de gehe
le linie bestaat. 

Wat groep vijf in de VVD aantrok, 
was het streven naar vrijheid, vergro
ting van de welvaart en de economische 
groei en de sociale bewogenheid, die 
besList niet vreemd hoeft te zijn aan het 
liberalisme. Wat ontbrak, waren dyna
miek en duidelijk idealisme. Deze be· 
zwaren leidden tot de vraag of het libe· 
ralisme in de VVD wel helemaal waar 
gemaakt wordt. 

De vooruitgang moet vertaald wor
den, zo werd gezegd, en dit hield onver
mijdelijk het gesprek met andersden
kenden in. Waarom stelde het Liberaal 
Beraad zich niet in verbinding met de 
PvdA, D'66 en andere groeperingen, zo 
vroeg men zich af. 

"Wat bindt ons in hemelsnaam aan de 
VVD?" zo interpreteerde groep zes de 
kernvraag. Zij misten vaak sociale be· 
wogenbeid en vonden dat initiatieven 
van de leden vaak vrij negatief beoor
deeld worden. Er zouden openbare con· 
gressen gehouden moeten worden, 
waarop men tot een gezamenlijke poli
tieke stellingname kan komen. In deze 
groep kwam ook de buitenlandse poli
tiek vrij uitvoerig ter sprake. Men was 
over het algemeen wel gelukkig met de 
standpunten van de VVD ten aanzien 
van Vietnam, de EEG en Oost-Europa, 
inclusief het standpunt tegenover erken· 
ning van de DDR. 

Uit de discussie, die na afloop van de 
verslagen der rapporteurs ontstond, 
bleek een zekere bewogenheid, die leeft 
ten aanzien van de begrippen progres
sief en conservatief. Men besloot uitein
delijk de definiëring ervan buiten de 
discussie te houden. 

Voorzitter Jacobse rondde de eerste 
dag af met een samenvatting van het 
naar voren gebrachte en stelde voor de 
tweede dag, vier nieuwe discussiepun
ten op: 
• Hoe ziet men de toekomstige par
tijstructuur? 

Het op deze pagina afgedrukte artikel is geschreven door de heren 
W. M. Koomans, ir. H. Makkreel en R. M. Schoots. Het is bedoeld als een 
weergave van wat hun het belangrijkste leek van het besprokene tijdens de 
jongeren-conferentie in Woudschoten te Zeist. 

• Hoe moet de VVD zich opstellen 
voor de toekomst? 
0 Is het tijdstip rijp voor een breder 
liberaal beraad en 
• Wat is de oorzaak van de impopula
riteit van de VVD? 

Uit de nieuw_ samengestelde groep een 
kwam de dag daarop vooral naar voren, 
dat de interne communicatie verbeterd 
moet worden, wat tot resultaat zal heb
ben een grotere activiteit van de leden. 
Bij de onderbouw heeft men de indruk 
dat de VVD zo'n "gezapige partij" is. 
In het optreden naar buiten zal vooral 
van belang zijn dat in een voor ieder 
duidelijke taa:l wordt gesproken. 

Groep twee liet een dergelijk geluid 
horen. Men was van mening dat de tijd 
zeker rijp is voor breder liberaal be
raad. Dit zou men niet alleen op lande
lijk niveau willen zien maar ook lokaal. 
In dit verband werd gesproken van mis
siewerk. 

Ook uit groep drie kwam de wens 
naar een liberale toekomstvisie in dui
delijke taal naar voren. De rapporteur 
merkte op dat de VVD thans een , ,gesu
perponeerd knekelhuis is met een teveel 
aan regentenmentaliteit.'' 

Groep vier legde veel nadruk op de 
wens dat voortaan eerst een verkie
zingsprogramma wordt opgesteld, alvo
rens de kandidaten worden vastgesteld. 

Constructief 
De tijd voor breder liberaal beraad is 

niet alleen rijp, zij is zelfs overrijp, zo 
werd in groep vijf gesteld. Met nadruk 
werd gesteld dat dit beraad zal moeten 
geschieden in de vorm van informele 
contacten. Er werd gereferee;.·d aan mr. 
Stikker, die eens gezegd heeft dat de 
toekomstvisie gebaseerd zal moeten zijn 
op het kernpunt van een constante 
groei. Er zal een duidelijke liberale 
visie op de welvaartstaat moeten komen 
die van de socialistische visie daarin 
afwijkt, dat wij uitgaan van het indivi
du, terwijl de socialisten van de ge
meenschap uitgaan. Er werd voor ge
waarschuwd de standpuntbepaling als 
een nieuwe religi-e te brengen. Dat .zou 
bij de confessionelen drempelvrees wek
ken. 

De zesde groep ten slotte had zich 
sterk toegelegd op het imago, ofwel de 
impopulariteit van de VVD. De klachten 
waren de volgende: De jongeren voelen 
zich bevoogd; de presentatie van de 
partij in Vrijheid en Democratie is 
slecht, en met name dan de lay-out; 
planning en toekomstvisie ontbrt;ken. 
Gevraagd werd onder meer professwna
lisering van het bestuur. 

Ook werd de suggestie gedaan voor 
het bevolken van commissies oproepen 
te plaatsen in Vrijheid en Democratie. 
Uit deze groep werd gevraagd om een 
liberale tegenhanger van de socia
listische studie "Om de kwaliteit van 
het bestaan". In deze kring werd ook 
opgemerkt, dat een centrumfunctie niet 
noodzakelijk een starre opstelling impli
ceert. Immers, de plaats van het cen
trum wordt bepaald door de bewegingen 
van beide polen. 

Overrijp 
Voorzitter H. H. Jacobse stelde in zijn 

afrondende beschouwing dat er heel wat 
kritiek geweest was, maar dat deze van 
zeer constructieve aard was en geïnspi
reerd was door ongerustheid over het 
functioneren van het liberalisme in de 
VVD. Hij bekende in het begin wel wat 
huiverig geweest te zijn voor de gang 
van zaken. Htj had zichzelf een ver
keersagent gevoeld. 

De heer W. M. Koomans dankte in 
zijn slotwoord de aanwezigen voor hun 
positieve benadering, en hun grote op
komst die het mogelijk gemaakt had 
dat de conferentie ook financieel tot een 
bevredigend einde gebracht was. Hij 

(Vervolg op pag. 11) 
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Duidelijl~heden en onduidelijl~heden 
(Vervong van pag. l) 

peus in zijn artikel in ons vorige num
mer reeds schreef, voor het kabinet en 
zijn verhouding tot de Kamer verandert 
er niet.'3. 

KAMERDEBAT 
Ook in het Kamerdebat is dat duide

lijk gebleken. In· zijn - uiteraard zeer · 
korte - verklaring kon minister De 
Jong eraan herinneren, dat zijn kabinet 
een .,parlementair kabinet" is. Hij_ had 
zich vóór de Kamervergadering in ver
bmding gesteld met de . voorzitters van 
de vier fracties, die geestverwanten in 
het kabinet hebben en deze hadden hem 
alle vier verzekerd, dat het kabinet op 
.,de onverminderde steun van hun frac-
ties mag rekenen". · 

Aangezien de heer Aarden c.s. {met 

uitzondering van mr. Van Doorn) on
danks hun uittreden uit de KVP-fractie 
hun zetels zullen behouden, zal het kabi
net in theorie op drie stemmen minder 
kunnen rekenen, maar de meerderheid, 
waarop het steunt, is toch nog groot 
g·enoeg (hrvP, VVD, ARP en CHU 
beschikken thans over 83 inplaats. van 
86 op de 150 ze_tels). Dè heer Aardim 
heeft ondertussen aangekondigd, zich 
voor zijn groep noch als regeringspartij, 
noch als oppositie op te stellen, maar de 
voorstellen van het kabinet "zakelijk" 
te zullen beoordelen. Bovendien krijgt · 
he+ kabinet Liiteraard vrijwel nooit 
uitsluitend de stemuien vari de vier ech
te "regeringspartijei1". maar kan het 
ook meestal . op de stemmen van 
verschillende kleine fracties rekenen . 

De heer Toxopeus kon dan ook terecht 
stellen, aan een debat geen enkele be-

• 

hoefte te hebben, maar. het is niet ge
heel onbegrijpelijk, dat de oppositie ge
tracht heeft, daar toch enige munt uit 
te slaan. Met weinig succes overigens. 

De heren ben Uyl en Van Mierlo 
trachtten wel duidelijk te maken, dat 
Kamerontbinding en nieuwe verkiezin- · 
gen moesten worden overwogen, maar 
dat nam verder niemand serieus. Er is 
geen sprake van enig conflict tussen 
Kamer en regering en bovendien kon" 
mr. Toxopeus er aardig aan herinne
ren, dat toen de PSP was ontstaan en 
deze concurrent van de PvdA bij de 
Statenverkiezingen· eert niet onaardig 
succes' had behaald, het toenmalige ka~ 
binet-Drees daar evenmin enige reden 
in had gezien om tot Kàmerontbinding 
en nieuwe verkiezingen te adviseren. 

Evenals de meeste andere sprekers 

• 

maakte de heer ·Toxopeus er bezwaar 
tegen, dat de heer Aarden en de zijnen, 
gekozen op het program van de KVP, 
nu zij waren uitgetreden en een andere 
partij met een ander program zouden 
gaan vormen, die zetels bleven bezet· 
ten. ·oe heer. Aarden denkt daar echter 
anders over en zo telt de Kamèr nu dus 
een twaalfde partijtje, dat voorlopig 
over 3 zetels beschikt. 

Nogmaal: voor de parlementaire ver· 
houdingen betekent dit weinig of niets. 
Dat er niettemin iets is losgewrikt, zal 
niemand ontkennen. De drie confessio
nele partijen zullen het de komende 
maanden nog moeilijk genoeg krijgen. 
Dat was vooral aan de voorzichtige 
AR-fractievoot·zitter, wel reeds duidelijk 
te merken. 

A.W. ABSPOEL 

Gastheren zn e1gen land 

v\~el~darn -f/et ~a a 
· .. tel: 0)760-17744 

~ustiá áeleáen n.a~y Paleis 11t/et J.4~11• Uit.stekenJe a,cc11m11àatie vur meer~qaAse C!TnfereJtties. SFecialiteiten-restaurant~ ... ··· . 

telefldn en raJi11 .. · Ville~iS 'en.si1n vaaa,f f3o,- fer Fersun. ftr laá· 

. /ejnhotef-_)J,.nftem 
annex SAVOY-RESTAURANT 
Hotel met sfeer en gesoigneerde keuken· 

RIJNTERRAS 
Onderlangs 10 • Arnhem • Tel. 08300 · 27141 

Hotel Bar 
Restaurant 

,,<9p ~ouden qoieken" 

UITSTEKENDE KEUKEN - POPULAIRE PRIJZEN 
14 zalen voor: recepties, bedrijfsfeesten, 

congressen 
Aparte film-, toneel-, concertzalen 

Ruime parkeergelegenheid 
Tel. 070" 555200 .. Scheveningseweg 37 - Den Haag 

· 24 kamers,. waarvan 12 

Hotel 

u De er i kerberg" 
Mar.kelo- Tel. 05476-223 

Het gehele ;aar geopend 

Specialiteiten Restaurant 

Ruime parkeergelegenheid 

"Hotel • 
Noordzee-Boulevard N. V."~ 

Tel. 01184-2245. 

Gelegen op het mooiste punt van Vlissingen. Vanuit de 
kamers en vanaf het terros schitterend uitzicht op de 
Scheldemond, waar de oceaanstomers het hotel op 
enkele tientallen rneters passeren. Str. k. en w. water en 
huistel. op alle kamers. Centr. verw. kamers m. privébad. 
Kamers m. ontb. f 13.50 tot 19.50. Rest. de gehele dag. 
Gerenommeerde keuken. Eigenaar P.J. Smits. 
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Mijn 
• • op1n1e 

• 
IS • • 
• loonpolitiek 

Het artikel "Hinkende loonpoltiek" 
van de heer J. van Galen (Vrijh. en 
Dem. van 23 februari) is ondanks zijn 
titel een gloedvol betoog voor een geiel
rle economie. Werkgevers en werkne
mers zijn het eens over het te volgen 
Joonbeleid en verlangen gezan1enUjk 
naar grotere vrijheid. 0 liberaal och
tendgloren! Maar deze ·nijheid is ge
vaarlijk, althans wanneer er gebruik 
van wordt gemaakt, en dus is het · de 
taak van de ·regering om -daar iets tegen 
te ondernemen. ·· · · 

ûm misverstanden té ·voorkomen: De 
verantwoordelijkheid van de. ·regering 
voor het beWaren van het economiSch . 
evenwicht spreekt heden· ·in· en buiten· 
onze partij va,nzelf. Maar het· gaat om 
de manier waarop deze vèrantwoordé
lijkheid moet worden nagekomen: Ik 
meen dat onze partij bij een gezonde 
concurrentie de globale bestut'ing hier
voor de aange\vezen mèthode vindt en 
rle . algemene en zeker de incidentele 
beknotting van de vrijheid .van prijs- en 
Joonvorming slechts als een noodmaat
regel ·beschouwt voor situaties ·waar.in 
öf de glO'ba:Ie besturing gefaald heeft öf 
de gezonde .concurrentie ontbreekt. Zo 
althans lees ik de artikelen 2{/,. 27 en 28. 
van ons beginselpJ.·ogram en het 
hoofdstuk over de Jonen in ons laatste 
verkiezingsprogram. Wanneer bij de 
P-erste de beste. gelegenheid dat eindelijk 
1let bedrijfsleven in vrijheid kan beslis
sen, in ons. blad voor de gevolgen van 
de..2;e vrijheid gewaarschuwd wordt, 
moet op z'n minst worden uitgelegd, 
welke wel zeer uitzonderlijke omstan
tligheden daarvan de oorzaak zijn. 

Maar als we elkaar - misschien met 
recht. en. rede.n! -·.moeten uitleggen dat 
VI'ijheid in het economisch leven wel 
schoon is, maar gisteren niet kon en 
vandaag gevaarlijk is en dat we moeten 
afwachten hoe het morgen zal zijn, laten 
we dan voorzichtiger zijn met over hef 
principiële, diepgaande en actuele 
verschil tussen socialif;tisehe en liberale 
politiek te spreken. Dat wij zorgvuldi
ger en verantwoorder met 's lands gel-

. den omgaan dan de PvdA, dat is fijn 
voor .ons zelfbe'''ustzijn, en het is · ook 

. een belangrijk verschil in mentaliteit, 
maar .. het is geen- reden tot .frequente 
emfase van het woord vrijheid. 

:Misschien toch iets voor het sociaal
economisch congres, dat in de maak 
Bchijnt te zijn? 

Drs, P.A. DELVAUX, Zeist 

• Geluidshinder 
In zijri artikel "Nogmaals ge1ui.dshin

der bij Schiphol" - opgenomen in Vrij
heid en Democratie van vrijdag 23 fe
brüal."i 1968, schrijft de heer Wiegel on
der het hoofd Bouwtechnische voorzie
ningen: "lfet verbazing heeft, zo werd 
van onze zijde opgemerld, de VVD ken
nis genomen van de mededeling van de 
minister dat thans geen schatting kan 
worden gemaakt van de ·totale kosten 
van de .. bouwtechnische voorzieni111'·en 
welke in :t;wanenburg en elders zouden 
moeten worden getroffen.'' 

Ik geloof dat men daarover niet zo 
verbaasd behoeft te zijn: om bedoelde 
schatting te kunnen· maken zal men 
toch eerst 'moeten weten, welke voorzie
ui.ngen getroffen moeten worden. Er zal · 
te beoordelen zijn hoever men met ge
luiddemping dient te gaan: wat is vol-
doende te achten? · 

Het zal er wel op neer komen dat: 
a) de· woningeJ!. zo geluiddicht moge

lijk van de buitenwereld- worden af
gesloten, 

b) in verband met a) de wooingen 
van een kunstmatige ventilatie, ot -
nog beter - van een klimaatsregeling 
voorzien worden. 

Het moeilijkst uitvoerbaar en het 
lwstbaarst zijn de voorzieningen aan 
bestaande bouwwerken. 

Als praktijkvoorbeeld kan i'k een 
groot oud schoolgebouw in het centrum 
van Haarlem noemen. Het gedruis, ver
oorzaakt door het verkeer, dat in de 
laatste jaren enorm was toegenomen, 
liet in dat. gebouw praktisch niet meer 
ioe Jes te geven. Een behoorlijke oplos· 
sing is gevonden door á.lle ramen met 
het dikst verkrijgbare glas (1 cm) te 
bezetten, in elk lo}l:aal slechts één venti
latie·Taam te behouden en het gebouw 
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van een kunstmatige ve11tilatie, welke 
in de gegeven omstandigheden slechts 
van eenvoud~ge aard kon zij111, te voor
zien. Deze vporzieningen, welke tegelijk 
met de inwendige l'estauratie van het 
gebouw - wàa1;bij o.m. geluiddempende 
:plafonds werden aangebracht :_ tot uit
voering kwamen, waren kostbaar. 

Socialistische , controverse 

Onze .woningbouw heeft een 9pen ka
rakter: veel glas en . veel be\veegbare 
delen in de ramen. Veel moderne bui
tenwand-constr-ucties zijn niet bepaald 
geluidwerend uitgevoerd. Aan inwendige 
geluiddemping is ·weinig of niets ge' 
rlaan. Afgezien van wering van ge
luidshinder veroorza.."l.kt door. het lucht
verkeer, is de - ook uit anderen hoofde 
noodzakelijke - geluidwering, zowel in
als uitwendig van onze na-oorlogse 
bouwsels in het ·algem.een maar pover. 
Natuurlijk kan het anders en beter. Dit 
is echter voornamelîjk een kwestie van 
hogere touwkosten en dus hogere hu. 
:ren. 

1n West-Duitsland 

Voor de hoge woongebouwen zal men 
moeteiL komen tot een kunstmatig venti
latiesysteem met lucht-conditionering, 
gecombineerd .met de centrale verwar
ming. ·oe ramen kunnen dan naar belie
ven gesloten blijven. Zoals vermeld, 
die!wn deze met zo <lik mogelijk glas 
bezet te worden. 

Een dergelijk systeem is toegepast in 
het hoge 11ieuwe getouw van hèt Bedrijf 
Openbare Wel' ken te Haarlem ei1 vol-· 
doet goed. Desgewenst kan daar nog 
een koelaggregaat worden . bijgeplaatst. 
J:)it is· èèhter waal'schijnlijk niet nodig·, 

. hoewel ·volledige airconditioning natuur
Üj'k de beste, 'rààar ook dé ~uurste oplo.~
sing is. 

Voor dé lage'·woningbou\v zal· men· mis
schien met een eenvoudigér · k\mstma:ti
ge ventilatie kunnen volstaaü, zodat al
thans de :lnogelijkheid verkregen wol'dt 
om gedurende de àvonduren en de 
nacht de ·woning- va:t). de buiteüwereld 
afgesloten te houden. Het is wel duide
lijk dat hel :zeer ·moeilijk zal zijl1 ~fdoen
-d"e oplossingen te vinden, welke boven
dien betaalbaar zijn. M:en mag zich 
daarom. afvragen of · de· vlieg
tuig-constructeurs. niet iets kunnen b~
denken, waardoor het lawaai, dat hun 
produlden produceren sterk wordt ver
minderd. 

Men wil per vliegtuig de. dicht be
woonde centra zo nabij mog-elijk berei
ken, zonder er last van te hebben. 

De .autoriteiten komen wel voor n10ei-
1ijke beslissingen te staan. 

IR. H. A. BREUNING, Haarlem 

• VPRO exit? 

Wij hebb~n al enkele malen gelegen
heid gehad de aandacht te vestigen op 
de polWek van de Duitse socialistische 
minister prof. Schill,er. In wezen wijkt 
deze politiek niet zo veel af van die van 
Erha1·d: stimulering van de conjmictüur 
door zo gunstig mogelijke voorwaarden 
te scheppen voor uitbreiding der produk
tie, "Ivl:engenkonjunktur" zoals Erhard 
het zo graag noemde. Dit betekent een 
zo groot màgelijke produktie van mas
sa-goederen: voor algenwen gebruik, 
wat dus aan brede lagen van het voll' 
ten goede komt. Het is een gezond prin
cipe: enerzijds bevordert dit de ont
plooiing van de industrie die, zoals 
reeds Henry Ford in de jaren, '20 inzag, 
meer kan· verdienen aan massa-produk
tie dan aan het vervaardigen van luxe 
produkten voor enkelen. 

De technologische. ontwikkeling maakt 
· die massa-produktie mogelijk, maar de
ze eist ook in toenemende mate ·grote 
kapitaalinvesteringen, dus· steeds meer 
lrapitaal. Deze ·ïnvèsteringen zijn, popu
làir gezegd, voor de arbeiders het brood 
van morgen; de basis van vergroting 
va·n de algemene weiváarL . . 

Prof. Sclüller, naar m.en uit zijn be-
. wind mag afleiden, meer econoom en 

cqnjunctuurpoliticus. dan sociaiist - is 
reaJist.. Al direct na zijn optreden, nu 
ruim een jaar geleden, verhoogde hij de 
investeringsaftrek tot ~?timtilering van 
de investeringen. Hij ging in deze rich
ting zelfs zover, in januari 1.1 .. de. oinzet
belasting op investeringen voór te stel
len, .een voorstel waarmee hiJ in de 
ministerraad, gezien de opleving van de 
conjunctuur I de kapitaalgoederen-in
dush·ie boekte in december 27 pct. meer 
opdrachten dan in de overeenkomstige 
ma:md van 1966) en de toestand van de 
Eondsfinanciën, echter alleen bleef 
staan. 

VAKBONDSKRiT!EK 
Schiller, die in de Boi1dsdag de vorige 

.maand nog sprak vim "unserer freHleit
]ichen Wirtschafts- und Gesellscháftord
nung'' meent dat het onderi~emersinko
men voorlopig weer moet stijgen om de 
:neiging · tot fnvesteren te versterken, 
waardoor de volledige werl<gelegenheid 

Naar aanleiding van het stukje van de bèvorderd wordt: Hij vindt begrijpe
heer Dettmeijer in Vrijh. en Dem. van lijl{erwijs bij zijn partijgenoten geen al
l maart wil ik gaarne enige opmerkingen gemene waardering. Dezer dagen heeft 
maken. b.v. de tegenwoordige voorzitter van de 

1j Ik ben van mening dat het ·stukje Deutsche Gewerkschaftsmmd, Ludwig 
van de heer Dettmeijer eerder thuis Rosenberg, Sc!1iller verweten, dat de 
homt in het Remonstrants Weekblad conjtmctuurpolitieke maatregelen van 
dan in Vrijh. en nem. de Bondsregerîng in de eèrste plaats en 

2) Inderdaad is het aantal Vrijzinnigen overwegend de · ondernen1.ers en kapi
in de VPRO tot minder dan 50•;;, taaleigenaren ten goede komen. Rosen
gedaald, maar· _dit heeft de Vrijzi~~ni~- berg ·is natuurlijk in de ·eerste plaats 
heid· in Nederland. aan zichzelf te wuten .. ·<bedacht op ·een rechtstreekse verhoging 
ten. van de lonen, bezitsverdeling en mede-

Ongeveer van 1950 af l1eeft de lieggenschap ·voor de arbeiders. Schiller 
·VPRO~leiding·ieder jaar weer met ~-lem beoogt. als socialist ongetwijfeld hetzelf
verzocht aan de Doopsgezinden, VnJzm- de, maar hij slaat daartoe een reëler -
nig Hervormden, Remonstranten, Vrij- -de enige reële - weg in. Wij hehben 
zinnig Luthersen en Nederlandse Pro- dè laatste jaren in tal van Europese 
testanten Bonders om de VPRO, bun landen (w.o. . ook Nederland) het 
eigen omroep, te steunen met . hun H~- verschijns~l gezien van een geforceerde 
maatschap. Zij deed dit met tegenzin optrelrking der lonen boven de stijging 
daar de vigerende wet minstens 5% · van de produktie,. hetgeen slechts. kan 
van het totaal aantal retributie beta- resulteren in een verdere pri.jsopbla
lende radiobezitters in Nederland ver- zing. Wij willen de vakverenigingen niet 
eiste, Bovendit>n heeft de VPRO altijd verv.ijten bewust een politiek te .voeren 
bewust gestreefd naar een Nationale van het optrekke-n der lone-n. als middel 
Omroep, zoals ~ok in het "\lVD'program- om het werknemersaandeel in het natio
ma van het begin af is opgenomen ge- naai ·inlmmen te vergroten, maar wel 
weest. maken zij gebruik van de "geldsluier" 

Aan deze herhaalde oproepen, dit> en het resultaat daar~'an - de perma
werden gesteund door leiding en predi- nente inflatie, de onbillijkste belasting 
kanten van qe genoemde godsditenstige - laat hen vrijwel koud; sommigen 
groepen, hebben slechts weinigen gehoor verdedigen deze zelfs. In 1957 heeft dè 
gegeven. Ik weet uit ervaring dat met t-oenmalige voorzitter van het NVV, tle 
name de Remonstranten het slechtste heer Van Wingerden, in de jaarvergade
figuur. sloegen. ring van de Nederlandse Maatschappij 

Het doet mij daarom wel. Wi\t vreemd voor Nijverheid en Handel te Hr.arlem 
aan dat de heer l)ettm,eijer riu klaagt bij een discussie over gezond geld, ge
dat de Vrijzinnigen de greep op de zegd; "Ik denk aan de doodgewone 
VPRO verloren hebben te1wijl, voor zo- .man èn aan de vakvereni
ver mij bekend is, hij tot die Libèrale gingsbestuurder, die met deze doodge
Vrijzinnig Protestanten. behoort, die wone man een gesprek moet voeren 
hebbèn nagelaten de. VPRO de zo nood- over gezond geld. Ik heb .zo de indruk, 
z.akelijke steun te verlenen. dat als i-k deze -mensen daarover aan-

Door zijn stukj~ OYer de VPRO heeft spreek, zij zullen zeggen: nou, mij een 
de heer Dettmeijer mij opnieuw teleur- zorg, als het ·geld "er een beetje beroerd 
gesteld. . aan toe is, geef het· mij dan maar, dan 

H. F. SEGBOER, districtsbestuurder knap ik het wc.l op: .als je er maar 
van 's-Gravenhage van de VPRO. genoeg van hebt, dan mag het best een 

beetje ziek zijn." De heer Vm1 Winger
dén stelde zich niet achter· eim àuge
iijke redenering, .maar noem.de deze "ll· 
lustratief", wat wel juist lîjkL · 

SYMMETRIE 
Het is dus te begrijpen, dat pr·of. 

Schil.ler door zijn conjunctuurpolitiek op 
enigszins gespannen voet komt te staan 
met de vakbeweging; ook wat de zo 
gepropageerde "breed gestrooide ver
mog-ensvorm.ing" betreft. Hij noemde 
zijn politiek, die van de "sociale sym
metrie bij de vermogensvorming" 
waarmee hij kennelijk bedoelt, . dat Piet 
alleen de particuliere vermogensvor
n~ing voorop ~)J.oet staan, n1aar ook die 
van de staat. 

Uit dit laatste spl'eekt weer de socia· 
.!ist, die de collectieve vom·zieningen · zo
veel mogelijk wil bevorderen. Maar op 
dit punt komt prof. Schiller stellig in 
strijd met dé wensen ·van de socia
listische vakbondsleiders, die voor de ar
-beiders prioriteit opeisen wanneer het 
tot eën andere vermogensverdeling 
komt . 
. Het is in beide gevallen een kwestie 

·van realiteit en besef van het werkelijke 
economische. leven. Schiller begrijpt, 
dat een werkelijke verhoging· van de 
levensstandaard slechts kan worden be
reikt door grotere pl'oduktie. Hiertoe 
zijn investeringen nodig die in de 
eèste plaats moeten worden gefinan
cierd uit de besparingen in en buiten de 
·ondernemingen. Geef deze de vrijheid 
daartoe, ·dan wordt het beoogde doel 
bereikt. 

Over de verdeling van de hierdoor 
gevormde vermogensvorming ":in socia
le· symnietrie" is hij wel te benaderen, 
maar dan staat bij hem voorop de col
lectieve voorzieningen ten algemenen 
nuttot;', die overigens ook weer aan de 
gehele· volksgemeenschap en in 't alge
meen vooral aan de minst draagkrachti
gen ten goede komen. 

Rose-nberg wil echter - van zijn stand
punt als vakverenlgingsleide1· uit be
grijpelijk - in de eerste plaats aan 
Yermogensvorn:;ing bij · de arbeiders 
denken.. Maar ook hier treedt een con
troverse aan de dag: R.osenberg wenst 
deelneming in het ondernemingskapi
taal. 

Schiller heeft ter bevordering van de 
vermogensvorming de uitgifte van 
spaarbrieven door de overheid aange
lwndigd, waaruit toenemende staatsver
mogensvof'lning van de staat moet wor
den gefinancierd. Die spaarbrieven zou
den volgens hem niet onderhevig zîjn 
aan koersrisico. Maar op dit punt zal 
ook weer strijd ontstaan in de socia
listische gelederen. Wa.'"lt wanneer ·de, 
loonstijging verdere inflatie veroorzaakt 
blijft van de -waardevastheid van de 
spaarbrieven ook 1;iet veel over. 

DilEMMA 
Er is op het ogenblik in de Bondsre

pübliek een socialistisch dilemma: ener
zijds een verlangen tot opvoering van 
de collectieve · voorzieningen, dus 
staatsvermogensvorming, die gefinan
cierd moet worden uit belastingen en 
leningen, waartoe Schiller ook spaargel
den va11 de arbeiders wil vragen~ Ander
zijds denken de arbeiders in de ee1·ste 
plaats aan de inhoud van hun loonzakje 
en voelen de vakbonden meer voor ver
mogensvorming door middel van ar
beidsaandelen in de ondernemingen. 
.Enerzijds streeft de regering r-aar een 
waardevastheid van het geld, .anderzijds 
is het d.e maéhtige pressuregroep van 
de vakorganisaties te doen om een ver
groting van het werknemersaandeel in 
de onderncmingswinst en hogere lonen 
-.desnoods ten koste van verdere geld
ontwaarding ter verkrijging van 
"Sachwert", hetgeen niet bereikt wordt 
door spaarbr·ieven in steeds ontwaar
dende Marken. 

Het is een stl'ijd tussen · een socia
listische "Realpolitik" van . minister 
Schiller tegenover een . "socialistisch" 

· groeps-egoïsme. 

J. VAN GALEN 

IODIGOM 
SPIJKENISS5 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prefabs vOor '\lersthillende doeleinden. 
Vloerplaten in normàle afmetingen ol 
pa!pl.aten ·volgens opgegeven maten. 
Broeiba~ken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 
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VRIJHEID EN DEMOCRATit 

he n Is lad niets 
liberaais meer heeft. 

Hun klok loopt achter. Of voor. Natuurlijk 
is het Handelsblad een liberale krant. 
Is ook als liberale krant begonnen, zonder 
overigens ooit aan een partij gebonden 
te zijn geweest. . 
Maar het liberalisme leidt in 1968 niet tot 
dezelfde politieke uitkomstÉm als 
in 1828. Dat wordt wel ee)ls vergeten. 
Wat onveranderd blijft is het liberale 
beginsel. Respekteer elkaars persoon· 
lijke overtuiging. Dat beginsel is wat 
anders dan een dogma. Trouwens rede· 
neren uit een vastgeroeste denkrichting 
leidt onverbiddelijk tot eenzijdigheid. 
Niet alle.en in het politieke denken. 

Zoiets drupt ook door in de hele nieuws· 
verwerking. En dat is te gek. Nieuws moet 
nieuws blijven. Dat moet niet tendentieus 
gebracht worden. Wij willen u onge· 
hinderd, onbelast kunnen. voorlichten. 
Niet uit één hoek, één hok. Een krant 
moet gewoon vertellen wat er aan de 
hand is, zonder gebonden te zijn 
aan een bepaalde belichting. Wij wensen 
een l<rant van het midden te maken, 
die niet beveelt of intrigeert, maar gewoon 
informeert. Een krant die u in. staat 
stelt zelf konklusies te trekken, die vrij 
staat en u de vrijheid laat. 
Een liberale krant. 

Wat is het Handelsblad eigenlijk voor een kran~? 

r--~-----------------, Ik wil het Handelsblad wel eens lezen. 1 
02 weken gratis om de proef eens op de som te nemen. 1 
Oeen kwartaalabonnement à f. 16,50; om het Handelsblad over 
een langere tijd te kunnen beoordelen. Eerst krijgt u de krant . I · 
2 weken gratis, daarna. gaat pas het abonnement in. 1 
Streept u· uw keuze even aan? I 
~m: J 
Adres: I 
Plaats: . I 
Datum: I 
Handtekening: .. I 
Stuur de bon aam Abonnementen-afdeling Algemeen Handels• 1 

~I ad, Postbus 596, Amsterdam of bel 020-28 9811. •. ·· v
2 1 

~ ...... ---------------------~ 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Communisten 
oedapest v r 

Het pad der communisten te Boeda
pest is niet over rozen gegaan. Dat er
voeren in de eerste plaats de Russen, die 
de instigatoren waren van dit internatio
nale, communistisohe festijn. Maar dat 
ervoeren ook de vertegenwoordigers der 
andere 67 communistische landen, die, al 
dan niet onder voorwaarden, bereid ble
ken de tocht te · ondernemen naar de 
pittoreske Donau-stad. 

Als hoofdprogrammapunt der bijeen
komst gold de voorbereiding van een 
topconferentie, die zich zou moeten be
zighouden met de problemen van de 
"communistische eenheid en de strijd 
tegen het imperialisme". Dat deze een
heid - men denke slechts aan China -
ver is te zoeken is duidelijk. Maar het 
oorspronkelijke en lang nagestreetde 
doel van zulk een topconferentie is in 
Russische ogen altijd geweest het "ex
communiceren" van China uit de com
munistische gemeenschap. Hoewel de 
lmns~n op dit laatste verkeken zijn, 
wensten de heren in Moskou de·ze "top" 
vóór het einde van het jaar. En dan 
met het beperkter doel: ondanlrs de 
controversen een zo groot mogelijke 
eenheid te bereiken in het. Sowjetblok. 
Dat dit - resterend - blok, vergeleken 
bij vroeger barsten vertoont, weten ook 
de Russen maar al te goed. 

CHROESJTSJOW 
De laatste maal dat zulk een commu

nistische wereldconferentie werd gehou
den, was in november 1960. Toen waren 
onder de monkelende maar toch dwin
gende ogen van Chroesjtsjow de leiders 
van 81 communistische partijen te 
Moskou· bijeen. Onder hen waren ook de 
vertegenwoordigers van China, Albanië 
en Cuba. Maarschalk Tito van Joegosla
vië was sinds 1948 niet meer van de 
partij. Maar ook toen in 1960, was er 
reeds het smeulend Russisch-Chinese 
conflict. 

Chroesjtsjow wenste later, en wel in 
1964, een communistisch "concilie" bij
een te roepen. Dat zou de Chinese lijn 
als ketterij moeten veroordelen. Alles 
ter versteviging van de reeds toen niet 
meer bestaande integrale hegemonie 
van het Sowjetrussisch communisme. 

Sindsdien werd Chroesjtsjow van zijn 
troon gestoten. Maar ook zijn opvolger, 
Breznjew, liet de draad der commu
nistische wereldconferentie niet vallen. 
Zo kwam het tot het consultatieve be
raad-1968 te Boedapest. 

Intussen schitteren op deze conferen
tie een vijftien communistische landen 
door afwezigheid. Uit de aard der zaak 
in de eerste plaats China. Verder Noord
Korea, Vietnam, Cuba en Japan. Boven
dien ook de communistische partijen uit 
Nederland en Zweden. En wat het reeds 
lang afgescheiden Albanië betreft, ver
klaarde het weekblad Time, dat het eer
der een vertegenwoordiger zou sturen 

"naar de Amerikaanse Kamer van 
Koophandel" dan naar het gehate 
Moskou. Dat ten slotte Joegoslavië niet 
werd uitgenodigd is onder meer sinds 
de breuk van 1948 niet verwonderlijk. 

BEPERKT DOEl 
Om dit consultatieve beraad tot stand 

te brengen, hebben de Russen duidelijk 
het terrein van actie moeten beperken. 
Zo verklaarde de Prawda in november 
van het vorige jaar: "Het kan nooit de 
taak der bijeenkomst zijn zich met de 
aangelegenheden van enige broederpar
tij te bemoeien en nog minder enig land 
uit de communistische beweging te sto
ten." Ook heeft Breznjew kort geleden 
te Leningrad verklaard: "Onder de te
genwoordige verhoudingen kan er geen 
sprake van zijn, dat de communistische 
beweging van één centrum uit geleid 
wordt." 

Ondanks dit alles maakte Roemenië, 
het onder Ceaucescoe steeds onafhanke
lijker Roemenië, zijn komst te Boeda
pest afhankelijk van bepaalde voorwaar
den. Ten eerste, dat de conferentie 
slechts "preliminair" zou zijn. En vooral, 
dat veroordeling van "andere" commu
nistische partijen achterwege zou blij
ven. Het wenst immers, gezien een com
muniqué, "goede betrekkingen met alle 
communistische landen of zij al of niet 
te Boedapest aanwezig zijn." 

Terwijl men in het algemeen van een 
zekere bescheiden interne liberalisatie 
kan spreken bij sommige commu
nistische regimes zoals in' Tsjechoslowa
kije en Polen, moeten toch dit laatste 
land en Oost-Duitsland als trouwste 
satellieten van Sowjet-Rusland gelden. 
Maar hier is het de gemeenschappelijke 
vrees voor West-Duitsland die hen ste
vig in het Russische gareel houdt. 

Overigens zijn het juist de Roemenen, 
die te Boedapest voor het spektakelstuk 

POLITIEK PIEKEREN 

• 1n 
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hebben gezorgd. Dit was een verlaten 
van het toneel. Spectaculair, al heeft 
het in enkele etappes plaatsgehad. De 
Roemenen dan waren verontwaardigd, 
dat de Syrische afgevaardigde Khaled 
Bagdasj hen uitmaakte voor "lakeien 
van het Zionisme". Dit sloeg op hun 
van de andere communisten afwijkende 
houding ten opzichte van de 
Israëlisch-Arabische zesdaagse oorlog. 

Prompt daarop eiste Nicoelescoe-Mizil, 
de afgevaardigde van Roemenië, excu
ses van de Syrische woordvoerder. Men 
kwam overeen; dat de gewraakte woor
den niet in de notulen zouden worden 
opgenomen. Nachtelijk beraad met Boe
karest heeft er echter kennelijk toe ge
leid, dat men een forser standpunt in
nam. En de Roemenen keerden onder 
protest naar hun haardsteden terug. 

De Roemeense houding in het alge
meen wordt duidelijker, wanneer men 
bedenkt, dat er tussen Roemenië en 
Rusland oud zeer bestaat over Bessara
bië. Dit gebied namen de Russen over 
ten koste van Roemenië na' de tweede 
wereldoorlog. Bovendien voelt het 
laatste land er weinig voor volgens 
Russische wens het accent van zijn eco
nomische activiteiten te leggen op de 
landbouw. Het is er immers op uit zijn 
industrialisatie krachtig te bevorderen. 

TOPCONFERENTIE 
.A!lles tezamen heeft Sowjet-Rusland te 

Boedapest niet veel anders bereikt, dan 
dat men instemt met het houden van een_ 
communistische topconferentie tegen 
het einde van het jaar. Daarvoor zal 
een organisatie-comité worden opge
richt. 

Wel is sinds de grote dagen van de 
Komintern de eenheid vér te zoeken in 
het voormalige communistische een
heidsblok. Daar is China, benevens zijn 

De financiële toestand waarin vele 
waterschappen verkeren is een le
vensgroot probleem. Dit heeft ons 
Tweede-Kamerlid de heer Zegering 
Hadders ertoe gebracht aan dit onder
werp bijzondere aandacht te besteden 
tijdens bet onlangs gevoerde debat in de 
Kamer over de begroting van verkeer 
en waterstaat. Hij zei o.m.: 

"In 1966 waren de totale wa
terschapslasten f 114 miljoen en in 1967 
f 135 miljoen. Deze stijging spreekt voor 
zichzelf en hiermee is het probleem dui
delijk gesteld. De minister beeft in de 
openbare commissievergaderingen ge
zegd in de eerste helft van 1968 een 
principiële uitspraak over een eventuele 
uitkering aan waterschappen te zullen 
doen om daardoor in de begroting 1969 
er rek'ening mee te kunnen houden. Juist 
omdat deze beslissing ae.nstaande is, 
wil ik nog enige opmerkingen maken 
over dit belangrijke onderwerp. Ik moet 
mij wel tot enkele algemene en funda
mentele opmerkingen beperken. 

De financiële toestand 
van de vvaterschappen 

De interdepartementale werkgroep 
{werkgroep waterschapsfinanciën) die 
het vorige jaar advies te dezen aan de 
minister heeft uitgebracht, aanvaardt 
c1e aanwezigheid van een algemeen be
lang bij waterschapsactiviteiten alleen 
voor de zee- en rivierdijken en voor 
wegen. De werkgroep ontkent niet dat 
de overige activiteiten van waterschap
pen een steeds wijdere betekenis krij
gen, maar in principe moeten deze wor
den gezien als een vervulling van de 
eigen beperkte taak ten laste van de 
eigen contribuabelen en men dient de 
huidige ontwikkeling te zien als een 
versterking van de sociale functie van 
de eigen taakvervulling. Dit houdt in 
dat de gehele sector van waterhuishou-

ding en met narne de peilbeheersing, 
behalve subsidies voor bepaalde kapi
taalwerken, niet voor een rijksbijdrage · 
in aanmerking komt. Ik acht dit een 
miskenning van de belangrijkste taak 
van veruit de meeste waterschappen in 
ons land. Men denke zich ons land zon
der deze waterschapsactiviteit. Het 
dichtst bevolkte en economisch belang
rijkste deel zal onder water komen te 
staan; grote delen zullen moeras wor
den en de leefbaarheid in de rest van 
het land zal bijzonder nadelig worden 
beïnvloed. Het is niet mogelijk de jaar
lijkse besparingen te becijferen, die 
voortvloeien uit de beheerste wa
terstand in vrijwel het gehele land. Het 
is echter voor iedereen duidelijk, dàt ze 
er ZIJD. Denk maar eens aan het 
verschil in !rosten van de aanleg van 
een weg en het onderhoud daarvan, aan 
het bouwrijp maken van grond voor wo
ningbouw, voor industrievestiging, voor 
aanleg en onderhoud van vliegvelden, 
voor sportvelden, voor aanleg en onder
houd van aardgasbuizen en waterlei
dingsbuizen in een gebied met goede 
waterbeheersing en in andere gebieden. 

Nu de onkosten in één jaar met f 21 
miljoen gestegen zijn, heb ik begrip 

voor de hartekreet van de Unie van 
Waterschapsbonden, die constateert dat 
de financii:Üe positie van de waterschap
pen volmaakt scheef gegroeid is, waar
uit schromelijke onbillijkheden resulte
ren. 

Hoe de uitkering zal moeten 
plaatshebben, 1s geen eenvoudige zaak. 
Ik geloof, dat het doeluitkeringen zullen 
moeten zijn. De Unie van Wa
terschapsbonden stond aanvankelijk op 
het standpunt dat men als voorlopige op
lossing met 30 pct. van de totale water
schapsomslag zou kunnen beginnen, 
vooral om een eenvoudig hanteerbare 
regeling te verkrijgen, die niet voor
uitloopt op het rapport van de zo
genaamde "diepdelverscommissie"- Het 
is inmiddels wel duidelijk dat de Unie 
van Waterschapsbonden graag haar me
dewerking aan een andere oplossing zal 
verlenen. Het is mijns inziens doelmatig 
dat de provinciale besturen, die bij 
uitstek de situatie in hun provincies 
kennen, ingeschakeld worden. Indien dit 
gebeurt, zal het de minister spoedig 
blijken, dat vele waterschappen in ons 
land geen baat hebben van de gesugge
reerde regeling van de werkgroep; ~n bij 
het overnemen van deze suggestie zal 
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supporters. Bovendien Albanië en Cuba. 
Daar zijn de westelijke communistische 
partijen. Daar zijn ten slotte de ontwik
kelingslanden, die de kat uit de boom 
kijken. En hier raakt men een gevoelige 
plek in het communistisch tafereel. Men 
moét · namelijk onderscheiden tussen 
Rusland als imperialistische machtsfac
tor in deze wereld èn Rusland als een 
centrum van theoretisch en praktisch 
communisme. Van het laatste is de 
gloed zeer grondig verbleekt. Verster
king op het imperialistische terrein van 
de nationaal-Russische invloed - men 
denke aan het Midden-Oosten - is en 
blijft één der min of meer bereikbare 
Russische doeleinden. Maar op het stuk 
van de vroeger vrijwel onaantastbare 
internationaal-communistische partij
discipline strijdt Rusland voor een ver
loren zaak. 

L.M. 

Jongerencongres 
(Vervolg van pag. 7) 

bracht ook zijn dank over aan mej. J. 
Hes en jhr. mr. J. M. de Jonge, voor de 
voortreffelijke wijze waarop- zij ervoor 
gezorgd hadden dat de organisatie op 
Woudschoten soepel verliep. 

Speciale ·dank had de heer Koomans 
voor voorzitter Jacobse, die "kort, con
creet, objectief, scherpzinnig en zake
lijk" de discussies in handen heeft ge
houden. Als er meer van zulke voorzit
ters waren in de politiek dan zou het 
geheel een aanzienlijk duidelijker en za
kelijker aanzien hebben. Gezien het 
ovationeel applaus dat op deze woorden 
volgde, was dit compliment niet over
trokken {Achteraf is de heer Knomans 
tot de pijnlijke conclusie gekomen dat 
hij de heer J. A. H. Post niet bedankt 
had voor zijn eveneens aanzienlijk aan
deel in het welslagen van de conferen
tie. Dat is dan hierbij alsnog gedaan). 

Bij de rekening van de Stichting 
Woudschoten, die zojuist is binnengeko
men, vonden wij een briefje van de 
directeur, mr. J. C. Juta, waarvan wij 
de volgende alinea aardig genoeg von
den om hem tot slot hier te vermelden: 

"Wij vonden het een grote prestatie 
van uw organisatie om niettegenstaande 
het carnaval in het zuiden en de wereld
kampioenschappen schaatsenrijden in 
dit weekend, toch zo'n enthousiaste 
groep deelnemers bijeen te brengen." 

de minister geen eind maken aan de 
ook moeilijke positie van vele wa
terschappen, die geen zee- of rivierdij
ken hebben. 

Ik wil de minister ten sterkste ontra
den, de suggestie van de werkgroep te 
volgen in haar advies t::>t overdracht 
van de dijken langs de Hollandse en 
Zeeuwse kust aan het rijk. Het motief 
dat dit een logische consequentie is van 
de uitvoering van de werken bij de Eu
ropoort en IJmuiden, alsmede van de 
Deltawerken door het rijk, doet ge
kunsteld aan te meer nu enkele jaren 
geleden door' regering en parlement bij 
de behandeling van de Deltawet en de 
wijziging van de Waterstaatswet 1900 
dit stuk waterschapsbestel in beginsel 
als juist en passend in de Nederlandse 
verhoudingen algemeen is aanvaard. 

De rijksoverheid moet zich onthouden 
van activiteiten, die gedecentraliseerd 
evengoed of beter kunnen geschieden en 
zich in dezen beperken tot een bijdrage 
uit 's rijJl:s kas voor het algem.een be
lang, dat wordt gediend! 

Ook ten aanzien van overname van 
wegen of dijken door provincie of ge
meente lijkt het me goed te onderzoe
ken of het praktisch is, hierin verande
ring te brengen. 

Ik wil dit betoog besluiten met de 
hoop uit te spreken dat het wa
terschapswezen, dat eeuwen lang met 
grote toewijding zijn taken heeft v~r
vuld, spoedig zijn z€er gerechtvaardig
de wensen in vervulling mag zien gaan 
op een wijze, waarvan oprecht gez~gd 
lmn worden dat het een rechtvaardige 
verdeling v~n de beschikbare gelden in
houdt." 
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Een ROND V AART door de Rotterdamse Havens SP/DO 

• ~~--een BELEVENIS! 
W illemsplein 

Spinners en Twiiners van 

WEEF- EN TRICOTGARENS 

N. V. Scheepswerven " P I E T H E I N 11 

·._ 

v/h Fa. W. SCHRAM & ZONEIN 

Werven te Bolnes en Papendrecht 
NIEUWBOUW EN REPA.RA.TIES 

VeJrbouwen van Sloopschepen tot Motorboten 
inctuslef intioûw en revisie van motoJre.~J,. 

DW A.RSHELLI'NGEN Zx:lUm.eter 
geschikt voor het 21Waarate materiaaL 

DROOGDOK lläxiro meter 
geheel overctekt. 

'l'd.epnoaes: 

Rotterdam: U!J~'lli"' - Dordrecht 33377-4®466 - Ridde!l'kerk:SG44--St®t 
voor well"f Roanes Bolnes 

Voor Buig- en ·Zetwerk 
op hydw. pen 1000 ton 

ZETLENGTE 7 m, dikte 32 mm 

Constructiewerk plaatsen 

W. HUIZER N.V. 
TElEfOON OH}-332657-- GROENEDIJK iO 

CAPEllE a/d IJSSEL 

containers: 
koel/ vries
containers: 

"Fiats11 en 
"Huifcontainers": 

Rotterdam 

Onder de beschermde naam .,Mu!tlload"· 
container bouwt Paul .t. Van WeeldiJ 
N.V. genormaliseerde alumlnklm STA· 
PELCONTAINERS voor het stukgoe
.c.lerenvervoer. 
De constructie ·van Van Weelde's con
tainers leent zich In het bijzonder tot 
het bouwen van uitvoeringen als koel/. 
_vrlescontalners, met naar keuze poly- ·· 
streen of polyurethaan Isolatie. Binnen
afwerking naar wens In aluminium of 
polyester. Tevens kan efk.gewenst koel
aggregaat worden geleverd. 

GESLOTEN AlUMINIUM 
CARROSSERIEi:N 

CARROSSERI-E· EN CONTAINERFABRIEK 

PAUL&VANWEELDEN .. V. 
'S-GRAVENWEG 350• NIEUWEAKERKND IJSSEf.• TEL (O{G03) 2841 l3 LIJNEN) 

_ Me~~T en llescfmmfng 

SMIT KINDERDIJK 
1 
1 

Scheepsbouw s~nds 1687 j 

Abraham van Stolk & Zoenen 
·Koninkliike Houthandel N.V. 

ROTTERDAM - POSTBUS 1100 
TELEFOON 010 ~ 35400 
's-HERTOGENBOSCH - Engelseweg 5 
TELEFOON 04100 - 32055 
H ELLEVOETSLU I 8 - I ndustrleterrein Molshoe!< 
TELEFOON 01883 • 2677. 
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Meer mobiliteit 
arbeidsmarkt 
oplossing ·voor 
werklooSheid 

Het vraagstuk van de werkloosheid 
blijft ons land nog steeds bezighouden. 
Mág het waar ZijiJ, dat minister P..ool· 
vink vorige week heeft verklaard dat de 
jongste , w~rkloosheidscijfers zich heb
ben gestabiliseerd, hij de-ed daarbij toch 
heel duidelijk uitkomen dat dit een 
.,voorZichtige" conclusie was. Men kan 
het met de bewindsman eens zijn dat de 
optim8ile gevolgen van de injecties van 
ruim zes honderd miljoen gulden om de 
werkloooheid te· bestt,:ijden nog niet zon
der meer in de cijfers tot uitdrukking 
kunnen komen aangezien het daarvoor 
nog te vroeg is. Men kan het ook met 

· hem eens zijn als hij stelt dat de werk· 
loosheid; vooral in de bouw, groter zou 
zijn geweest als die doelgerichte injec
ties niet waren toegepast. 

Dit alles moge juist zijn, doch de con
clusies blijven helaas nogal aan de ne
gatieve kant. 

Wij vragen ons daarom ~f of . bij de 
aanpak van het bijzonder mgew1kkelde 
vraagstuk van de werhloo~rheid met 
meer het zwaartepunt moet worden ge
legd op enige belangrij~e aspecte;t die 
weliswaar hier en daar m discuss1e ko
men, maar waara.an in de praktijk nog 
hoegenaamd niets wordt gedaan. Wij 
doelen hier op de bevordering van de 
mobiliteit op onze arbeidsmarkt. 

De minister .heeft hierop in zijn 
jongste verklaring ook gezinspeeld toen 
hij inging op de vaak verkondigde me
ning dat het bij een bepaalde werk
loosheid en een daartegenover staand 
aantal aan vragen om personeel, ge
makkelijk zou zijn deze aanvragen te
niet te · doen door werkloze ar
beidskrachten· in' te schakelen. .,Zo sim
plistiscli liggen de zaken echter niet," 
zo zei hij, waarna hij er - overigens 
terecht :....::. op wees dat bij alles w:"t 
men, wat de mobiliteit van de arbeid 
betreft .wü doen, ·men nooit kan verge
ten dat het om mensen gaat met 
persoonlijke omstandigheden, waarmee 
rekening moet worden gehou~en. V:ol· 
gens de· minister kunnen op dtt gebted 
nooit. ingrijpende dwangmaatregelen 
11.an de orde komen. 

{>-

De minister heeft met het In het ge
ding brengen van . de arbeids~obilitei.t, 
of liévér: immobiliteit, ongetwiJfeld een 
belangrijk probleem aangesneden:~ maar 
het . alleen noemen van verschiJnselen 
betekent nog niet dat men er ook een 
oplossing voor geeft. En dat is nu juist 
wat wij. bij de bestrijding van de werk
loosheid teveel missen. 

.Te weinig hoort men op het ogenblik 
v9.n de waarlijk toch wel reële en goed 
doordachte wens van de vakbeweging tot 
de instelling -van een Raad voor de Ar
beidsmarkt, waarover de SER nog een 
advies moet Uitbrengen. 

Het lijkt ons dringend gewenst dat 
laatst genoemd college bij het uitbren
gen van zijn advies de nodige spoed 
betracht. 

Bij al het geschrijf en- gepraat en alle 
.,hearings" - hoe nuttig op zichzelf ook 
- ten spijt, dient men niet te vergeten 
dat juist het ontbreken van een slag· 
vaardige arbeidsmarkt politiek in een 
geografisch !dein land als. het onze niet 
alleen absurd is, maar dat het boven
dien een evenwichtige oplossing van het 

werkloosheidsvraagstuk in de weg 
staat. 

Terwijl Limburg, Bra.bant, Drente en 
Groningen zo langzamerhari<f. tot "pro
bleemgebieden" zijn geworden, consta
teert men dat op verschillende plaatsen 
in het westen . (maar ook in sommige 
sectoren in Twente) om arbeidskrach
tèn wordt geschreeuwd: Wij noemen de 
havens van ·Amsterdam en Rotterdam 
die . tot nieuwe wervingscampagnes 
moesten overgaan: Hetzelfde geldt voor 
de meta,alsector. in het westen die zich 
zelfs genoodzaakt ziet buitenlandse ar
beidskrachten aan te trekken. 

{o-
Er bestaat in dit verband zowel kri

tiek van werkg-everszijde als van d-e 
kant van de werknemers. Zo verklaarde 
onlangs ir. J. Bosma, voorzitter van het 

V er kiezingen 
Groot-* lll 

Gron~ngen 
niet nodig 

Verbond van Nederlandse-.Ondernemin- door mr. H. E. Koning, lid 
gen; dat men naar zijn mening bij de van de Tweede Kamer 
beoordeling van het werkgelegen" 
heidsvraagstuk teveel Uitgaat van· het :m september 1967 heeft de Tweede 
totaalcijfer der werklozen, terwijl men Kamer het wetsontwerp behandeld tot 
er zich niet voldoende rekenschap van Uitbreiding van de gemeente .. Groningen 
geeft uit welke groepen dit, . totaal' is met grondgebied van de· gemeenten 
opgebouwd. In dit verba.nd acht hij het. Adorp Bedum en aar en en tot toevoe
de moeite waard te weten hoe geduren- ging ~an die gemeente vari d~. gemeen
de de laatste twee jaar het verloop van ten Hoogkerk en NoorddlJk. Het 
het aantal werklozen in iedere. groep .is . ··wetsontwerp waa1·in niet in verkiezin
geweest en hoe het in dit verband is · gen voor de' vergrote gemeente Gronin
gesteld met de regionale onderverde·· <>"en noch voor de omliggende gemeen
ling. ten' is voorzien, ligt thans bij de l!Jerste 

"Ruim Zicht", het orgaan van het Kamer. Waarom geen verkiezingen bij 
Nederlands Katholiek Vakverbond, acht de vorming van groot-Groningen en wel 
het aJ een heel winstpunt als daartoe . bij groot-Heimond en groot-Zwolle? Dat 
geëigende organen - dan maar wat zit zo. 
minder volledig Uitgerust met SER-ad- In 1963 heeft minister Toxopeus aan 
viezen - alvast een op de actualiteit ge- de kiesraad, het· adviescollege van de 
richte arbeidsmarktpolitiek kunnen voe, regering in zaken het kiesrecht betref
ren. Het falend beleid VaJl dit moment fende, .gevFaagd, wanneer wel en wan
heeft, zo zegt het NKV, aangetoond dat neer geen verkiezingen zouden moeten 
het noodzakelijk is dat men op. korte worden gehouden bij gemeentelijke her
termijn kan beschikken over· regionale indelingen. De Kiesraad heeft toen ge
en nationale ,.werkgelegenheidscom~ antwoord, dat verkiezingen -in het alge
mando's". meen achterwege zouden moeten_ blij-

Ziehier de kern waar het ook volgens ven tènzij ten gevolge van de grenswij
ons om draait en waa.raan tot nu toe ziging, naar. verwacht zou moeten wor
helaas te weinig aandacht werd den, het politieke beeld van de raad 
geschonken. ve.n de bij de grenswijziging betrokken 

Toegageyen: · het is geep. eenvoudige gemeenten in belangrijke mate zou·. ver
zaale Hier komen allerlei problemen anderen. Een dergelijk uitzonderingsge
&an de orde, zoals doelmatig en snel val deed zich wel voor bij Helmond en 
vervoer (met name naai.' en van de Zwolle, maar doet zich niet voor bij 
Randstad), vakopleiding en gerichte Groningen. . 
omscholing, de geringe bereidheid tot · De gemeenteraad van groot-Gronin~ 
het verrichten van ploegendiensten, gen zou namelijk precies dezelfde sa
eventuele verplaatsing van industrieën menstelling hebbem als die van de stad 
of het stichten · van nevenbedrijven, Groningen, . indien op 1 juni 1966, de dag 
nieuwe industrievestiging en het verle-
nen van blijvende faciliteiten, de hoogte 
van de werkloosheidsuitkering in de 
functie die men het laatst heeft bekleed, 
etc. 

Kortom: als men niet snel in deze 
richting de nodige activiteiten ontplooit, 
zullen wij niet m&Itkelijk uit de impasse 
geraken. Daarom zal het zwaarteptmt 
bij het zoeken naar een oplossing moe-. 
ten worden verlegd. Daartoe zal . een 
nauwe en doelmatige samenwerking 
tussen werkgevers, werknemers en de 
nationale en regionale overheld een ge
biedende eis zijn. Juist een dergelijke 
samenwerking kan en moet de voor
waarde zijn om "dwangmaatregelen", 
zoals minister Rooivink vreest, te voor
komen.-Men zal daarbij dienen te be
denken, dat het inmiddels kort dag is 
geworden. .G STEMPHER 

Mr. Oud ziek 
Onze erevoorzitter, minister van 

Staat inr. P. J. Oud heeft vorige 
week een geslaagde operatie we-

. gens. moeilijkheden in de b!oeds
l)(llloop . ondergaan. Een daarop 
gevolgde lichte ·longontsteking 
verwekte aanvankelijK enige com
plic:~ties. 

Bij het afdrukken van ons blad 
waren de berichten omtrent de 
patient evenwei gunstig:. Wij wen
sen de héer Oud alle sterkte tij
den.'i zijn ziekte en spoedig volle
dige ooterscbap, toe. 

' ' 

van de laatstgehouden gemeenteraads· 
verkiezingen, geen raad ·van de stad maar 
van. gröot-Groningen zou zijn gekozen.· 
lfu concreto betekent dat 3 zetels voor 
de KVP, 14 PvdA, 5. VVD, 5 ARP, 4 
CHU, 3 BP; 2 CPN, 1. GPV en 2 PSP, 
samen dus 39 zetels. Men moet wel van 
die datum van 1 juni 1966 uitgaan, om· 
dat ons staatkundig bestel slechts 
éénmaal in de vier jaren gemeente
raadsverkiezingen kent, Dit pragma
tische stelsel houdt in, dat geen reke· . 
ning mag worden gehouden met kansen 
op een andere politieke indeling van de 
raad door bijvoorbeeld de opkomst van 
_groeperingen als D'66 en de radicalen. 
In hoeverre die aanhang hebben, moet 
blijken bij de volgende periodieke ver. 
kiezing en. 

Op grond van dit advies van de 
Kiesraad heeft. de regering geen verkie
zingen in groot-Groningen voorgesteld 
en op grond van datzelfde advies is de 
meerderheid van de .Tweede Kamer in 
september de regering in die opvatting 
gevolgd. Hieraan moet ik toevoegen, dat 
noch Hoogkerk, noch Noorddijk, noch 
iemand anders tot de dag van de behan
deling in de Tweede Kamer om verkie
zingen, in afwijking · derhalve van het 
advies in de Kiesraad, had gevraagd. 

Achteraf blijken de heer Jongeling van 
het GPV en D'66 niet gezien te hebben, 
dat geen verkiezingen zouden worden 
gehouden .. D'66 meende, dat automa
tisch bij grenswijzigingen en opheffin· 

·gen vim gemeenten verkiezingen vol· 
gen. Deze partij kent kennelijk de bepa
lingen van de Kieswet onvoldoende; 
Overigens had D'66 een en ander d.eson· 

· danks wel l•unnen weten, indien · een 
vertegenwoordiger van die partij aan~ 
wezig zou zijn geweest tijdens de hea
rings in Groningen en V eendam ·op 1 en 
1 juni 1967 over de wetsontwerpen tot 

- vorming van groot-Groningen en tot op
heffing van Wildervank. Is in het eerste 
wetsontwerp niet voorzien in verkiezill· 
gen, in hef tweede is dat wed het geval. 
Heláas Séhitterde D'66, de partij die zo 
staat op inspraak van de burger, tijdens 
deze hearings door afwezigheid. 

Om het begane verzuim te herstellen 
meende mejuffrouw Goudsruit van D'66 
een initiatiefvoorstel te moeten indienen 
teneinde aJsnog verkiezingen in groot
Groningen mogelij'k te maken. Ter verde· 
diging van haar voorstel voerde zij onder 
meer aan, dat naderhand was gebleken, 
dat met name Hoogkerk en Noorddijk 
verkiezingen wensten. Van .onze zijde 
werd daartegenover gesteld, dat deze 
verlangens Iaat, te laat naar onze me· 
ning, naar voren waren gebracht. Niet 
alleen D'66 maar ook de gemeentebestu· 
ren hadden tijdig kunnen zien, dat geen 
verkiezingen zouden worden gehouden. 
Met name geldt dat de gemeente Noord
dijk. Dé waarnemend burgemeester van 
Noorddijk, mr. P. J. Molendijk, maakte 
in zijn eigen gemeente Ten Boer enige 
jaren geleden een grenswijziging tussen 
Ten Boer en Slochteren mee. Toen zijn 
ook geen verkiezingen gehouden! In dit 
licht gezien doen de klaaglijke verhalen 
van de heer Molendijk wat vreemd aan. 

(Vervolg op pag. ~) ... · '" , 
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Verkiezingen 

G root ... G roningen_ 
(Vervolg van pag. 1)-

Hij in het bijzonder had beter kunnen 
en moeten weten en de raad van -Noord
dijk tijdiger kui:men voorlichten, dacht 
ik zo. . 

Wij hebben ons tegen deze verkiezin
gen uitgesproken. Met ons hebben dat 
gedaan de overige regeringspartijen, rle 
SGP, de CPN en de helft van de PSP. 
BOvendien hebben drie leden van de 
PvdA op grond van staatkundig~ bezwa
ren tegengestemd. Het initiatief is on
danks de lof die men allerwegen had 
voor indienster derhalve verworpen. Wö.j 
hadden een aantal bezwaren van 
staatsrechtelijke aard, . zoals het gebruik 
van het recht van initiatief waar ten 
onrechte bet recht van amendement 
niet was gehantee1-d. Voorts was de 
Kiesraad in een nieuw advies, dat me
juffrouw ·Goudsmit op ons ver:zoek door 
tussenkomst van de mllfu;ter van · bin
nenlandse zaken bad gevraagd, 'Op zijn 
oude standpunt blijven staan. 

Daaraan had de heer Beernink in de 
memorie van antwoord -aan de Eerste 
Kamer ten aanzien van het voorstel . 
groot-Groningen een aantal indrukwek
kende argumenten toegevoegd. Deson
danks had bij- verklaard geen bezwaar 
tegen het initiatief-Goudsmit te ·nebben, 
mits de· Staten-Gooeraal hem oon nieu
we bl"Qikbare. bandleiding v:oor verkie
siJlgen bij gemeentelijke berindelingen 
zouden verschaffen. Een bruikbaarder 
criterium dan. door de Kiesraad aange
geven konden wij niet bedenken. Verder 
was. het merkwaardig; dat mejuffrouw 

· Goudsmit ctie op. het· nieuwe adviey van 
de Kiesraad de kanttekening plaatste, 
dat men niet alleen partijen maar ook 
personen kiest, geen verkiezingen 
voorstelde in Adorp en Bedum. Van 
Adorp moet 1 van de 7 en in Bedum 1 
van de 13 raadsleden aftreden door de 
grenswijziging met Groningen. Vormt 
het nieuwe inwoneraantal van Groningen 
ongeveer 6 pct. van het totaal, Bedum 
verliest 5% pct. van zijn inwoners. 
Waarom dan wel verkiezingen in Gro
ningen en· niet · in de omliggende ge
meenten? Mejuffrouw Goudsmit kwam er 
niet goed uit. 
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SISAL EN MANILLATOUWWERK 

STAALKABELS 

HERCULESTOUW PYTHONTOUW 

En van de vloerbedekking· onder de merken1 

JABO i 

VERTO-HAARBOUCLE 

tevens van 

COCOS VLOERBEDEKKING 

SPREEKBEURTEN 

15 maart 
15 maaxt 

15 maart 
15 maart 

16 maart 

18 maart 
18'maart 

18 maart 

18 maart 

Pe,-lode 15 maart tot en met 28 maart 

Geldermalsen (forum) ••.•..•... , .........•.•... 
Haartem (20.00 uur: hotel-restaurant Van 

Aken) ........•...............•..•.....•..... · ...... 
Dokkum 120.00 uur: hotel De Posthoorn) 
Assen (Kadercursus besloten) .............. . 

Zuidlaren (District Noord Groningen 
JOVD (debat) ..................•.............• 

Nunspeet ......................................... .. 
Franeker (statencentrale; onderw.: Euro-

pese integratie) ............................ .. 
Rijswijk (20.15 uur, }4essiaskerk, Gen. 

Berenschotlaan; Ond.: de. maatschapp. 
ontwikkeling in ons land) ................. . 

Vlissingen ( 19.30 uur, Hotel Brittannia; 
Onderwerp: Liberale sociale politiek; 
afd. Vlissingen, Goes en Middelburg) .. . 

18 maart · Hoogezand .......................................... . 
21 maart K.C. Zwolle (20.00 uur, Hotel v. Gijten-

21 maart 

22 maart 

22 maart 
22 maart 

22 maart 
22 maart 
22 maart 

22 maart 
25 maart 
25 maart 

25 maart 
25 maart 
26 m:.w.rt 
26 maart 
27 maart 
28 maart 

·beek; jaarverg.) ............•...............•. 

Nijmegen ( 20.00 uur, concertgebouw 
Vereeniging; Ond.: Vietnam) .•.......... 

Berkenwoude (20.00 uur, voormalig Regt
huis; onderwerp: Hoe staat de VVD in 
de politieke branding?; Streekverband 
VVD-Knmpenerwaard) ...•.••.......•.•...• 

Hengelo (20.00 uur: restaurant Deters} 
Nijmegen (forum kweekschool Klokken-

berg) •••....•••••.....•.•......•.•.••....•••.......• 
Epe .................................................. .. 
Venlo e.o ......................................... .. 
Kadercursus Assen (Besloten) ...•........ 

Pesse ................................. : •••.••.... .' .... . 
Baarn ............................................... . 
Antwerpen <congres Alg. Verbond v. d. 

Zelfstandige Arbeid te België) ••••.....••• 
Emmen .............................. ; ••....••.••••••• 
Zeist .••.•.••..•••••••.••••• ; .......................... . 
Vlaardingen ................ , .•••.•......••.•...•.• ~ 
Assen ( Kamercentrale Prenthe) .••....•..•• 
Amstelveen ......................................... . 
Schiedam .... · ....................................... . 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Kopij voor deze ·rubriek ze~ 
den aan 

Mej. Joh. H. Sprlnr;er 
Ale:zanderstraa1; 16, Haarlem 

Vrouwen Adviescommissies 
Door drie vrouwelijke gemeente

raadsleden in Oegstgeest is daar een 
Vrouwen Adviescommissie voor de wo
ningbouw opgericht. Hoewel het werk 
van deze commissie niet direct politiek 
gebonden is, is de VVD toch wel verte
genwoordigd door een vrouw, zo luidt 
een ontvangen mededeling. AI is dit 
werk "niet drrect,politiek gebonden," po. 
litiek schuilt op veel plaatsen, waar m<?n 
het ogenschijnlijk niet ·zou verwachten. 

. Er is soms zo'n stille ondergrondse in-· 
vloed. Daarom is het van belang, dat 
VVD-vrouwen overal meedoen. Het is 
steeds moeilijk er achter te komen, hoe
velen er met name in -de V AC's meewer
ken. Misschien lokt dit berichtje andere 
mededelingen uit. 

Ere-burgers 
Een paar maanden geleden is me

vrouw P. Smits-Witvliet ereburgeres 
van Oegstgeest geworden. Zij was de 
eerste vrouw 'die dit te beurt viel. Ja
renlang zat· zij als vertegenwoordigster 
van de VVD in de gemeenteraad en on
derscheidde zich zo op allerlei gebied, 
dat ik niet zal beginnen een hele lijst af 
te werken. Zij heeft er zeer veel toe 
bijgedragen dat de.· VVD in . Oegstgeest 
een goede naam beeft en zij heeft ook 
van de vrouwengroep een militante 
kring gemaakt. Dit alles schrijft ons 
mevr. F. Munting-van der Hoog. 

Mevrouw Smits-Witvliet is indertijd 
centraie-vertegenwoordigster van de 
Kamercentrale geweest, tot zij in 1963 
door particl!liere omstandigheden haar 
taak moest neerleggen. Wij herinneren 
ons haar als een ongelooflijk actieve 
vrouw, die geen moeite ooit te veel was 
en die steeds bereid was werk op zich 
te nemen. Niettegenstaande zij altijd zo
veel te doen had, vond zij ook nog tijd 
verslagen te schrijven van de bijeen
komsten van de, het vorige jaar opgehe
ven, contactgroep voor vrouwen voor de 
Europese Beweging. En dat wáren geen 
korte stukjes, maar uitvoerige. artikelen 
over onderw·erpen die lang niet eenvou
dig waren. Onze gelukwensen met deze 
onderscheiding, zenden wij haar hierbij 
toe. 

Voorburg 
Het bestuur van de vrouwengroe·p 

Voorburg nodigt de vrouwelijke VVD-Ic
den uit voor een koffietafel op dinsdag 
19 maart om 12 uur in de "Fjord", 
Zwartelaan 24. Men wordt verzocht 
brood, mes en vork zelf mee te bren· 
gen, maar bordjes, kroketten, koffie en 
andere dranken zijn te krijgen. 

Mejuffrouw mr. J. J. Th. ten Broecke 
Hoelistra is bereid gevonden iets te ver
tellen over "Consumentenorganisaties". 
Deze bijeenkomst wordt gehouden in sa
menwerking met de plaatselijke afde
ling van "Vrouwenbelangen". 

Vrouwenbelangen 
Het bovenstaande bericht is aanlei· 

ding iets te schrijven over "Vrouwenbe· 
langen". Het is nl. gebleken, dat niet 
iedereen van ·deze vereniging op de 
hoogte is, en dat het bij nieuwelingen 
verwarring veroorzaakt, vooral als zij 
aangekondigd zien, dat een van onze 
vrouwelijke Kamerleden of ander voor· 
aanstaand VVD-lid er voor zal spreken 
en dat dit in de spreekbeurtenlijst staat. 
De vereniging heeft eigenlijk een lange 
naam: Nederlandse Vereniging voor 
Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en 
Gelijk staatsburger!';ehap. Dat is te lang 
voor dagelijks gebruik en daarom zegt 
men alleen "Vrouwenbelangen" wat ook 
de titel is van het maandblad. Maar die 
lange naam geeft wel het doel weer, 
want dat luidt: De vereniging stelt, zich 
ten doel bij de vrouw het gevoel van 
verantwoordelijkheid voor haar taak in 
gezin en maatschappij, in het arbeidsle
ven en als staatsburgeres te versterken, 
en te bevorderen dat zij in samenwer
king met de man haar zelfstandig vrou
welijk inzicht meer doet gelden. Het 
terrein valt ten dele samen met dat van 
onze organisatie met dien verstande dat 
"Vrouwenbelangen" politiek neutraal is. 

Bureau: Halmaheirastraat 30, Amster· 
dam-0., Contributie t 15.-, of f 17,50 of 
f 20;- per jaar. Màandblad gi-átls:" ·. 
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PARTIJORGANISATIE(/} 
kamercentrales Amsterdam, Haarlem 
en Den Helder; resp. de Kamercentrales 
Dordrecht, 's-Gravenhage, Leiden en 
Rotterdam. De kamercentrales hebben 
naast hun functie als kandidaatstellings· 
orgaan nog andere organisatorische 
functies De statencentrales hebben in 
het algémeen alleen een functie bij de 
kandidaatstelling voor Provinciale Sta
ten. Veelal vormen de gemeenten binnen 
een statenkieskring· geen hoinogeen en 
coherent gebied, waai'Iioor de statencen• 
trale in het algemeen niet goed kan die
nen als organisatorische eenheid. Uit
zonderingen in Drenthe, 't Gooi en delen 
van Friesland ·bevestigen de regel. De 
kamercentrales - die behalve in Noord
en Zuid-Holland tevens fungeren als pro
vinciaal orgaan - hebben wel organisa.· 
torische taken. Zij bevorderen het goede 
verloop van de werkzaamheden in de 
afdelingen en de oprichting. van nieuwe 
afdelingen; zij zijn vertegenwoordigd in 
het hoofdbestuur, in de partijraad, in de 
adviesraad van de Stichting Organisatie 
Vrouwen in de VVD en in een aantal 
commissies (landbouwcommissie en 
middenstandscommissie). · Natuurlijk 
spelen zij een belangrijke rol bij de 
kandidaatstelling, zowel voor de Provin
ciale Staten als voor de Tweede Kamer. 

Reorganisatie actueel 
In een aantal partijen worden reorga

nisatieplannen voorbereid. ·De CHU is 
daarmee het meest vergevorderd. Daar 
verscheen ·in juli het rapport van de 
Cm11missie-Y. Scholten. In de PvdA is 
een Structuurcommissie die talrijke re
organisatievoorstellen van afdelingen 
bestudeert. Deze reorganisatieplannen 
staan los van het overleg in diverse 
partijen over herstructurering van het. 
partijwezen. In onze eigen kring vindt 
dat overleg over het partijwezen ook 
plaats. De eigen partijstructuur zal 
daarbij vermoedelijk wel betrokk~n 
worden. Van verschillende kanten wor
den echter ·naast de voorstellen tot 
herstructurering van het partijwezen 
ook voorstellen gedaan tot wijziging van 
de partijorganisatie of - zo men wil -
tot wijziging van de eigen partijstruc
tuur. Bovendien wordt in onze pa.,rtij 
beraadslaagd over de verhouding kie
zer-gekozene. Dat gebeurt in de com
missie van die naam onder voorzit
terschap van mr. W. J. Geertsema. 
Problemen als communicatie met kie
zers en leden van de partij, "image" 
e.d. komen daarbij aan de orde. Deze 
problemen kan men niet los zien van de 
organisatorische structuur van de par
tij. 

In het politiek-wetenschappelijk or
gaan "Acta Politica" (jaargang ll, nr. 
4) is een artikel verschenen van drs. I. 
Lipschits over 4e oranisatorische struc
tuur der Nederlandse politieke partijen, 
waarin de schrijver tot de slotsom komt 
dat in de praktijk van meespreken en 
meebeslissen van de leden weinig te
recht komt. 

Omdat het vraagstuk van de partijor
ganisatie actueel is voldoe ik gaarne 
aan het verzoek van één der afde
lingsbesturen om de in verschillende po
litieke kringen levende wensen op 
(re-) organisatorisch gebied te vergelij
ken met de thans in de VVD bestaande 
toestand. Ik wil daarbij tevens stilstaan 
in hoeverre in onze partij vandaag van 
voldoende interne partijdemocratie 
sprake is, welke wensen er nog leven en 
hoe daaraan wellicht uitvoering kan 
worden gegeven. 

Grondslag 
Voor elke vereniging - ook de politie

ke partij - is het essentieel voorop te 
stellen op welke basis men zijn leden 
wil verenigen. Die basis is bij ons blij
kens de statuten het Beginselprogra,m
ma. De partij wil immers allen vereni
gen die de beginselen van de partij zijn 
toegedaan .. Volgens dit Beginselprogram 
wenst de partij alle Nederlanders te 
verenigen die de overtuiging hebben dat. 
vrijheid, verantwoordelijkheid, ver
draagzaamheid en sociale gerechtigheid 
de fundamenten behoren te zijn van el
ke samenleving. 

De partij erkent volledig dat er voor 
vrijwel elke individuele mens een nauw 
verband bestaat tussen ·levensbeschou
wing en staatkundig beginsel. Gelijk in
zicht aangaande dat staatkundig be
ginsel is echter zeer wel mogelijk, ook 
indien verschil van overtuiging bestaat 
over vragen van geloof of . le
vensbeschouwing. De geestelijke over
tuiging, waaruit het staatkundig be
ginsel voortkomt, aan het individuele 
geweten overlatend, acht de partij ge-
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meenschappelijk inzicht aangaande dit 
staatkundig beginsel de beste waarborg 
voor vruchtdragend ·samengaan in de
.zelfde staatkundige organisatie (partij). 
De VVD (en ook de PvdA) onderschei
den zich in dit opzicht duidelijk van de 
confessionele partijen (KVP, ARP en 
CHU). De basis van de Radicalen is 
vooralsnog niet geheel duidelijk. 

Afdelingen 
, Uit het artikel van drs. Lipschits 
blijkt dat - behoudens in de CPN die 
ook bedrijfsgroepen (cellen) kent - de 
partijleden in alle partijen in eerste 

· instantie worden verenigd in lokale of in 
gemeentelijke organen, meestal afdelin
gen genaamd. Een aantal partijen kent 
lokale organen die een kleiner gebied 
dan een gehele gemeente omvatten. Het 
gemeentelijk partijorgaan vormt dan al 
de tweede sport op de organisatorische 
ladder en bestaat in dat geval uit een 
samenstel van afdelingen (gemeente
lijke federatie, kring of centrale). In de 
VVD, met haar geringe ledental (onge
veer 5 pct. van de kiezers is lid; in de 
steden is dat percentage lager, op het 
platteland hoger), heeft de behoefte 
aan een onderverdeling van het ge
meentelijk gebied in kleinere eenheden 
(lokale organen) bij mijn weten nooit 

. bestaan. Slechts de afdeling Rotterdam 
kent een onderafdeling Hoek. van Hol
land. Drs. Lipschits concludeert hieruit 
dat de VVD geen. lokale organen kent. 

Daar echter alle functies die een lid in 
een lokaal orgaan vervullen kan, door 
VVD-leden in afdelingsverband vervuld 
kunnen worden, lijkt het mij juister te 
zeggen dat in de VVD de lokale organen 
en de gemeentelijke organen samenval-

Erelid 
·Dettmeyer 
zestig jaar 

Ons erelid D. W. Dettmeijer 
viert op maandag 18 maart zijn 
zestigste verjaardag. De partij 
biedt hem ter gelegenheid daar
van haar hartelijke gelukwensen 
aan. . 

Deze verjaardag is een goed 
ogenblik eens even stil te staan 
bij de yele activiteiten en ver
diensten van de neer Dettmeijer. 
Deze liggen op nationaal en inter" 
nationaal terrein alsook in zijn ge
meente. 

In de naoorlogse periode heeft 
de heer Dettmeijer langdurig en 
vaak op voor het liberalisme be
langrijke ogenblikken zijn energie 
en tijd ten dienste van de liberale 
zaak gesteld. Als parlementair re
dacteur van De Courant Het Va
derland leerde hij het werk vari 
onze volksvertegenwoordiging' van 
nabij kennen. 

Na bij de eerste naoorlogse ver
kiezingen van 1946 te zijn gekozen 
tot lid van de Haagse gemeente
raad, werd hij in 1952 geroepen 
tot het wethouderschap van die 
gemeente, welke functie hij bijna 
tien jaar vervulde.· Na 1962 bleef 
hij lid van de raad, eerst als 
voorzitter van (le VVD-fractie. 
Sinds 7 juni 1947 is de heer Dett
meijer VO(\rzitter van de Vereni
ging van Staten en Raadsleden 
van de VVD (aanvankelijk van de 
Partij van de Vrijheid), een ver
eniging die aan onze vertegenwoor
digers in de provinciale en ge
meentelijke vertegenwoordigingen 
met documentatie, adviezen en 

len. Welke die functies zijn, zal ik in 
een volgend artikel bespreken. 

De opbouw naar boven is in onze par
tij geënt op de indeling die· in de 
Kieswet voor de kandidaatstelling voor · 
de Provinciale Staten en de Tweede 
Kamer is neergelegd. Geen indeling in 
elf provincies, · maar in 18 Kamer
kieskringen èn een groter aantal staten
kieskringen. Men zou dus kunnen zeg
gen dat de partij de opbouw kent van 
een nationale kiesvereniging of · kandi
daatstellingsvereniging. Er is echter 
wel een duidelijke verenigingsstructuur 
en geen federatieve structuur, zoals in 
de ARP. Sommige andere partijen bijv. 
de KVP en de PvdA kennen wel provin
ciale organen. De VVD kent geen pro
vinciale organen in formele zin, maar 
statencentrales (de afdelingen binnen 
een statenkieskring vormen een staten
centrale) en kamercentrales (de afde- , 
lingen binnen een Kamerkieskring vor
men een kal!l~rcentrale.). 

In de praktijk kan men echter de 
meeste kamercentrales tevens zien als 
provinciaal orgaan. In alle provincies, 
met uitzondering van Noprd-Brabant, 
Gelderland en Noord- en Zuid-Holland, 
valt immers het gebied van de Kamer
kieskring (kamercentrale) samen met 
dat van de provincie. Daar bovendien 
nog in Noord-Brabant en Gelderland de 
in die provincies gelegen afdelingen 
toch één kamercentrale vormen (door 
samenvoeging van de Kamerkieskrin
gen Tilburg en 's-Hertogenbosch resp. 
Arnhem en Nijmegen tot resp. de ka
mercentrale Noord-Brabant en de ka
mercentrale Gelderland) blijkt slechts ~

ih de provincies Noord- en Zuid-Holland 
geen provinciaal orgaan te bestaan. De
ze laatste provincies vallen uiteen in de 

studiedagen belangrijke diensten 
verleent. 

In 1955 volgde hij de toenmalige 
partijsecretaris mr. J. Rutgers op 
als honorair algemeen secretaris, 
in welke hoedanigheid hij deel 
uitmaakte van ·het- dagelijks 
bestuur van de partij. Van de ve
le activiteiten die hij als zodanig 
heeft ontplooid verdienen bijzon
dere vermelding de VVD-dagen in 
Scheveningen in 1955 en 1961. 
Door zijn grote persoonlijke 
inspanning en door het activeren 
van talrijke plaatselijke comités 
zijn deze VVD-dagen beide keren 
ware demonstratieve manifesta
ties van het Nederlandse libera
lisme geworden. 

Zijn aftreden in 1963 als 
algemeen secretaris betekende 
niet dat de banden tussen hem 
en de Koninginnegracht minder 
nauw werden. Laatstelijk werd 
hij in 1967 herkozen tot voorzitter 
van de Vereniging van Staten en 
Raadsleden, zoals voorheen bij 

Ondercentrales 
Omdat de onderverdeling van de ka

mercentrale!J in statencentrales in orga
nisatorisch opzicht veelal niet voldoet, 
kunnen afdelingen binnen een gebied 
met gelijksoortige structuur en belan
gen zich verenigen in ondercentrales. 
Deze komen in verschillende platte
landsgebieden voor. Sedert de invoering 
vàn het openbaar lichaam Rijnmond, 
waarvan het gebied ligt in drie verschil
lende kamercentrales (Rotterdam, Dor
drecht en Leiden), kennen wij ook een 
districtscentrale Rijnmond, wier voor
naamste taak het is de kandidaatstel
ling voor de verkiezing van de raad. van 
Rijnmond te regelen. 

Een volgende beschouwing hoop ik te 
wijden aan de interne partijdemocratie. 

(wordt vervolgd) 

MR. F. KORTHALS ALTES 
Algemeen secretaris van de VVD. 

löölööM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van ge~apend betonnen 
prefabs voor versChillende do~leinden. 
Vloerplaten in normále afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. · 

[nternationale. Reeds sedert de 
toetreding van de VVD tot de libe
rale internationale had hij samen 
met J. M. F. A. van Dijk de con
tacten met het internationale libe
ralisme onderhouden. Toen in 
1963 werd besloten tot de oprich
ting van de Groep Nederland van 
de Liberale Internationale sprak 
het vanzelf dat hij met het secre
tariaat van deze Groep werd be
last. In de Liberale Internationale 
heeft hij als lid van de Executie
ve en als lid en voorzitter van 
verschillende commissies meege
werkt aan ,de totstandkoming van 
belangrijke rapporten en resolu
ties, o.a .. over Gewestelijke en ste
delijke ·planologie. Nog onlangs is 
hij benoemd tot voorzitter van de 
commissie ter voorbereiding van 
een rapport en een resolutie be
treffende "overheids- en particu
liere initiatieven in ontwikkedings
landen';, die zullen worden bespro
ken en behandeld door het con
gres van de Liberale Internatio
nale dat van 20-2-l september 
a.s. in Den Haag zal worden ge
houden. 

Onze gelukwensen gaan mede 
uit naar zijn gezin waarin ook de 
echtgenote, mevrouw mr. M. N. 
W. Dettmeijer-Labbe:rton, allll lid 
van de provinciale staten van 
Zuid-Holland en vice-presidente 
van de Stichting Organisatie 
Vrouwen in de VVD, een politieke 
rol speelt. Het zij hun beiden 
gegeven hun activiteiten nog ve
le jaren te ontplooien, mede ten 
bate van het Liberalisme. 

K. VAN DER POLS, 
voorzitter 

Nog een van de vele tuneties 
die de heer Dettmeijer in 
VVD-verband vervnlt bleef onver
meld: hij is ook lid van de redac~ 
t-ie van ons weekblnd. De aanvltl~ 
Ung Zaten wij gaame vergezeld 
grw.n t'll•~ ot~ze hartelijke geluk
we>l.S~n ter gelegenheid van zijn 
6~t~ l>6rjaarllag. · 

'REDACTII!l 

· acclamatie. Als erelid van de par
tij, waartoe hij door de algemene 
vergadering van 191i4 te Eindho
ven werd benoemd, maakte hij 
deel uit van de partijraad. Een 
van de eerste besluiten van het in 
november 1963 nieuwgekozen 
hoofdbestuur was de benoeming 
van de heer Dettmeijer tot vaste 
vertegenwoordiger van de partiJ 
in de Executieve van de Liberal~, 
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Geschutter • de raad 
U" IT de dagbladverslagen z.al al wel 

bekend zijn hoe het is gegaan met 
de vorige week op deze plaats bespro
ken motie die met veel tam-tam was 
aangekondigd als gericht tegen het 
distributiebeleid van de wethouder voor 
de volkshuisvesting, mr. Th. C. M. A. 
Elsenburg. De motie luidde dat de Raad 
burgerneester en wethouders uitnodigt 
het distributieapparaat en de verde
lingsnormen op een zodanige wijze aan 
te passen, dat een volledige distributie " 
via· het gemeentelijk Bureau 
Huisvesting wordt gewaarborgd voor 
woningen met · huurgrens van /.175 en 
voor woningzoekenden met een inkomen 
tot t 12.000. · 

Wie iets vreemds in de motie ondekt 
heeft gelijk. Deze motie geeft weliswaar 
weer wat de socialistische woordvoer-, 
der, de heer L. J; Kuijpers, in de open
bare commissievergadering had geëist 
op 29 januari, maar het stond niet in 
zijn motie. De hierboven· weergegeven 
tekst was een ontwerp-motie van de 
iheer L. M. H. Schimmelpennink, die in 
.de wat schimmige .formulering van de 
motie~Kuijpers niet de verlangens had 
teruggevonden die. hij op grond van 
diens krachtige taal in de commissie
vergadering had venvacht en die daar
om zelf een motie indiende waarin de 

opvattingen van de heer Kuijpers "c.~. 
wel waren opgenomen. Toen. de linkse 
fracties en bloc tegen die motie stemden 
was het, demasqué van dezé groepen 
volledig. " 

In plaats van de motie zoals, die had 
moeten luiden, ·had de heer Knijpers 
een waterige formule voorgelegd, waar
in wordt gezegd dat ,;de woningdistribu
tie ook in de komende jaren voortdUren
de zorg. zal eisen en dat daarvoor een 
voldoende toegerust apparaat nodig zal 
zijn" en voorts dat het distributieappa
raat en de verdelingsnormen zodanig 
moeten worden aangepast "dat bij de 
uitvoering van de gestelde taken de be
langen van de sociaal zwakkeren en de 
(lage) inkomenscategorieën in 'het. bij
zonder worden gewaarborgd." Met de 
aanvaarding van zo'n motie, die weinig 
meer zegt dan: "Wilt u goed uw best 
doen", had de· wethouder geen moeite, 
evenmin trouwens als de mede-onderte
kenaars uit de christelijke en katholieke 
fracties. Deze motie was k,ennelijk het 
resultaat van een soort koehandel waar
bij was afgesproken dat het college niet 
voor grote problemen zou worden 
gesteld, nadat wethouder Eisenburg te
voren had duidelijk gemaakt dat hij een 
motie in .de ziri zoals .. die aanvankelijk 
door de heer Kuijpers was aangekon-

Uitgaven ·voor het verkeer 
OP uitnodiging van burgemeester en 

wethouders is een ambtelijke com
missie aan het studeren geweest op de 
mogelijkheden om de gemeentelijke 
verkeersuitgaven samen te vatten. Zij 
werd geacht daarbij tevens aandacht te 
schenken aan de eventuele· toekeru1ing 
van structuurbijdragen aan gemeente
lijlre bedrijven. De commissie, door het 
college tot snel werk aangespoord, heeft 
voor de samenstelling van haar rapport 
minder dan vier maanden nodig gehad. 
Naar sommiger oordeel is die tijd te 
kort geweest om tot voldoende door
dachte conclusies te kunnen komen. 

Het uitgebrachte raPJ)ort heeft in de 
jongste vergadering van de gemeente
raad onderwerp van bespreking uitge
maakt. Gebleken is dat het vooral ad
ministratieve betekenis heeft. Maar 
ook is komen vast te staan dat het 
bepaalde zienswijzen bevat waarover 
verschillend kan worden gedacht. Niet 
in de laatste plaa:ts daarom achten wij 
het gerechtvaardigd er in deze rubriek 
nog wat over na te mijmeren. 

Eén van de belarigrijkste conclusies 
van de ambtelijke commissie is dat de 
kosten voor de infrastructurele voorzie
ningen van het openbaar vervoer ten 
laste van de algemene dienst moeten 
worden, gebracht. De commissie huldigt 
het standpunt dat de overheid accom
modatie ter beschikking van het pa.rti
culier vervoer stelt. Waarom zou zij 

dan niet hetzelfde voor het openbaar 
vervoer doen? 

Nog voor het rapport in de gemee11te
raad in discussie kwam, was door de 
besprekingen in de verschillende com
missies van bijstand al aan het, licht 
gekomen dat niet iedereen bereid was 
de denkbeelden va.n de ambtelijke com
missie ongeclausuleexd te aanvaarden. 
De stukken leerden dat alleen" de com
missie voor de financiën zich met de 
conclusies en aanbevelingen van de 
ambtelijke commissie volledig heeft kun
nen verenigen. 

Uit de commissie van de openbare 
nutsbedrijven kwam de wens naar vo
ren de kosten van het openbaa.r vervoer 
in de begroting op te nem.en in een 
nieuwe hoofdstuk voor het verkeer. Een 
onmogelijk verlangen, omdat het mo
del van de. begroting bij Koninklijk 
besluit imperatief is vastgesteld. De ge
meentebesturen missen . de vrijheid 
zelfstandig nieuwe hoofdstukken aan de 
begroting toe te voegen. 

Twee leden van de oommissie voor de 
openbare nutsbedrijven hebben zich 
voorts voorstanders getoond V!41 de 
verstrekking van normbijdragen aan de 
RET voor de kosten van verkeerscon- · 
gesties. Deze leden stelden .zich da.ar
mee vierkant op tegenover de opvatting 
van de ambtelijke · commissie, die de 
stelling had verkondigd dat de kosten 
uit verkeerscangesties helemaal niet 
vreemd zijn aan het bedrijf. Alleen al 

Open brief aan Dettmeyer 
BESTE DICK, 

Elders in dit blad wordt over je 
activitei.ten met betrekking tot de be
vordering van de liberale gedachte 
geschreven. In deze rub1·iek is echter 
stellig ook plaats voor een enkel woord 
over jou, omdat het lot je nu eenmaat 
in Dèn Haag heeft gebracht, waar je 
het overgrote deel van je leve·n hebt 
doOrgebracht en waar je hebt gewerkt 
op een wijze, die bij velen - in de loop 
iler jaren - bewondering en verwonde
ring heeft gewekt, lk kom daar 
aanstonas twg op wrug. · 

Laat ik echter eerst mijn verbaz·lng 
uitspreken over het feit, dat je de 18de 
van deze maand zestig jaar wordt. Het 
is bijna niet te geloven, maar ook z<m
der àe gegevens van de Burget·1ijke 
Stand moet het wel waar zijn. Immers, 
bijna veertig jaar geleden zijn we et-
7a~ar voor >t eerst tegengekomen. Je 
was toen zeer actief in het Nationaal 
Jongeren Verbond, waar je, als ik me 
niet vergis, ook je vrouw hebt leren 
kennen. Het was in dezelfde tijd, dat ik 
ook je ?noeder leerde kermen, die een 
belangrijke rol in de Vereniging vat~ 
Huisvro·uwen speelde en die ik in mijn 
jourmUstielee werk herhaalde malen 
ontmoette. Zo denk ik aan haar met 
plezier terug in verband met àe zo 
geslaagde Poppententoonstelling. Je 
hielp haar toen (l,l op het flebied van cte 

"P1tblic relations", een begrip dat toen 
r.etemaat nog met oestona. 

Uit die periode stamt ook je j(ntrna
listieke belangstelling. Herinner ïk me 
goed, dan was je een entlwu,siaste hulp 
op het bureau voor de pers, dat in het 
(Jnde hotel Paulez W(l-8 ingericht tijdens 
de twee llerstelconferenties. In je werk 
voor het Nationaal Jongeren Vcrbond 
wist je talloze relaties te kweken, een 
eigen:Schap, waarvan je voor jezelf en 
voor anderen tot op de dag van heden 
nog goed geb1·uik weet te 1naken. Je 
.hebt vroeg de geva.ren vmt fascisme en 
nationaal-socialisme ingezien. Waar de
ze stromingen werden best1·eden, leon 
men jou vinden. Je politiel'e belangstel
ling was wellicht mede daardoor vroeg 
gewekt. 

De grandioze vlootschm~w voor de 
Schevettingse kust in de jaren dertig 
was grotendeels jottw werk. Intussen 
kruisten onze journalistieke paden el
kaar nogal eens. Ondan'ks de "concur
rentie" ·verkeerden we op een bijzottder 
goede collegiale voet met elkaar. Nooit 

.··~i}'·· 

digd, niet zou aanvaarden. 
Dat moet voora:l voor de auctor intel

lectualis van de motie toch wel een heel 
bittere pil zijn geweest. Zijn gram over 
zijn" nederlaag zal hem er wellicht toe 
hebhen gebracht om bij de indiening en 
toelichting van de motie op felle toon 
alle argumenten die hij in de openbare 
çommissievergadering had gebruikt 
te gaan herbalen en daarbij de indruk 
te wel•ken namens alle ondertekenaars 
van de motie te spreken. De katho
liel>e ondertekenaar, de heer H. J. 
C. Smits, werd dat te dol, hij verzette 
zich vierkant tegen de interpretatie van 
de heer Kuijpers. Toen de socialistische 
fractie~eider, drs. Ed van Thijn, vervol
gens ging beweren dat de motie wel 
degelijk "in 'het verlengde'' van het 
vroegere betoog van de heer Kuijpers 
lag, was. de vlam in de pan. Er volgde 
een schorsing vam de vergadering, 
waarna uitermate geheime besprekingen 
werden gevoerd door de fractie en door 
b. en w. (die zich a:l evenzeer verrast 
toonden over de uitleg die de heer Knij
pers nu aan zijn motie had gehecht) 
bij het opgaan van het doek ging de 
klucht verder met de verklar'..ng van 
wethouder Eisenburg dat hij de motie
Kuipers c.s. op haar feitelijke inhoud 
zou beoordelen en er dan geen bezwaar 

om die reden zouden deze iwsten naar 
. het oordeel van de ambtelijke commis

sie dus niet voor normatieve bijdragen 
in aanmerking behoren te komen. 

Da.armee nu was de commissie voor 
stadsontwikkeling en verkeer het i.n het 
geheel niet eens. Deze commissie, al
thans een belangrijk deel daarvan, was 
de mening toegedaan dat het inventa
riseren en zichtbaar maken van de in
frastructurele voorzieningen wel dege
lijk moeten worden gevolgd door nl)r· 
matieve uitkeringen. Taa.kstel1ende be
grotingen zouden daa..-rvoor nodig zijn. 

Het genuanceerde denken dat in het 
voorgaande tot uiting is gekomen heeft 
zich ook gemanifesteerd bij de behande
ling van het rapport in de raad. Vooral 
de socialistische woordvoerder Van der 
V1erk en het liberale raadslid Van Leeu
wen hebben - dikwijls gelijk van zin -:
kritische geluiden laten horen. Volgens 
de laatste :Is de oommissie met haar 
administratieve voorstellen niet ver ge
noeg gegaan en heeft zij de principiële 
basis van haar voorst€llen onvoldoende 
O'(erdacht. . Onjuiste conclusies zijn 
daarva.n het gevolg geweest. 

Men kan, aldus de gedachtengang van 
de heer Van Leeuwen, niet stellen dat 
de particuliere weggebruikers niet aan 
de kosten van de infrastructuur meebe
talen. ZU doen dat in verschillende vor
men beslist wel. In zekere zin dragen 
zij zelfs bij in de kosten van de in
frastructuur voor het openb~ar vervoer. 

zal ik de laatste dagen van augnstus 
1939 vergeten, toen we samen de wacht 
hadden betroleken bij het Paleisje aan 
de Kneuterdijk om nieuws op te vangen 
uit de ijlings bijeengeroepen minister
raad en wij als enige jounwlisten het 
geheimzinnige bezoek van de . toen mali· 
ge Dwitse gezant aan 011ze redacties 
konden melden. Dat ik je achteraf toch 
tk primeur kon. afsnoepen van de ver
lelaring van Hitler, dat hij Nederlands 
neutraliteit zou eerb·iedigen(!}, heb je in
aerttJlt sportte! opgeva.t; 

De oorlog deed otl-8 - gedwóngen -
gescheiden paden gàan . . Toen ik - als 
·een wonder '- uit de hel in onze zo ver
woeste stad terugkeerde, hadden we 
beiden vele vrienden verloren, onder 
wie jouw leermeester Henri Hotke, ons 
beidèr goede vr' -nd. Toen we elkaar in 
19~5 wee·rza.ge:., wa.s een van de eerste 
dingen, die je me· zei: Den Haag wordt 
noOit meer wat het was. Je hebt gelijk 
gekregenJ maar het heeft niet aan jou 
!}elegen. Want je vele inspanningen -

VRIJHEID EN<DEMOCRATIE. 
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tegen had. Daarmee was een schutteri
ge dorpspolitiek tot een ···lachwekkend 

- einde gebracht. De motie werd aange
nomen en tegelijk werd afgesproken dat 
een commissie ad hoc de gang van za
ken bij de woningdistributie zou nagaan 

, en daarover verslag zou uitbrengen. 
Dit laatste is vooral door Het Vrije 

Vol:k aangegrepen als een scharnierpunt 
om de afgang "Van de motie toch nog als 
een overwinning voor te stellen. Wie het 
verslag in dat blad heeft geiezen zal de 
indruk hebben gekregen dat hier eens 
eventjes spijkers met. koppen zijn gesla
gen en dat dankzij het optreden van de 
socialistische fractie de belangen van 
tienduizenden woningzoekenden zijl'll ge
waarborgd. Zelfs nog afgezien van de 
o.a. door de liberale fractie uitgespro
ken overtuiging dat het systeem van 
dirigisme .dat de. heer Kuijpers roet zijn 
motie had .willen verdedigen voor de 
woningzoekenden bepaald i:liet gunstig 
JZOU zijn, is die indruk eenvoudig onjuist. 
De mogelijkheid van verbetering in het 
distributiesysteem is uiteraard niet uit
gesloten, maar daartOe is in het debat 
over deze zaak bepaald niet hèt alleen-

. zaligmakende woord gesproken door de 
heer Kuijpers. Hij heeft veeleer een 
!hoofdrol gespeeld in een drakerige 
hlucht. 

Op zichzelf kon ·de heer Van Leeuwen 
zich wel verenigen met de gedachte dat 
- voor een behoorlijke afwikkeling van 
het verkeer en de herbergzaamheid van 
de stad - de middelen uit de. algemene 
dienst beschikbaar moeten komen voor 
de infrastructurele vérkeersvoorzie
gen. Daar is te meer aanleiding voor, nu 
de tarieven va.n het openbaar vervoer . 
volstrekt ontoereikend zijn om er de 
enorme investeringslasten mee te kun
nen bestrijden. 

Dit vraagstuk moet naar het oordeel 
v<an de heer Van Leeuwen echter niet 
worden •opgelost langs de weg van op
portunistische overwegingen. Die oplos
sing moet integendeel op deugdelijke 
principiële gronden berusten. 

Of dit verschil van in2licht tussen de 
ambtelijke- commissie enerzijds en de 
heer Van Leeuwen en zijn medestan
ders in de raad anderzijds nog eens ooit 
zal worden overbrugd? Het lijkt op het 
eerste gezicht niet erg waail'schijnlijk. 
Dat betekent niet dat over de contro
verse voorgoed het zwijgen zal worden 
bewaard. Het tegendeel is waar. Over
eenkomstig het advies van het college 
hèeft de raad het rapport van de .ambte
lijke commissie voor kennisgeving aan
genomen. Deze commissie kan nu gaan 
werken aan het kwantificeren van de 
kosten der infrastructurele voorzienin
gen. Het onderwerp als zodanig komt 
derhalve in de toekomst nog wel meer 
aan de orde. 

als raadslid, resp. wethouder - hebben 
mede in belangrijke mate bijgedragen 
tot het nieuwe gezicht van onze stad, 
die jij en ile toch eigenl·ijk nog zo graqg 
res~aentw noemen. 

Deze stad, deze burger.~ zijn je aan 
het hart gebakken. Ze hebben enortn 
veel van je krachten gevergd; op een 
gegeven nwment te veel. Er fs reden 
tot grote dankbaarheid, dat je na een 
periode 1ian gedwongen werkloosheid, 
je werk 'Voor àe publieke zaak weer 
hebt kunnen opnemen. Er zijn weinigen 
m de gemeenteraad, die àe geschiedeniS 
van de stad, die zij besturen, zo goed 
kennen als jij. Op grond van die kenniS 
bepaal je vaak je standpunt. Dat i8 
nuttig, vooral in een stad, waarvan zo'n 
groot deel van de inwoners immigran
ten zijn, t:>oor wie het :Joms moeilijle is 
liefde voor Den Haag op te vatten. Die 
liefde is bij jou volop aanwezig; zoa.ls 
we die ook aantroffen bij onz~f,beti:eur
de vriend Eduard Elias. Bij jou àe
mO'nstreert die liefde zich" echter voorat 
tn net pol~tieUe vlak. · 

Het is je zestigste verjaardag, die. me 
aanle~àing gaf tot deze losse notities, 
met het doel "deze" burger de waarde
ring te geven, die hem ten volle toekomt. 
Proficiat en nog vele jaren is de oprech
te wens van een nog oudere Hagçnaar, 

'V. d. Wielen 



VRIJHEID 'EN DEMOCRATIE 

~~Vuurwerk!>!' 
* * In het door de NTS verzorgde * televi~eprogramma "Monitor" 
'heeft zich vorige week zondag weer een 
merkwaardig incidentje afgespeeld. In 
een interview dat presentator Terlingen 
met Amsterdams butrgemeester Samkal
den had, S!(ll"ak eerstgenoemde over 
"VUilll'Werk'' dat bijna twee welken gele
den bij enkele ambassades in Den II.aag 
was "ontstoken", waarna hij de 
J!nooflllstedelijke magistraat de ·vraag 
stelde of cl!e in den Haag aaDgebrachte 
politieversterking niet het gevaar opie, 
verèle VW!l een."politiestaat". 

Burgemeester Samka!den antwoordde 
zeer adrem dat hij bet gevaar van een 
"politiestaat" niet zag, doch dat hij bet 
wen gevaadiijk vond van "vumrwerk" te 
spreken 3Js hler bomaanslagen zijn be
doeld. Het was een jUiste reactie op een 
hoogst merkwaardige vraag die twee 
elementen in het geding bracht ilie !kant 
noch wal raakten. 

Iemand die het versterken van de po· 
li~ilebewaking ter bescherming van have 
en goed van bnitenlandse ambassades 
in ons land associeert met het begrip 
"politiestaat" geeft er op pijnlijke wijze 
blijk van niet te weten wat een derge
lijke .,staat" llnhoutlt. Wie de noodzake
lijke bescber.ming van· onze democra
tische vrijheden aldus in een bedenke· 
lijk demagogisch vlak brengt, })egrijpt 
clan ook weilrlg van zijn taak .als voor
lichter voor. een belmigrijk en . invloed
rijk 1iaedium als televisie nu eellli'llaal is. 

Het· betitelen van bomaaliJl slagen met 
"vuUJ!'Werfk" dui<U eveneens op een .zeer 
bedenkelijke mentaliteit. Of zou clie com
mentatolt" alleen maar "gr31ppig" heb· 
ben wm.en zijn? Als dit laatste het geval 
is waren zijn geestigbeden bepaald 
mi.spllaatst. ·Bmgemeester Slámkald!en 
werd er in elk geval niet bet s!a.chtoffer 
va:n11. In tegendeel. l!l!iij reageerde op cl!e 
juiste wijze, die zeer velen, die het met 
cl!e delinocratie ernstig menen; uit bet 
bart .zall zijn gegrepen. 

Zonder hoJDuten 
* * Tijdlens bet hierboven vermelde * vraaggespreik kreeg bullll"g& 
mee!St~r. Samkal!l!en overigens nog de 
gelegenbeid duidelijk t~ stellen boe hij 
over de bomaanslagen m Den Haag 
dlacht. Terecht hoopte bij (tat bij dege· 
nen die het met veie zaken in politiek 
opzicht niet eens zijn, met na~ne ten 
aanzien van de gang van zaken in Viet
nam bet inzicht zou rijpen, dat men 
van ~jn afwijkend standpunt niet di.ende 
te getuigen door middel van geweld en 
provooatie, en dat men in bet vervolg 
deJ!liMieratisehe middelen rou roepassen, 
die zo stelde de magistraat volkomen 
ter~cbt, tot meer resultaat zouden lei
den dan prO'Vocerende maatregelen. 

Wij hebben ons over deze juiste en 
lbeè!aclltzame woorden verheugd. Wie 
voorgeeft tegen geweld te . zijn en de 
vrède te willen, m()et niet de inconse
quentie · bègaan zelf de vrede te versoo
ren en middelen roepassen waartegen 
hij juist gekamt is. OMe democratie 
geeft V()ldoende gelegenheid om op een 
eerlijke wijze zijn mening kenbaar te 
m·aken, waarbi.i men -'- wij l!:eggen bet 
de heer Samkalden na. - meer kans beeft 
anderen voor zijn overtuiging te winnen 
dan ooor middel van provocerende da
den. 
Mo~ bet "vnurwerk" door de presen

tator van de NTS zo· enthousiast ontsto
·ken~ ten slotte bet wezenlijke verschil 
hebben belicht dat er bestaat tussen een 
"politiestaat" en een waarlij~ democra
tisChe samenleving. 

F•·is ·idee 
* * Aan de Utrechtse universiteit zal * het in het vervolg mogelijk zijn 
te promoveren op een bundeling ~an 
art;iklelen l!n wetenschappeliJke 
tijdschriften · die in essentie samenha~
gen. Bet is. daarbij de bedoeling de ar~I
kelen bt hun geheel in het proeflschrilt 
op te nemen. 

Wij achten dit een bijzontler gelUkkige · 
beslissing ovoor promovendi,. omdat op 
deze wijze ·veel wetenschappelijke ar
beid die werd verricht vóór het 
proefschrift tot stand kwam, hierbij een 
doelmati~ rol gaat spelen. Het 
bespaart de toekomstige doctor niet al· 
leen veel tijd, doch ook geld, w~lk 
laatste voordeel vrut groot belang IS, 
aangezien velen om financiële redenen 
niet in , staat zijn tot het schrijven van 
een pro~ff!Cbrif:t te komen. 

Buitendien zal deze nieuwe opzet bet 
promoveren op gunstige wijze kunnen 
beïnvloeden, betgeen vooral ook voor ~e 
wetenschap als zodanig een belangrJJk 
winstpunt is. · 

Het zou zeiker a-anbeveling verdienen 
als men ook aan andere instellingen van 
hoger onderwijs in ons land tot een 
dergelijke moderne aanpak zou kunnen 
geraken. 

vrijdag 15 maart 1968 ....; 5 

Defensie en ontwikkelingshulp 
Dr. A. D. Fokker jr. te Bilthoven heeft 

enige bezwaren ingebracht tegen mijn 
artikel in ons blad van 23 februari naar 
aanleiding van het opinie-onderzoek van 
het Instituut Intomart (in opdracht van 
de Vara ingesteld) over de vraag hoe 
ons volk staat tegenover het Atlantisch 
bondgenootschap en tegenover de daar
aan ten grondslag liggende overwegin
gen en doeleinden. 

Hij meent in de. eerste plaats, dat ik 
mij in .de op .een na laatste alinea van 
dat artï.kel "enigszins denigrerend" heb 
uitgelaten over de adhesie, die ihet 
bestuur van de JOVD destijds had be
tuigd met de motie van de (ex-) 
I~P-radicaal drs. ·Aarden die meer geld 
voor de ontwikkelin,gshulp n o g w e e r 
(spatiëring van de inzender) ten koste 
van de defensie wilde doen gaan. 

De heer Fokker schrijft dan verder: 
Ik vraag mij af, waarom de heer 

Abspoel deze gedachte zo absurd vindt. 
Is hij dan niet van·mening, dat de nood
zaak van ontwikkelingshulp dermate ur
gent is, dat op zijn minst het belang 
hiervan permanent dient te worden af
gewogen tegen de andere belongen, in
clusief de militaire? Is het dan zo 
vreemd dat een JOVD-bestuur aan ae 
ontwikkelingshulp relatief · gi·oter ge
Wicht toegekend heeft dan de VVD-Ka. 
merfractie deed? Door te doen alsof dit 
"weer eens" zo'n domme afwijking van 
de officiële VVD-lijn is, maakt de heer 
Abspoel in deze discutabele aangelegen
heid wel een erg zelfverzekerde indruk. 

In hetzelfde stukje constateert de· !heer 
Abspoel dat het merendeel van de Ne
derlanders Dief· van ooroeel is, dat het 
Nato-lidmaatschap moet worden opge
zegd. Dat moge dan een geruststelling 
zijn, het is nog geen reden om het doen 
en laten van de Verenigde Staten in de 
wereld niet met lrritische ogen te bezien. 
Afgezien van bet concrete punt: wel of 
niet lid van de Nato blijven, heb ik de 
indruk dat de meeste Nederlanders een 
ta:melijk grondige scepsis hebben ten 
aanzien van dat doen en laten van Ame
rika. Maar misschien dat ook dit, bij 
een opinie-onderzoek, zou blijken wel 
mee te vallen. Het zou mij benieuwen of 
de heer Abspoel een mening heeft bij
voorbeeld over de invloed van de VS in 
Latijns-Amerika, en ik zou hem en an
deren ter lezing willen aanbev.elen een 
artikel van Richard Shaull getiteld: 
"De volgende fase in Latijns-Amerilm" 
in het februari-nummer van het 
tijdschrift "Wending." 

Vanuit een veelgeprezen zgn. nuchter 
realiteitsbesef wordt in VVD-kring nogal 
gesmaald op de radicalen. 1\faar het 
komt mij ·voor dat de opvattingen van 
de radicalen,- ook al zijn zij soins te 
eenzijdig-extreem, veelal tenminste 
vnortkomen uit een werl{elijke bewo
genheid om de dramatische ontwikkelin
gen die zich momenteel in de wereld 
voltrekken. Die bewogenheid gaat mij 
in dive,rse bijdragen in "Vrijheid en De
mocratie" wat al te veel schuil achter 
een onaandoenlijke nuchterheid, al is 
:m.J,chterheid óók een verdienste. 

Het kan zijn dat een pleidooi voor 
handhaving, of zelfs opvoering, van het 
defensief potentieel voortvloeit uit een 
op z,ichz,elf respectabel realiteitsbesef. 
Maar wie pleit voor opvoering van ont
wilikelingshuip .zou wel eens méér oog 
kunnen hebben voor .de realiteit achter 
de realiteit. De .manier waarop wij déze 
realiteit onder ogen zien zou wel eens 
bepalend kunnen zijn voor de vraag of 
onze acbterkleinkindêren überhaupt nog 
Vrijheid en Democratie kennen. 

Aldus dr. A. D .. Fokker jr., in zijn 
ingezonden brief. 

ACCENT· 
Het is maar hoe men de dingen stelt 

- en hoe men het accent legt. De geachte 

open boek over 
open haarden 
Denkt u over een open haard? 
Vraag BELLFlRES dan om de 
gratis pocket over open haarden. 
Daarin staat ailes over stoken, 
inbouw, rookkanalen, accessoires, 
en nog veel meer. Wü sturen U 
hem. direct. ~-.R 
~. c~~P~~· .... ~ .. ·~·. ~ 
• Ik wil graag opening van • 
• zaken over open haarden. • 
• Stuur mU s.~. uw gratis 

pocket. 

Naam: ................................................... . 

: Adres: ............ ;.-................................. . 

Noordwijk aan Zee 

met Saskia zwembad (verwarmd zeewater 
tot 23 ° C.) - voor hotelgasten vrij toe· 
gankelijk. Alle kamers schitterend gelegen. 

160 bedden. Pergola Bar - Restaurant à Ja carte. Voll. pension van f 31.
tot f 43.50 p.p.p.d. Vraagt onze fraaie propectus. Telefoon: 01719-2244. 
Geopend: 5 april; Saskiabad: 4 mei. 

Logies algemene vergadering 
Afgevaardigden naar de Algemene Vergadering van· de VVD op vrijdag 5 en 

zaterdag 6 april. te Maastricht, kunnen zich door middel van onderstaande bon 
voor logles wenrlen t.ot de secr~taris van de kamercentrale Maastricht, de heer 
J. H. J. Willems, Bisschop Boern1.ansstraat 24 te Roermond. Inzendingen· dienen te 
·geschieden vóór 20 maart a.s. 

Ondergetekende: 

Naam: ................................................................... . 

................................................................ 
Adres: ••.•........•••••.•..••••..•....•..•...•••..••.. ,.,. .• ::··········· 

........................................................... ; ... ~-
Woonplaats: •.••.•.....•.••.••••.•.........••..........••.......•............. 

Tel.: ...•.......•••• ~ ...•••••.........••• 

verzoekt voor hem te Maastricht te willen reserveren: 

één-persoons kamers; 

twee-persoons kamers. 

inzender legt in zijn eerste aanmerking 
de klemtoon op het feit, dat ik duidelijk 
deed uitkomen het niet eens te zijn met 
de adhesie, enige tijd geleden door :l;let 
dagelijks bestuur van de .JOVD betuigd 
met de motie-Aarden over defensie en 
ontwikkelingshulp. In het kader van zijn 
gehele betoog, is deze wijze van ac
cent-legging begrijpelijk. 

Men kan ook - en dat lijkt mij 
juister - het accent meer leggen op het 
feit, dat ik in de desbetreffende passage 
van mijn artikel mijn instemming heb 
betuigd met de gróte meerderheid van 
de op Woudschoten aanwezige jongeren, 
die volgens het geciteerde bericht uit 
"Het Vaderland" zich van deze ad
hesie-betuiging distantieerde. 

Zelf afkomstig uit de - vooroorlogse 
- liberale jongerenbeweging (en daar
aan de beste herinneringen bewarend) 
hebben de faits et gestes der jongeren 
nog altijd mijn belangstelling. En wan
neer ik het met ze (of een belangrijke 
meerderheid van hen) eens kan zijn, 
dan doet mij dat oprecht genoegen. 

Dat betreft echter slechts een onder-
deel. -

Dr. Fokker. gewaagt van de bewogen
heid der radicalen. Ik kan hem verzeke
ren, dat de stellingname van mij en van 
velen met mij, die het voorspel van de 
tweede wereldoorlog in de jaren 1930 tot 
1940, de oorlog zelf en de bezetting be
wust hebben meegemaakt, vóór ~et be
houd van een zo krachtig en eensgezind 
mogeHjke Atlantische verdedigingsorga
nisatie en vóór een onverzwakt aendeel 
daarin van Nederland, evenzeer uit een 
iliepe bewogenheid voortvloeit. 

Ik heb, als jongeman, het hele drama 
meegemaakt dat Tsjechoslowakijke, Po
len, Denemarken, Noorwegen, Neder
land, België, -successievelijk onder de 
voet werden gelopen door het machtige 
militaire blok Hitler-Duitsland, terwijl 
de vrije wereld van democratische staten 
daar in de jaren . 1930 tot 1940 geen 
enkele gecoördineerde macht tegenover 
had opgebouwd. 

DRAMA T!SCH E FOUTEN 
Zo moesten in v:ijf bloedige jaren de 

fouten worden hersteld, welke de natio
nale lamlendigheid vim de democra
tische landen van West-Europa had ver
oorzaakt. Landen, die zo waren vervuld, 
van de wens om zelf tot iedere prijs 
buiten een ge\'I'Upend confliet te blijven 
en zich van enige bondgenootschappe
lijke afspraak voor het geval van een 
aanval op één hunner te onthou<1en, dat 
geen' knieval van Chamberlain te 
München Hitier van zijn plannen om de 
zwak verdedigde landen een voor een af 
te slachten, kon weerhouden. De slap
heid, het eenzijdig-pacifisme, ihad juist 
de oorlog aangetrokken! 

Zo iets voor ons allen vaststond in die 
eerste na-oorlogse jaren, dan was het 
wel, dat wij d e z e Jes nooit zouden 
V·ergeten·. Zo kon dan de Noordatlan
tische verdedigingsorganisatie worden 
opgebouwd, waarin wij met onze 
krijgsmacht - leger, luchtmacht en 
marine - een besd1eiden, maar niette
min · belangrijk strategisch onderdeel 
vormen·. 

Had ·er vóór 1940 tegenover Hitier een 
Nato bestaan, >dan zou zelfs hij wel wij
zer zijn geweest, omdat hij dari met 
zekerheid zou hebben geweten, dat bij 
de eerste aanval op een van .genoemde 
lànden hij onmiddellijk de volle kracht 
van het gehele Atlantische machtsappa
raat tegen zich zou hebben gekregen. 
Wat zou de 'ivereld dan voor veel lee.d 
zijn bespaard! Hoeveel joodse medebur
gers, militairen, verzetsstrijders en hon
derdduizenden anderen zouden hun Ie· 
ven hebben behouden! 

Terecht schreef "Het Vrije Volk" VQ.. 

rige zomer onder de indruk van de _ge
beurtenissen rond Israël, dat zonder be
wapening reeds van de aardbodem zou 
zijn weggevaagd: ,,De conclusie is, .®t. 
het in een eenzijdige ontwapening vorm
gegeven pacifisme soms tot groter on
recht, massalere doodslag en meer gruc 
welen leidt dan een pacifisme, dat het 
gebruik van geweld als laatste verdedi
gingsmiddel aanvaardt." 

Waar wiJ m.i. naar toe zullen moeten 
groeien is de door· een internationaal 
machtsapparaat gesteunde rechtsorde 
in de wereld, welk ideaal echter nooit 
zal worden bereikt door de ontijdige 
verzwakldng van de weerkracht der 
vrije volken. 

GEEN AFKNABBELEN 
Wat voor de eenzijdige ontwapening 

geldt, geldt óók voor de o n v o l d o e n
d e 'bewapening door een geregeld afc 
knabbelen van hetgeen wij in verhol,l
ding tot het national€ inkomen tot nu 
toe voor de defensie ter beschikkii1g 
hebben gesteld. Vandaar dat onze :kä,
merfractie zich - thans bij monde van 
de heer Koudijs - m.i. zeer terecht 
zorgen maakte over de agitatie tegen de 
Nato. Hij noemde het daarb_ij ,,heel 
goedlwop" om, zoals de. radicaal Aarden 

(Vervolg op pag. 7) 
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• FRIESCH-&RONIN&SCHE HYPOTHEEK_BANK u. 
OI AANQ&Sl.O'IIiM BANJaiN 

Amsterdam • Arnhem • Eindhoven • Enschede 
- 's-Gravenhage • Groningen • Rotterdam 

V L 0 TT E 8 E H A N D E L I N G . VA-N 
HYPOTHEEKAANVRAGEN 

Boele's Scheepswerven en 
Machinefabriek N. V. 

B 0 L NES' (bij Rotterdam). 

• 
Reparatie en nieuwbouw 

• 
TELEFOON 134862 ROTTERDAM - TELEGR. BOELE • BOLNES 

FIGEE-VLAARDINGEN N.V. 
SCHEEPSBOUWWERF 

SCHEEPSBOUW 
SCHEEPSREPARATIE 
VERLENGEN - VERBOUWEN 
DROOGDOKKEN - lASBOTEN 

MACHINEFABRIEK 
MOTOREN-INBOUW EN REPARATIE 

- DRAAl-, FRAtS- EN SCHAAFWERK 
PIJPLElDINGEN - APPARATEN 
WATERZUIVERINGSAPPARA TUUR 

CONS TRUCTIEWERKPLAATS EN 
ST AALCONSTRUCTIES - TANKS 
TRANSPORTINRICHTINGEN 

e 
A. VAN HOBOI(EN & CO. 

Anno 1774 

DEVIEZENBANI( 

"' Parklaan 32 -34 • Tel. 110320 (7 lijnen) • Telex 21170 

ROTTERDAM 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Scheepswerf -& Machinefabriek 

v.h. H. J. I(OOPMAN N. V. 
DORDRECHT - TEL 1850 • 32866 

SCHEEPSBOUW. MACHINEFABRIEK • KETELMAKERIJ 
INBOUW EN REVISIE VAN MOTOREN 

NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRICHTING 

:JJef/t ·. 

I Twee Torens I 
·' 

N.V. LIJM- EN GELANTINEFABRIEI(, 
TELEFOON 25242 - DELFT 

VUURVASTE STENEN IN ALLE SOORTEN 

" M 0 L I S 0 L 11 MOLER ISOLATIESTENEN 

VUURVASTE ISOLATIESTENEN 

ZUURVASTE STENEN 

" P R 0 D 0 R I T E " CHEMISCH BESTENDIGE PRODUKTEN 

LEVERT 

VERENIGDE VUURVASTE STEENFABRIEKEN 

GOUDA - TELEFOON 67 44 - (18 20) 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

UIT DE PARTIJ 
• GR0NINGEN 

Op de februari-bijeenkomst van de 
liberale Societeit sprak ditmaal prof. 
mr. E. H: van Esveld, hoogleraar t€ 
Rotterdam, over de werknemersinvloed 
1r. de onderneming. 

Hij stelde dat de deskundigen in alle 
partijen het er over eens zijn dat de 
werknemer een grote mate van mede
zeggenschap verleend dient te worden. 
Ook de liberaal, die de maximale ont· 
plooiing van de individu voorstaat, staat 
er positief tegenover. De vraag is alleen 
op welke wijze dit in de onderneming 
moet worden ingebouwd. De inleider 
pleitte voor uitbouw van het overleg in 
de ondernemingsraden. Hij stelde dat 
dit kabinet door de aangekondigde 
maatregelen de zaak van de hervor
ming van de onderneming een zeer goe
de dienst bewees. 

De voor de deling zo succesvol verlo
pen ledenwerfactie gaat inmiddels on
verminderd voort. Vooral door. de tele· 

-------·---

ALLE 

VERZEKERINGEN 

• 
HYPOTHEKEN 

• 
FINANCIERINGEN 

• 
makeraarskàntoor 

araweg 5 wassenaar tel. 01751·5675• 

foonactie · worden nog . dagelijks nieuwe 
leden gewonnen. Sinds het begin van de 
Groninger campagne is het aantal nieu
we leden tot ongeveer 250 opgelopen. 

Ter nadere kennismaking organiseer· 
de het bestuur een speciale avond voor 
hen, ten einde ook deze leden persoon
lijk te leren kennen. 

• EINDHOVEN 
Voor een groot aantal leden en be

langstellenden sprak dr. J. C. Ramaer 
op een onlangs in Eindhoven gehouden 
openbare bijeenkomst, over het ac
tuele onderwerp ,.ontwikkelingssamen
werking". 

De heer Ramaer, lid van de Nationale 
Raad van Advies. inzake hulpverlening 
aan minder ontwikkelde landen, · voor
dien verbonden aan het Ned. Econ. 
Instituut, thans werkzaam bij fe N. V. 
Philips' Gloeilampenfabriek te Eind
hoven, alwaar de contacten met de ont
wikkelingslanden o.m. tot zijn taak be
horen, hield een bijzonder interessan-. 
te inleiding. Uitgaande van de verhou
dingen tussen economie en welvaart op 
dit moment, waarbij globale cijfers als 

· 20 pct. van de wereldbevolking geniet 80 
pct. van het wereldinkomen, de schrille 
tegenstelling tussen arm en ·rijk on
derstrepen, pleitte hij voor de noodzaak 
om op grote schaal tot ontwikkelingssa
menwerking te geraken. 

• AVEREEST 
Op 4 maart organ,iseerde het bestuur 

van de afd. Avereést de eerste van éen 
aantal ,.praatavonden" in Oud-Avereest. 
Het is de bedoeling regelmatig op 
verschillende plaatsen in de dorpen en 
buurtschappèn van de gemeente Aver· 
eest avonden te beleggèn, waar naast 
leden . van. het . ·.bestuur en de gemeente
raadsleden ook de heer Roodenburg en 
een lid van de Prov. Staten of de Twee· 
de Kamer aanwezig is • 

Het begin was veelbelovend. In Oud
Avereest was een groot geze~schap be
langstellenden - leden van de VVD wa
ren sterk in de minderheid - aanwezig, 
waartussen een opbouwend ep kritisch 
gesprek ontstond met de gemeente
raadsleden. 

e ZWOLlE 
Op donderdag 21 maart· zal de jaar

vèrgadering van· de kamercentrale 

Radio-uitzending van de VVD: woensdag 20 maart van 18.20-18.30 
uur over de zender Hilversum 11 (298 m). 

vrijdag 15 maart 1968 - 7 

vloeibare zuurstof 
vloeibare stikstof 
machine-fabriek 

N.Y. W . .O.. HOEK'S MACHINE- EN ZUURSTOFFAElAIEK HAVENSTR.18 SCHIEDAM TEL: 010.26906f 

Zwolle worden gehouden in Hotel "Van 
Gijtenbeek" te Zwolle, . aanvang 20.00 
uur. 

De agenda .oevat naast: de gebruike
lijke jaarstukken, de behandeling van 
het ontwerp van eèn Huishoudelijk Re
glement voor de centrale. Verder zal een 
der contact-Kamerleden van Overijssel, 
mr. A. Geurtsen, aanwezig zijn ter 
kennsmaking, 

De vergadering is toegankelijk voor 
de leden van de VVD in Overijssel. 

• ASSENBROEK 
In zaal Brinkman in Abbenbroek 

sprak de heer D. P. A. van Wijngaarden 
voor de plaatselijke afdeling van de 
VVD. Er was een goede opkomst. Be
langstellenden c~it geheel Voorne en Put
ten kwamen luisteren naar een betoog 
over de maatschappelijke gevolgen van 
de vergrote Maasvlakte, de invloed 
daarvan op het streekplan en de steeds · 
groeiende belangstelling voor de proble
men vàn de zijde der eilanders. De 
spreker legde sterk de nadruk op de 
visie van Gedeputeerde Staten, die 
neE)rkomt op het in stand houden van 
het eiland als agrarisch, recreatief en 
woongebied. · 

• lEEUW ARDEN 
Op de vergadering van de Kamercen

trale Leeuwarden, gehouden op 4 
maart, werd · de Algemene Beschrij
'llingsbrief nog eens kritisch doorgeno
men. Mevr. mr. E. Veder-Smit hield 
hierna een inleiding over ,.de VVD in de 
partijvernieuwing.'' 

Defensie en 
ontwikkelingshulp 

(Vervolg van pagina 5) 

deed, te betogen dat 'op de defensiebe
groting · best nog eens f 38 miljoen kon 
worden gevonden voor ontwikke· 
lingshulp. Dat is, zo zei de heer Koud
ijs, nu juist de gevaarlijke redenering, 
die men tot in net oneindige kan toepas
sen. 

Er wordt, naar ook de heer Fokker 
bekend kan zijn, alleen uit de publieke 
middelen reeds een jaarbedrag van 
f 525 miljoen door ons land voor ontwik
kelingshulp uitgegeven en dat bedrag 
zal jaarlijks worden opgevoerd. Gezien 
de juist door vele andere landen ver
n;inderde bijdragen daarvo.or en gezien 
onze eigen werkloosheid, aan welker 
bestrijding reeds vele honderden miljoe
nen zijn gespendeerd, is dat bedr~..; 
toch niet te negeren. 

Ik ben _in ieder geval niet bereid in 
die zin, verband te leggen tussen de
fensie en ontwikkelingshulp en zolang ik 
mijn bijdragen aan ons blad zal kunnen 
en mogen leveren, zal ik ook blijven 
opkomen voor de handhaving en het op 
peil houden van onze eigen en ge
meenschappelijke defensie. 

Dat vloeit niet voort uit "zelfverze
kerdheid", maar uit bewogenheid. 

A. W. ABSPOEL 

UTILITEITS -EN WONINGBOUW 
voor: * Arbeidbes-parende woningbouw 

* Moderne aanpak o.a. gietbouw 

* Bouwstromen 

* Utiliteitsbouw 
N.V. Aannemersbedrijf .v/h J. Stam - Kortenaerstraat 3 • Zwiindrecht 
01850-2fl939 - Directie; 28663 - Boekhouding - Loonadministratie; 29398 - Werkvoorbereiding - Voor- en 
Nacalculatie 

r 

r 

e utiliteitsbouw 
e hoogbouw 
e woningbouw 
at bétonbouw 
e projectontwikkeling 
e administratie en 

onderhoud van 
onroerend goed · 

n,v. bouw- en aannemingsbedrijf · 

l l 

VAN STRAALEN & VAN DER HAV_E 
strevelsweg 700 tel. 010-279580* 

ROTTERDAM 
lltlll' m Jederming 

----=-----------------------------~-----------··"_ ________ _ 
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"Gastheren in eigen land" . 

HOTEL ::oE NEDEJ~LANDEN" VREELAND 
REST AURANT-ROTISSERIE "NAPOLEON" 

I _ _ - VREELAND Afo VECHT __ 
"BIJ KRUfSINQ AUTOWEef HAARLEM/HILVERSUM+ UTREC.HTiAMSTERDAM 

· - . RESERVERING (02943) 1576 . 

H 0 T E ·L W I T T E B R U G 
DEN HAAG - SCHEVENINGEN 

* 
alie kamers met privé bad en. douche 

* 
nieuw ~estaurant en nieuwe lounge-Bar 

* 
(geheel aircó_nditio~ed) 

-~ 
~ 

waar de gast kt>'ning is 
Coca~ne, levend middelpunt van een levende stad: 
perfekte outillage voor vergaderingen, congressen, 
·shows; ·feestelijke bijeenkomsten: royale hotelacco .. 
modatie, restaurant, café, petit-restaurant, bar en 
bowling. Speciale arrangementen bij feestelijke gele· 

· genheden: .Kèrstrnis- Nieuwjaar- Pasen· Pinksteren. · . 

(G{O~A~RB 
RESTAURANT DES SPËCIALITËS. CAVE RENOMMËE., 
EINDHOVEN, . V~STDIJK 47. TELEFOON 04900 • 69288. 

. 
OISTERWIJK N.-B. 

· Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "Le Prince de Galles" 
telefoon 04242 - 21 09 

Voornaamste huis ter plaatse.· 
Kamers met privé douche en toilet. 
Restaurant van bijzondere klasse. 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag. 

,.,., 

I(ASTEEL OUD-WASSENAAR 
_ HOTEL-RESTAURANT 

Vijf minuten van Den Haag, te bereiken via autoweg naar Am
. sterdam, afbuigen tegenover Dierenpark Wassenaar. . 

. . 
In magnifiek park gelegen hotel met alle moderne comfort. Sàlons 
VQor speCiale diners, recepties, cocktaifparties, vergaderingen; etc. 

GEEN . PARK~ERPROBLEMEN! · Telefoon 01751 • 9045 

~Verzorgde taret, 
in het mooiste 
rivierhotel vaa 
Nederland, 
omringd door 
het steeds wisselende 
décorvan de 
wereldhaven 

· Rotterdam. 

Maasboulevard 1$" 
VIllardingen 
Tel. (010) 345477 

Del&a Hotel VlaardlnçC. 

Vierhouten 

GRAND BOTEL t· 

.!'!sh ., . 2 

"Onovertrefbaar voor uw vergaderingen 
en congressen · 

Kamer met bad en ontbijt v.a. f 24 p. pers . 

Zalen met geluidsinstallatie; schoolbord en 
projectiescherm 

Geen parkeerprobleem - Garage gratis 

Alle kamers met bad en toilet 
J. A. M. Couwenbwg, prop . 

...... ~_:_:_~_:_rd_:_u•a_Ta .. c~-=~-~:_d_e_s_ro-ti-sse_u_rs_. _______ ,._._. _ _._. l TELEFOON 05
1
711 • 241 {3 lii·nen) 
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Liberalen op de bres 
voor Europa's eenheid 

Mr. E. H. 'l'oxopeus heeft deze week ·een brief geschreven aan 
minister-president De Jong om de aandacht van de regering te vestigen 
op een verklaring die is uitgegeven door de fractie- en partijvoorzitters 
van de liberale partijen in Denemarken, Ierland, West-Duitsland, Italië, 
Engeland, België en Nederland. Eenzelfde stap hebben de liberale lei· 
ders in de andere genoemde landen ondernomen met betrekking tot 
hun regeringen. 

In zijn brief spreekt de heer Toxopeus 
de hoop uit dat het kabinet alle aan
dacht zal schenken aan die verklaring, 
welke begint met te constateren dat het 
voornaamste politieke probleem waar
mee Europg. als geheel geconfronteerd 
wordt is: op welke wijze de moeilijkhe
den te overwinnen, welke haar eenma
king belemmeren. 

De liberale partijen in de verschil
lende landen stellen voor een conferen
tie van regeringsleiders en ministers 
van buitenlandse zaken te beleggen tot 
het instellen van een organisatie voor 
overleg en gezamenlijke actie door de 

Eerste rapport 
• • van commiSSie 

kiezer -gekozene 

leden van de EEG en de kandidàatle
den, die bereid zijn hîeraan deel te ne
men. Het doel hiervan zou zijn de een
making van Europa te waarborgen door 
middel van gemeenschappelijke ge
dragslijnen en.- instellingen, waarbij in
begrepen de directe verkiezing van het 
Eur.opese parlement. Men wil een ge
pleenschappelijke beleidslijn bereiken 
op het gebied van de buitenlandse poli
tiek, ontwapening, verdediging, re
search en tèchnologische ontwikkeling 
va:n de landbouw, industrie, communi
catie en produk.tie van energie, onderwijs 
en culturele betrekkingen, hulp aan de 
ontwikkelingslanden, monetaire en alge
meen economische aangelegenheden. 

Zonder zulk een eensgezind beleid zal 
democratisch Europa niet in staat zijn, 
aldus de verklaring, de problemen waar 
zij in het bijzonder bij betrokken is en 
waarvoor zij jegens de wereld verant
woordelijk is, op te lossen. Een eensge
zind democratisch Europa, gelijkwaar
dig aan de Verenigde Staten en de Sow
jet-Unie zou een beslissende bijdrage 
aan haar eigen verdediging kunnen le
veren, daarbij insluitend de Middel-

landse Zee in nauwe samenwerking met 
Noord-Amerika. 

De · voorgestelde nieuwe organisatie 
voor overleg en coördinatie is ontwor
pen om de ·huidige impasse inzake de 
vooruitgang van een verenigd Europa 
en de kloof tussen de EEG en de kandi
daat-staten, wier volledig lidmaatschap 
ten ·slotte moet worden verkregen, te 
doorbreken. Zij is niet gericht tegen 
Frankrijk, wiens deelneming op den 
duur essentieel is. 

"Europese eenheid," zo eindigt de 
verldaling, "is een zaait die het liberale 
idealisme aanspreekt àlsook het welbe
grepen eigenbelang. Het trekt de pro
gressieve burger van vandaag aan en 
speciaal de jeugd. Daarom nemen de 
liberale partijen op zich om met alle 
mogelijke middelen deze politiek in hun 
eigen land te bevorderen." 

VVD-SUCCES MET OPERA-MOTIE 

MR GEERTSEMA 
Voorzilter van de commissie 

Deze week heeft de door het hoofd· 
bestuur van de VVD ingestelde commis
sie Kiezer-Gekozene het eerste deel van 
haar rapport gepubliceerd. Vandaag -
tegelijk met de verschijning van ons 
weekblad - zal men in de dagbladen 
journalistieke samenvattingen van dit 
rapport kunnen aantreffen. De volledige 
tekst publiceren wij op de pagina's 5 
tjm 12. en gedeeltelijl.: nog op pagina 14 
van dit nummer. 

Het rapport bestaat uit twee 
hoofdstukken. ·Het eerste handelt over 
allerlei onderwerpen betreffende het 
kiesstelsel en de aanwijzing van de ka
binetsformateur. Het tweede gaat over 
de vraag of in ons land de burge
meesters benoemd of gekozen dienen te 
worden. 

De commissie is tot een aantal be
langwekkende conclusies gelwmen, 
waarvan men op pagina 5 een salnen
vatting kan vinden. 

IN AMSTERDAMSE RAAD 
door mevrouw L. Vonhoff-Luyendijk 

lid van de Amsterdamse gemeenteraad 

De Nederlandse Opera Stichting 
slaagt er nog steeds niet in een eigen 
Nationale Opera te realiseren. Daarvo?.r 
zijn verschillende factorli)n aan te WIJ
zen, zoals de onzekerheid 1net betrek
king tot het subsidiëren van een vol
waardig opera-instituut, dat in staat zou 
zijn regelmatig twee à drie maal per 
week een opera-uitvoering te verzorgen. 

Wat betreft ~1et .beleid van de Neder
landse Opera Stichting met betrekking 
tot het vervullen van de belangrijkste 
rollen valt verder op dat aan Neder
landse zangers en zangeressen beslist 
onvoldoende kansen gegeven worden, 
waardoor de merkwaardige situatie is 
ontstaan dat deze wel op buitenlandse 
podia te horen zijn maar in Nederland 
veel moeilijker of helemaal niet terecht 
ktmnen. 

De intendant van de Nederlandse 
Opera Stichting, de heer Huisman, 
treedt in de huidige overgangsfase in 
feite op als een soort impresa!·io die bij 
voorkeur buitenlandse artiesten aan
trekt. Hierdoor ontstaat geen continuï
teit en groeit er ook geen band tussen 
het publiek en een aantal door het pu
bliek gewaardeerde artiesten, zoals dat 
bij het toneel wel het geval is. 

Ik heb tegen dit beleid grote bezwa
ren omdat ik meen dat in net totale 
cultuurpatroon de opera, als combinatie 
van zang en toneel, voor grote groepen 
van onze bevolking een niet te on
derschatten waarde heeft, te meer daar 
deze groepen om allerlei redenen er 
vaak moeilijk toe komen om van andere 
cultuuruitingen te profiteren. 

Ik heb mij er daarom toe gezet om 
een verandering van het beleid te be
werkstelligen met name door een 
versterking van het Nederlandse ele
ment in de hoofdrollen. 

Nadat ik hiervoor al in de . openbare 
commissievergadering bij de begro
tingsbehandeling aandacht had ge
vraagd, diende de VVD-fractie in de 
gemeenteraad van Amsterdam bij d~ 
slotbehandeling van de begroting een 
motie in waarbij werd aangedrongen op 
een ombuiging van het beleid door de 
inschakeling van meer Nederlandse 
kunstenaars. Bovendien werd in de mo
tie gevraagd dit standpunt ter kennis te 
brengen van de minister van CRM en 
het bestuur van de Nederlandse Opera 
Stichting. B. en w. werden daarnaast 
uitgenodigd hun invloed aan te wenden 
om tot de gevraagde beleidsombuiging 
te komen. 

De VVD-motie werd gesteund . door 
een adres acan de gemeenteraad van de 
grote organisaties van kunstenaars (de 
bij het NVV aangesloten Algemene Bond 
van Kunstenaars, de Nederlandse Ka
Jholieke . Bond van Musici en Artiesten 
en de Bond van Christelijke Kunste
naars in Nederland). 
· Hoewel de andere partijen in de ge

meenteraad de VVD deze motie polihek 
niet gunden, was tegenstemmen, gezien 
de zakelijke inhoud, niet mogelijk. Zo had 
de PvdA-afgevaardigde Dooyes zijn naam 
onder een open brief gezet waarin ook 
aandacht was gevraagd voor de belan
gen van de Nederlandse kunstenaars. 

Voor het eerst sinds vele jaren werd 
dan ook een door de VVD ingediende 
motie in de Amsterdamse gemeenteraad 
unaniem aanvaard. Het uiteindelijk suc
ces zal echter afhangen van het feit of 
de centrale overheid bereid zal zijn de 
middelen ter beschikking te stellen om 
de Nederlandse Opera Stichting tot ge
zonde ontwil,keling te brengen. 

Amsterdam met zijn talrijke ope
ra-liefhebbers blijft die ontwikkeling 
met gespa1men aandacht volgen. 

• lUinister Polak .in zijn .brief aan 
prof. dr. B. Delfgaauw en vijf van 
diens collega's aan de Groningse 
Universiteit: "Het bedroeft mij, 
dat u als docenten in de ethiek 
aan een universiteit, dus als man
nen van wetenschap die geroepen· 
zijn studenten te vormen, meent 
jonge mensen te bijven stijven in 
het plegen van handelingen, die 
niet alleen strafbaar zijn maar 
ook nodeloos kwetsend, in hoge 
mate onbehoorlijk en in strijd 
met de verworvenheden van een 
democratische samenleving." 

• Commentaar van het redactie· 
lid V!J.n Het Parool Sj. · van der 
Schaaf op deze brief: "De brief 
van minister Polak aan professor 
Delfgaauw is in al zijn felheid 
niettemin een waardig stuk. E1 
bestond aan een reactie van deze 
aard >vel behoefte. De laatste tijd 
had in .. ons land de neiging om 
president Johnson te beledigen 
haast hysterische vormen aange
nomen. Tegelijk was iets ailders 
aan het licht gelmmen; nl. de be
trekkelijke hulpeloosheid van een 
democratische overheid tegen
over degenen, die haar met tar
tende uitingen op de grens of net 
over de grens van het geoorloofde 
uitdagen. Het lijkt op het werk 
van kwajongens, die weten, even
tueel toch fatsoenlijk te zullen 
worden behandeld. Hier is duide
lijk sprake van misbruik der de
mocratie." 

• Het oud-lid \"an de Eerste Ka
mer voor de Anti-rev. parlfi.j J. 
Tjalma in zijn "parlementaire her· 
i1meringen". in Nederlandse Ge
dachten : De verkiezingen van 
1937 wel'den met name voor de 
anti-revolutionaire partij met 
groot elan gevoerd. Jongeren or
ganiseerden fietstochten met 
vlagget.jes "Stemt Colijn". Ook de 
latere (sociaTistische) minister 
Den Uyl nam hieraan deel." 

Partijraad vergaderde 
De Partijraad van de VVD heeft vori

ge week zaterdagmiddag vergadel'!l. 
Onder meer werden de adviezen vast· 
gesteld met betrekking tot de voorstel· 
len <lie tijdens de jaarlijkse algemene 
vergadering, op 5 en 6 april m 
Maastricht te houden, aan de orde zul
len komen. Deze adviezen zullen volgen
de week in ons blad worden gepubli· 
ceerd. 

Verder wel'd in de Partijraad van ge· 
dachten gewisseld over de politieke 
toestand, het eerste deel van het rap· 
port Kiezer-Gekozene en over het Libe
raal Beraad. 
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1\.0J>ij voor deze rubriek zen
den aan 

MeJ. Joh. H. Springer 
Alexanderstraat 16, Haarlem 

landdag_ 
De landdag van de Organisatie Vrou

wen. in de VVD zal dit jaar op vrijdag 
17 mei worden gehouden en wel in 
Dronten. Dit is het enige, wat op het 
ogenblik vaststaat. De veelbel::>vende 
plannen zijn wel vergevorderd, maar 
kunnen nog veranderen; wij .publiceren . 
deze dus nog maar niet. Maar de datum 
kunt u noteren. 

Vragenlijst XX 
Voor vragenlijst XX over onze eigen 

organisatie krijgen wij nog telkens aan
vragen. Er is veel belangstelling voor, 
maar men is er nog niet mee klaar. 
Daarom zullen wij de termijn . van in
zending verlengen en wel tot eind april. 

Wij hopen op heel veel antw::>orden, 
uiteenlopende antwoorden, niet alleen 
van enthousiaste leden van vrouwengroe
pen, niaar ook van haar die er afwij
zend tegenover staan. Dan alleen kun
nen wij een goed beeld krijgen hoe de 
vrouwelijke VVD-leden denken over de 
(of een) vrouwenorganisatie. 

Oegstgeest· 
De .vrouwengroep Oegstgeest vestigt 

er onze aandacht op dat in het jaar
.versla:g zomer 1966-1967 deze vrouwen
groep niet genoemd is. Dat is erg jam
mer. De vrouwengroep . Oegstgeest is 
een van de meest actieve en had ver
diend er in te staan. Het is nu te laat 
om nog te kunnen nagaan, bij wie de 
oorzaak ligt. Wij kunnen het alleen 
maar hier vermelden met onze spijtbe-
tuiging. ~· 

Oegstgeest stuurde verder het volgen
de verslag: 

"De Vrouwen in de VVD uit Leiden 
en Oegstgeest - Warmond hielden op 
28 februari een ochtendbijeenk::>mst. De 
presidente, mevr. P. H. Smits-Witvliet, 
opende de vergadering en heette mevr. 
Van Lochem, van de kamercentrale in 
Leiden, van harte welkom. Na een korte 
inleiding over de politieke beroering in 
ons land, gaf zij het woord aan de 
spreekster, mevr. drs. F. Munting - van 
der Hoog, die als raadslid van de ge
meente Oegstgeest een overzicht gaf 
van het wel en wee in onze gemeente. 
Het onderling overleg tussen de omlig
gende gemeenten zal in de toekomst 
bevorderd worden door de totstandko
ming van het gewest Leiden. De bouwac
tiviteit is nog groot en aan het laatste 
grote project, de bebouwing van de 
Morsebelpolder, hoopt zij dat de raad 
veel aandacht zal geven, vooral in ver
band met planning op langere termijn. 
Goede wegenaanleg die het toekomstige 
intense verkeer kan verwerken, scholen
planning, enz. Door de bijzonder goede 
openbare voorzieningen wordt het pret
tig wonen bevorderd, goede wegen, 
scholen, speelgelegenheid, winkels, enz. 
Zij memoreerde de vorderingen die er 
zijn (zwembad - gr::>te wens. Een over
dekt instructiebad - nieuw politiebureau, 
enz.). De scholenbouw wordt vaak ge
stagneerd door centrale financiering van 
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de overheid, wat helaas ook kostenver
.'logend. is, daar het bijbouwen met een 
latere toestemming van een enkel lo
kaal, zoveel duurder is." 

Bussummergrindweg 46, Hilversum. 
Mevrouw ir. A. Kuiper-Struyk zal de 
vragenlijst XIX over "Ruimtelijke Or
dening, monumenten en verkeer" inlei· 
den. Koffie en lunch voor eigen reke
ning. Vrouw en fis(US 

Tot en met het vorige jaar .stond er 
op het aangiftebiljet voor de belastingen 
alleen gedrukt: de Heer ..... Nu is er 
bijgekomen. Mw. 

Herhaalde agenda 
G o u d a : 26 maart om 10 uur in hotel 

Centra!. Markt 23. Spreekster: mevr. C. 
J. Welle Donker-Visser over het echt
scheidingsrecht. 

Wat moeten wij daarvan denken? 

Gooidag K e n n e m e r - Z u i d: 28 maart om 
14 uur bij mevrouw Schut, Heem~teedse 
Dreef 193, Heemstede. tel. 86705. Bijeenkomst op dinsdag 26 maart om 

11 uur in hotel "De Spandershoeve" Geen convocaties. 

SPREEKBEURTEN 

22 maart 

22 maart 

22 maart 

22 maart 
22 maart 

22 maart 
22 maart 

22 maart 
25 maart 
25 maart 

25 maart 
25 maart 
26 maart 
26 maart 
27 maart 
28 maart 
29 maart 

29 maart 
29 maart 
29 maart 
30 maart 

1 april 

1 april 

2 april 

3 april 

8 april, 
8 april 

8 april 

8 april 
19 april 

10 april 
19 april 
19 april 
19 april 
22 april 
22 april 

Periode 22 maart tot en met 22 april 

Berkenwoude (20.00 uur: VoormaL Regt
huis; ond.: Hoe staat de VVD in de 
politieke branding?; streekverband 
VVD Krimpenerwaard) ................. . 

Hengelo (20.15 uur: Rest. Deters; ond.: 
Partijvernieuwing) .......................... . 

Nijmegen (forum kweekschool Klokken-
berg) ............................................ . 

Epe .................................................. . 
Bentveld (15.00 uur: Woodbrookershuis; 

besloten verg.) ............................. . 
Venlo e.o ......................................... .. 
Kadercursus Assen (besloten) ............. .. 

Pesse .............................................. .. 
Baarn ............................................... . 
Antwerpen (Congres Alg. Verbond v. d. 

, Zelfstandige Arbeid te België) ........ . 
Emmen ............................................ . 
Zeist ............................................... . 
Vlaardingen ...................................... . 
Assen (kamercentrale Drenthe) ........... . 
Amstelveen ...................................... . 
Schiedam ........................................ .. 
Kadercursus Assen (besloten) ............. .. 

's Gooi ........................................... .. 
Noordwijk (21.00 uur) ....................... . 
Assen (studiekring JOVD -Drenthe) ..... . 
Kamercentrale Den Helder ( 10.00 uur) ... 
Meppel (20.00 uur: Zaal Worst, Steen-

wijkerstraatweg 10; Lib. Kring Meppel, 
Steenwijk e.o.) ............................. . 

Bergen op Zoom (20.00 uur: ,.Koorn
beurs"; ond.: Binnenlandse politiek; 
West-Noord-Brabant) .................... . 

Den Haag (Vrouwenbelangen; forum 
NAVO, Ontwikkelingshulp) .............. . 

Delft (Lib. Stud. Ver., Oude Delft 95; 
ond.: Verkeer) ............................. . 

Stolwijk ............................................ . 
Culemborg (PvdA-afd.; forum opl. par-

tijen) ............................................ . 
Brussel (Liberale Kring, 20.30 uur: Gal

liliërstr. 30; ond.: Modern liberalisme) 
Utrecht (disp. Veritas) ....................... . 
Apeldoorn (20.00 uur: Orpheus; JOVD, 

district Oost) ................................ . 
Valkenburg (Z.-H.) ............................. . 
Leeuwarden ( ond.: Binnenlandse politiek) 

Wassenaar (JOVD) ............................. . 
Brummen/Eer beek ............................. . 
Oegstgeest ( ond.: Kiezer-Gekozene) ..... . 
't Gooi ............................................... . 

Mr. E. H. Toxopeus 

Mr. W. J. Geertsema 

Ir. D. S. Tuijnman 
H. Wiegel 

Drs. G. M. V. v. Aardenne 
Mr. H. E. Koning 
Mevr. mr. E. Veder-Smit 
H. J. L. Vonhoff 
Dr. K. van Dijk 
R. Zegering Hadders 
Mr. H. van Riel 

Mr. F. Portheïne 
Mr. J. G. Rietkerk 
H. J. L. Vonhoff 
Mr. A. Geurtsen 
R. Zegering Hadders 
H. Wiegel 
Mr. A. Geurtsen 
Dr. K. van Dljk 
G. M. Lambers 
Drs. P. A. Walters 
H. Wiegel 
Mr. W. J. Geertsema 
R. Zegering Hadders 
Mr. dr. C. Berkhouwer 

H. J, L. Vonhoff 

Mr. H. van Riel 

G. Koudijs 

Drs. L. van Leeuwen 
H. J. L. Vonhoff 

Mr. A. Geurtsen 

Mr. H. van Riel 
G. Koudijs 

Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. A. Geurtsen 
Mr. H. van Riel 
Drs. Th. H. Joekes 
H. Wiegel 
Mr. W. J. Geertsema 
H. Wiegel 

Deze lijst, waarin in principe alleen spreekbeurten van Kamerleden - die zij vervullen 
binnen het verband van de partij - worden vermeld, wordt opgesteld door het Algemeen 
Secretariaat van de VVD. Koninginnegra<·ht 61 te Den Haag (telefoon 070- 604803). De 
gegevens, waaronder bij voorkeur ook het aanvangsuur en de plaats waar de ver
gaderingen gehouden worden, dient men derhalve niet naar de redactie van het weekblad, 
maar naar het Algemeen Secretariaat van de partij te zenden. De lijst wordt elke maan
dag· om 12.00 uur afgesloten. 

Radio-uitzending van de VVD: woensdag 3 april van 18.20-18.30 
uur over de zender Hilversum 11 (298 m). 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Böö~Gö'M 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prefabs voor verschillende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven malen. 
Broeibakken en i'lile onderdelen voor 
de tuinbouw. · 

VERGADERING VAN 

GELDERSE 
STATEN- EN 
RAADSLEDEN 

Op 9 maart vergaderde de afdeling 
Gelderland van onze Vereniging van 
Staten- en Raadsleden te Arnhem onder 
de aangename leiding van ·de heer M. 
Visser. Tijdens het eerste gedeelte van 
deze bijeenkomst sprak de heer mr. H. 
P. Jager, fractievoorzitter van onze ver
tegenwoordiging in de Gelderse provin
ciale staten, over de publiekrechtelijke 
corp::>ratie: de provincie. Allereerst 
gaf spr. een duidelijke uiteenzetting van 
de taken van de provinciale staten en 
van het college van gedeputeerde sta
ten: De heer De Jager wees er daarbij 
op, dat de VVD in het laatstgenoemde 
college in Gelderland niet vertegen
woordigd is, ofschoon onze partij daar
op volkomen recht kan doen gelden. De 
VVD is zo in de Gelderse sta.ten tot 
oppositie gedwongen en waar dit rede· 
lijk is, voert zij die ook, uiteraard op 
loyale wijze. 

De heer De Jager gaf daarna een uit
voerig en interessant overzicht van de 
belangrijkste zaken, welke in de Gel
derse staten de laatste jaren zijn behan
deld, waarbij ook nog aanth3!Ilgige on
derwerpen vermelding vonden. Spr. 
wees er daarbij op, dat hij uit het groot 
aantal aangelegenheden een keuze had 
gedaan. Tot die zaken behoorden o.a.: 
de financiën van de pr::>vincie, de open
bare gezondheid, water, staatsza.ken, 
het verkee.r oo het ve·rvoer, werkgele
genheden, de subsidiëring van instellin
gen voor maatschappelijk werk en 
volksontwikkeling. 

De rede van de heer De Jager was 
voor enige leden aanleiding tot het in
winnen van nadere gegevens over enkele 
binnenkort aan de orde komende zaken. 

Na de pauze bestond gelegenheid tot 
het stellen van vragen ove'r gemeente
lijke aangelegenheden. Verscheidene le
den maakten van die gelegenheid ge
bruik en zo vond bespreking plaats o.a. 
over de plaats van de tweede brug bij 
Nijmegen, centralisatie van vuHver
branding, de zgn. autokerkhoven, 
huurkoopcontracten, het Bouwfonds 
van de Ver. v. Ned. Gemeenten, de 
seksuele voorlichting in de hoogste klas
sen van het basisonderwijs, sporthallen. 

De vergaderingsuren waren rijkelijk 
overschreden toen de voorzitter de bij
eenkomst, die ook bijgewoond ,werd 
door de heer K. H. Brandt en enkele 
leden van de JOVD, sloot. 

Nieuws uit de 

Liberale Internationale 
De .commissie voor het samenstellen 

van een rapport over de liberale visie 
op de ontwikkelingshulp heeft op 9 
maart te Londen vergaderd onder voor
zitterschap van de heer D. W. Dettmei
jer. Verschillende hoofdlijnen van het 
rapport werden besproken. 

Tot rapporteur werd aangewezen dr. 
B. Witte, die als directeur van de Fried
rich Naumann-Stichting en als oud-voor
zitter van de WFLRA (Wereld Federatie 
van Liberale Jongeren) door zijn reizen 
naar vele delen van de wereld veel er
varing heeft opgedaan. 

Culturele (Ommissie 
De Culturele Commissie vergaderde 

op 8 maart jl. in 's-Gravenhage. 

Uitvoerig is van gedachten gewisseld 
over het Cultureel Congres dat zij voor
nemens is te organiseren en wel op 
zaterdag 7 september a.s. De Culturele 
Commissie hoopt zo spoedig mogelijk 
hierover nadere mededelingen te kun
nen doen. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

PARTIJORGANISATIE (11) 

Int rne democratie 
Na in een vorige beschouwing de or

ganisatorische opbouw van de partij -
lid-afdeling-centrale te hebben 
besproken, zou ik nu willen ingaan op 
de mogelijkheden die de leden in de 
partij hebben om invloed tiit te oefenen 
op de gang van zaken. 

Afdelingen 
De leden zijn ingeschreven bij de af

deling in hun woonplaats. Daar kiezen 
zij hun eigen afdelingsbestuur, maken 
zij hun eigen reglement en regelen zij 
de huishoudelijke, organisatorische en 

- propagandazaken van hun eigen afde
ling. Door verschillende bepalingen in 
de statuten en het huishoudeliJk . regle
ment van de partij zijn waarborgen 
geschapen dat aan de leden in de afde
lingen zo veel mogelijk gelijke rechten 
toekomen. Zo moet elke afdelingsvoor
zitter rechtstreeks in functie gekozen 
worden, treden bestuursleden om de 
drie jaar af, moet ten minste eenmaal 
per jaar een ledenvergadering worden 
gehouden en kunnen tien leden een le
denvergadering bijeen doen roepen. In 
de afdelingen met minder dan honderd 
leden kan een tiende van het ledental 
dit doen. In de ledenvergadering moet 
de agenda van de jaarlijkse Algemene 
Vergadering van de partij worden be
handeld. Verder kan elke ledenvergade
ring kandidaten stellen voor het dage
lijks bestuur en voor een hoofd
bestuurslid, dat de rijkskieskring waar
toe de afdeling behoort, vertegenwoor
digt. 

Kandidaatstelling 
gemeenteraden 

Politiek gezien is echter van het 
meeste belang het recht van de leden
vergadering tot kandidaatstelling voor 
de vertegenwoordigende lichamen. De 
ledenvergadering van de afdeling beslist 
geheel autonoom - zonder dat er be
voegdheden zijn bij "hogere" partijor
ganen - over de kandidaatstelling voor 
de gemeenteraad. Eens in de vier jaar, 
voor de gemeenteraaqsverkiezing, kun
nen de leden namen opgeven voor even
tuele kandidaten voor de gemeenteraad; 
Uit deze voorlopige kandidaten kiest de 
ledenvergadering de definitieve kandi
daten. Een hoger partijorgaan komt 
aan deze kandidaatstelling niet te pas. 
De afdeling is geheel autonoom. 

Centrales 
In de staten- en kamercentrales is het 

hoogste orgaan de centrale vergadering. 
Ook deze kiest het eigen bestuur, stelt 
het centrale-reglement op en regelt de 
huishoudelijke, organisatorische en pro
pagandazaken van de centrale. Alle le
den die binnen de centrale wonen kun
nen de vergaderingen bijwonen, het 
woord voeren en voorstellen doen. 
Daartoe behoeft een lid niet door zijn 
afdeling te zijn afgevaardigd. Slechts 
het stemrecht is voorbehouden aan de 
afgevaardigden. Dit is noodzakelijk om
dat het stemrecht gekoppeld is aan het 
ledental - het "gewicht" - van de 
afdeling. 

Kandidaatsteil ing 
prov. staten 

Politiek gezien heeft de centraleverga
dering - behalve in Noord- en Zuid
Holland - de beslissende stem bij de 
kandidaatstelling voor de provinciale 
staten. Nadat eerst de afdelingen 
voorstellen hebben g·edaan, beslist de 
centrale vergadering over de namen en 
de volgorde van de kandidaten. De eni
ge inmenging van bovenaf die bij deze 
kandidaatstelling wel kan plaatsvinden 
is een adviserende bevoegdheid van het 
hoofdbestuur. Het oordeel van het 
hoofdbestuur is niet meer - maar ook 
niet minder - dan een advies, dat de 
centralevergadering naar eigen inzicht 
al dan niet opvolgt. 

Algemene vergadering 
Het hoogste orgaan van de partij is 

de Algemene Vergadering, die ten 
minste eenmaal per jaar (in het voor
jaar) moet worden gehouden. Ook hier 
hebben alle partijleden toegang, zij kun· 
nen het woord voeren en voorstellen 
doen, voorzover vállende binnen de 
agenda. Het stemrecht is voorbehouden 
aan de afgevaardigden van de afdelin-

gen. De regeling is dezelfde als voor de 
centrale vergadering: voor iedere 50 le
den één stem, met afronding van het 
le.dental naar boven. De Algemene Ver
gadering kiest de leden van dagelijks- en 
hoofdbestuur, met uitzondering van 
twee vrouwelijke leden die worden be
noemd door de Stichting Organisatie 
Vrouwen in de VVD. Indien na deze 
benoeming (waaraan een verkiezing 
door het bestuur en de adviesraad van de 
Vrouwenorganisatie voorafgaat) slechts 
twee of drie vrouwelijke leden in het 
hoofdbestuur zitting hebben, benoemt de 
organisatie Vrouwen in de VVD er nog 
resp. twee vrouwelijke leden of één 
vrouwelijk lid bij. Statuten, reglemen
ten, programma's (beginselprogram, 
verkiezingsprogram enz.) worden door 
de Algemene Vergadering vastgesteld. 
Formeel is de beslissingsbevoegdheid in 
de partij dus zuiver democratisch gere
geld. Wat komt er in de praktijk echter 
van deze interne partijdemocràtie te
recht? Langs welke kanalen verloopt de 
wilsvorming? 

Meningsvorming 
Van groot belang is de agenda of 

beschrijvingsbrief voor de Algemene 
Vergadering. Slechts onderwerpen die 
volgens de agenda aan de orde komen, 
kunnen besproken worden. De regeFng 
is sinds 1965 aldus, dat het algemeen 
secretariaat in september bekend 
maakt wanneer en waar de eerstvolgen
de Algemene Vergadering plaats vindt. 
De afdelingen en de kamercentrales 
hebben dan het recht onderwerpen op te 
geven die op de beschrijvingsbrief ge
plaatst zullen worden. Wil een individu-

eel lid een bepaald onderwerp of 
voorstel aan de orde stellen, dan dient 
het zijn afdeling daartoe te overtuigen. 
Neemt de afdeling dit voorstel over, 
dan wordt het onderwerp op de agenda 
geplaatst. Vaste onderwerpen die door 
het hoofdbestuur op de agenda ge
plaatst worden zijn o.a. bespreking 
beleid hoofdbestuur, bespreking beleid 
kamerfracties en rondvraag. Deze agen
dapunten geven de leden de mogelijk
heid tal van organisatorische en politie
ke kwesties aan te snijden, zonder dat 
in een tijdig stadium om speciale agen
dering gevraagd behoeft te worden. 

Recht van amendement 
De voorstellen die op de agenda ZIJn 

geplaatst worden tien weken te voren 
rondgezonden aan de afdelingen en 
meestal onverkort in "Vrijheid en De
mocratie" gepubliceerd. 

Gedurende deze weken hebben de le
den dus de kans deze voorstellen te 
overwegen en hun standpunt te bepalen .. 

De afdelingen moeten in die periode een 
ledenvergadering houden, waar de 
beschrijvingsbrief besproken moet wor
den. In die ledenvergadering bepaalt de 
afdeling haar standpunt, waarmee de 
afgevaardigden naar de algemene Ver
gadering rekening kunnen houden. (De
ze afgevaardigden hebben geen bin
dend mandaat, omdat dat aan de 
discussie in de Algemene Vergadering 
de zin goeddeels zou ontnemen). Gedu
rende zes weken kunnen afdelingen en 
kamercentrales amendementen en wijzi
gingsvoorstellen indienen, die eveneens 
worden bekend gemaakt. 

DE "KWESTIE"-DELFGAAUW 

Eerste Kamer achter 

minister Polak 
Minister Polak heeft voor zijn optre

den in de Eerste Kamer in een affaire, 
waarin het hem - vooral· buiten-parle
mentair - heel moeilijk is en wordt 
gemaakt, in de pers terecht veel lof en 
bijval gekregen. 

"Minister Polak hield een bewogen 
betoog over de grondslagen van de de
mocratie, waarmee hij verscheidene af
gev&ardigden wist te overtuigen, zoals 
zij erkenden," zo schreef de correspon
dent van De Volkskrant. 

De parlementsredacteur van Trouw 
schreef onder tle kop: "Senaat achter 
optreden Polak": .,In de Eerste Kamer
heeft het optreden van minister Polak 
van justitie tegenove: prof. Delfgaauw 
en zijn medestanders ("Johnson oor
logsmisdadiger") over hat algemeen 
een gunstig onthaaa gevonden.·· 

Het Parool wijdde een uitvoerig 
hoofdartikel aan "Prof. Delfgaauw en de 
redelijkheid'', dat er bepaald niet om 
loog. Het blad was van -oordeel dat de 
door prof. Delfgaauw onder woorden ge
brachte opvatting over de spanning tus
sen geweten en wet aan overdrijvin~ 
lijdt. Men kan - als men dat wil -
allerlei negatieve kwalificaties voor de 
Amerikaanse Vietnam-politiek hanteren, 
zonder dat men in geweten gedwongen 
hoeft te zijn tot persoonlijke, zo grie
vend mogelijke, diskwalificaties van de 
Amerikaanse president. 

De term oorlogsmisdadigers, aldus 
Het P3irool, suggereert een directe ver
wantschap met de motieven en de bedoe
lingen van d è grote oorlogsmisdadi
gers uit de recente geschiedenis: Hitler, 
Göring, Ribbentrop, Kaltenbrunner, 
Rosenberg, Frank, Streicher, 
Seyss-Inquart, Bormann, Eichmann. 
Men hoeft deze lugubere namen maar 
op een rij te zien en zich te herinneren 
waar die namen voor staan, om de ge
lijkstelling van Johnson daa~·mee onver
teerbaar te vinden. De term "oor· 

logsmisdadiger" is voor iemand als 
Johnson historisch onbillijk, juridisch 
meer dan twijfelachtig en moreel ver
werpelijk.'' 

Dat juist ethici en theologen (onder 
wie zelfs een man als ds. Kater! -
A.W.A.) behoefte hebben aan zulke, door 
emotie zwaar belaste, vergrovingen, 
achtte het blad bedenkelijle "Zij zou
den," zo merkte het op, "het democra
tisch klimaat in ons land zowel in stijl 
als in toon betere diensten kunnen be
wijzen." 

Democratisch 
Het waren ook juist die toon en die 

stijl en dat h!!-rtstochtelijk beroep op de 
democratische rechtsorde, tot uiting ge
komen in de brief van minister Polalt 
aan prof. Delfgaauw en zijn mede-on
dertekenaars van de Groninger universi
teit die in de Eerste Kamer - behalve 
van extreem-linkse zijde - algemeen 
geprezen werden. 

Minister Polak betoogde dat democra
tie, de moeilijkste regeringsvorm, ver
draagzaamheid en gematigdheid eist. En 
hij liet hier de waarschuwing horen, die 
wij driemaal zouden willen onderstre
ken: "Onze generatie heeft gezien hoe 
de demonstratievrijheid k a n ontaar
den in str3Jatterreur en hoe een demo
cratie kan omslaan in de meest afschu
welijke dictatuur." 

In het Kamerdebat zei minister Polak 
verder o.a. nog, er geen waardering 
voor te kunnen opbrengen als men 
"eerst agentje-pesten speelt, later offi. 
ciertje-presten en nu misschien mi
nister-plagen". Een massale vervol
ging wegens een ma.ssale overtreding 
van artikel 117 Wetboek van Strafrecht 
(belediging van een bevriend 
staatshoofd) zou een onevenredige reac
tie zijn, maar de minister wees . een 
socialistische sug·gestie om van vervol-

vrijdag 22 maart 1968 ....; 3 

Verkiezing hoofdbestuur 
De invloed van de leden is ook verze

kerd bij de kandidaatstelling voor dage
lijks- en hoofdbestuur. Voor het dage
lijks bestuur kunnen naast het hoofd
bestuur ook de ledenvergaderingen . van 
de afdelingen kandidaten stellen. De 
overige hoofdbestuursleden, die de 18 
rijkskieskringen vertegenwoordigen, 
kunnen de ledenvergaderingen van de 
afdelingen die in de desbetreffende 
rijkskieskring zijn gelegen, een kandi
daat stellen. Indien voor een bepaalde 
plaats in dagelijks- of hoofdbestuur 
meer dan één kandidaat is . gesteld, 
stemt de Algemene Vergadering. Voor 
wat de regionale hoofdbestuursplaatsen 
betreft kan de kamercentrale een voor
keur kenbaar maken aan de Algemene 
Vergadering. Voorts benoemt de Stich
ting Org,anisatie Vrouwen in de VVD 
twee leden volgens besluit van bestuur 
en adviesraad. Omdat slechts- een 
vrouwelijk hoofdbestuurslid rechtstreeks 
was gekozen (te weten het dagelijks
bestuurslid mevrouw T. Wierda-Haan
stra), waardoor in totàal slechts 
drie vrouwelijke leden in het hoofd
bestuur zitting hadden, benoemde het 
bestuur van de Stichting Organisatie 
Vrouwen in de VVD er nog een lid bij. 
Het hoofdbestuur telt daardoor nu 28 
leden (zeven dagelijks bestuur, achttien 
namens de rijkskieskringen en drie be
noemde vrouwelijke leden, alsmede de 
fractievoorzitters uit beide Kamers als 
adviserende leden). · 

Wie op dit punt vergelijkt met andere 
partijen, zoals drs. Lipschits gedaan 
heeft, ziet dat de VVD de toets der 

_ democratische kritiek wel kan 
doorstaan. Merkwaardig is overigens 
dat drs. Lipschits zich toch wel duide
lijk vergist als hij beweert dat in de 
VVD slecht 26 pct. van de dage
lijks-bestuursleden rechtstreeeks door de 
leden wordt gekozen. Voor wat hèt da
gelijks bestuur betreft is dat 100 pct. 
Voor het gehele hoofdbestuur 86,2 pct. 
tot 92,6 pct. Van de volle 100 pct. is 
slechts afgeweken ter voorkoming van 
een nog ernstiger ondervertegenwoor
diging van de vrouwelijke leden. 

Een niet ondemocratische afwijking, 
naar het mij wil voorkomen. 

In een volgend artikel komen kandi-
daatstelling en programmavoorbe-
reiding aan de orde. 

MR. F. KORTHALS ALTES. 

gingen te doen afzien zolang de Utrechtse 
zaak niet in hoogste instantie is beslist, 
van de hand. 

Artikel 117 
Een belangrijke toezegging deed ·mi

nister Polak ondertussen wel. Van 
verschillende zijden, o.a. ook door onze 
geestverwant mr. Delprat (die vond dat 
de "Groningse heren" van gevaarlijke 
opvattingen uitgingen) werd wel aange
drongen om dat artikel 117 W.v. S. na
der.te bezien. 

De bewindsman zegde dat toe. Hij 
laat zoveel mogelijk ha,ast maken met 
deze studie. Deskundigen van buiten het 
parlement was zelfs reeds gevraagd 
hun medewerking hierbij te verlenen. 
De minister verklaarde geen voorstan
der te zijn van , ,paniekwetgeving' ', 
maar de kwestie ook niet op de lange 
baan te schuiven. 

De groep deskundigen voor de proble
men rond artikel 117 Wv.S. "zal bestaan 
uit mr. G. E. Langemeijer, procu
reur-generaal bij de Hoge Raad, die als 
voorzitter zal optreden; prof. mr. H. J. 
M. Jeukens, hoogleraar in het 
staatsrecht aan de Katholieke Econo
miscne Hogeschooi te Tilburg; prof. mr. 
G. E. Mulder, hoogleraar in het 
staa.tsrecht aan de Vrije Universiteit te 
Ainsterdam; prof. jhr. mr. H. F. van 
Panhuys, hoogleraar in het volkenrecht 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden en 
jhr. mr. C. J. A. de Ranitz, bur·ge
meester van Utrecht. 

Een tjitermate respectabel en deskun
dig gezelschap, dat zal worden bij
gestaan door enkele ambtenaren van de 
ministeries van justitie en van buiten
landse zaken. 

Die zullen . dan, naar wij mogen aan
nemen, zeker ook in hun studie betrek
ken de beschouwingen en gegevens in 
een belangwekkend hoofdartikel in de 
Nieuwe Rotterdamse Courant van 11 
ma3irt jl. Daarin werd niet alleen de 
verwachting uitgesproken, dat het wel
lici:J.t mogelijk zou zijn rekening te hou
den met het bestaan van staatshoofden 
zonder politieke verantwoordelijkheid 
zoals de vorsten in de constitutionele 
monarchieën van West-Europa, en an
derzijds het bestaan van staatshoofden 
met politieke ver3intwoordelijkheid zoals 
de president van de Verenigde Staten. 
Er werd óók herinnerd aan een vonnis 
van de rechtbank te Maastricht, gewe
zen in 1935, waar dit onderscheid reeds 
was gemaakt zij het dan dat het Hof in 
Arnhem enige maanden later deze 
splitsing verwierp. 

Maa,r misschien zou het Maastrichtse 
vonnis inderda,ad kunnen wijzen in de 
richting, waarin bij eventuele wijziging 
van artikel 117 kan worden gedacht. 

A. W. ABSPOEL 
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VVD en verkeersproblemen 
VORIGE week is de aandacht van Am

sterdam weer eens geconcentreerd 
geweest op de verkeersmoeilijkheden 
van deze stad. Het probleem om aan de 
moderne economische en technische 
ei~en tegemoet te kOinen in een stud 
van deze structuur is stellig een van de 
grootste problemen die er zijn in de 
bestuurlijke sector, problemen waar een 
Jolünen een "gemakkelijl,e" oplossing 
voor kan bedenl'en omdat hij de reële 
waai·de van de historie niet inca]cu
leEn't, maar . waar een Amsterdammer 
.die. l1iet' all()en màar kil-technisch wil 
denken voor een berg van vraagstukken 
staat. 

Mede daarom hecht de afdeling 
Amsterdam van de VVD aan het ver
kcersprobleem zeer veel waarde; de ac
tiviteiten op dit gebied zijn vorige week 
opnieuw in de openbaarheid gekomen 
op de bijeenkomst die de Verkeersgroep 
Centrum heeft belegd en waar deskun
digen van verschillende inzichten· bij
eengebracht waren om hun visie te 
geven. Trouwens vorige week was toch 
al een drul{ke periode, want daarin viel 
ook de ledenvergadering die - in over-

. eenstemming met het streven naar 
openheid toegankelijk was voor 

· niet-leden en voor de pers. Elders in .dit 
blad wordt aandacht gewijd aan ·die 
vergadering. (Zie pag. 15) 

De verkeersbijeenkomst viel samen 
met de publikatie van de zolang ver
wachte parkeernota. Op de bijeenlwmst 
van de VVD belichtte de heer G. J. M. 
Siegers, voorzitter van de vereniging 
Ka!verstraat-Heiligeweg de problemen 
waar de middenstand in Amsterdam 
mee kampt. Alleen al in "zijn" straten 
met zo'n 150 winkels die per jaar zo'n 
550 miljoen gulden omzetten en waar 
elke dag zo'n zeventigduizend mensen 
gPmiddeld komen (34 pct. zijn alleen 
kijkers), wordt de economische beteke
nis van de middenstand in de bin
nenstad duidelijk door de cijfers aange
toond. Voór hem zijn de automobilisten, 
Óók de langparkeerders, van econo
, mische betekenis, · voor a11deren zijn zij 
dat niet. Drs. A. Pais ]egde de nadruk 
op de betekenis van maatregelen ter 
bevordering van het kortparkeren, 
waardoor de beperkte ruim te in· de stad 
optimaler wordt benut. Voor de heer J. 
C. E. Bruins, secretaris van de Eige•1 
Vervoerders Organisatie is een ·wering 
van alle verkeer dat niet in de bin
nenstad behoeft te zijn belangrijk, een
richtingsverkeer zou daar gunstig op 
liUJmen werken. De heer A. J. Spaaij, 
administrateur van de Amsterdamse 
taxicentrale wees op de betekenis vàn 
de taxi, die in Amsterdam per etmaal 
toch altijd nog wel veertigduizend pas
sagiers vervoert. 

Grensges(hil met Capelle 
· EINDELIJK heeft nu Rotterdani zijn 

standpunt bepaald ten aanzien van 
het verzoek tot grenswijziging dat de 
kleine zustergemeente Capelle a.d. IJs
se! bij de Kroon aanhangig heeft ge
maakt. ·Medio vorig jaar hadden Gede
putee1·de · Staten overeenlwmstig de 
desbetreffende voorschriften van de 
Gemeentewet l'eeds geïnformeerd naar 
de Rotterdamse . gevoelens over de 
Capelse stad. Deze stap mag men 
wat ons betreft gerust gedmid 
-noemen. Het komt namelijk echt niet 
elke dag voor dat een kleine ge
meente pogingen in het werk stelt 
grondgebied van een veel gtotere ge
meente in haar bezit te krijgen. 

Burgemeester en wethouders van Rot
terdam, die over de grenswijzigings
kwestie preadvies aan de raad moesten 
uitbrengen, hèbben zich blijkbaar zorg
vuldig willen beraden.. Zij hebben er in 
elk geval de tijd voor genomen. Zó veel 
tijd dat de daarvoor gestelde wettelijke 
termijn te kort bleek en de minister van 
binnenlandse zaken genoodzaakt .was 
een verlenging toe te staan. Ten slotte 
is een stuk met een sobere, doch goed 
geargumenteerde inhoud uit de bus ge
Immen. De raad heeft zich in zijn ge-

heel daarachter lmnnen plaatsen, zodat 
het Rotterdamse standpunt nu bekend 
is. De grenswijzigingsprocedure is daar
Inee een schrede verder gekomen. 

Het zal niemand verbazen dat Rotter
dam de denkbeelden van het Capelse 
gemeentebestuur verwerpt. Op goede 
gronden verwerpt. Beide gemeenten 
zijn partij in een gemeenschappelijk op
gesteld structuurplan dat beoogt een 
nieuw woongebied voor 160.000 tot 
180.000 mensn tot ontwikkeling té bren
gen op beider grondgebied in de Prins 
Alexanderpo!der. Dat structuurplan is in 
goede harmonie opgesteld. Beide partij
en hebben echter aanstonds begrepen dat 
voor het nieuwe woongebied bepaalde 
bestuurlijke voorzieningen zouden moe
ten worden getroffen, al was het alleen 
maar op grond van de wetenschap dat 
de gemeentegrens dwars door bebou
wingen en groene stroken zou komen te 
lopen. 

Aan de uitvoering van het structuur
plan is en wordt door de twee gemeen
ten met voortvarendheid gewerkt. Daar
bij moeten er in de achter ons liggende 
jaren weleens spanningen zijn opgetre
den, doch die hebben van een 

Weg van f 18 miljoen per km 
TOEN in het begin van de jaren dertig 

de _ rijksweg Den Haag-Rotterdam 
wm·d aangelegd, Yond de toenmalige di
l'ecteur van de directie Wegen van 
Rijkswaterstaat het een zorglijke zaak 
dat die weg één miljoen gulden per km 
lmstte. Dat kwam door het vrij grote 
aantal kunstwerken en de slappe bo
dem. Hoewel er inmiddels in die weg al 
weer ettelijke miljoenen méér zijn ver
werkt, zou men zo'n vee1·tig jaar gele-

. den toch wel heel ongelovig hebben ge
kel,en als toen voorspeld zou zijn, dat 
er nog eens wegen aangelegd zouden 
worden, die .f 18 miljoen per km zouden 
moeten kosten. Voor vier kilometer 
Utrechtse baan zullen het Rijk en de 
gemeente Den Haag tezamen nl. zo'n 
zeventig miljoen neer moeten leggen. 
Dit indrukwekkende bedrag moge de 
weggebruikers enigermate verzoenen 
met de lasten, die zij hebben te dragen; 

De betekenis van de Utrechtse baan 
is vooral hierin gelegen, dat Den Haag 
(en Voorburg) nu een kruisingsvrije 
weg krijgt, waarvan tot nu toe elders in 
de stad nog geen sprake is, afgezien 
van het Schenkwegviaduct en enige tun
nels onder spoorbanen. Maar wat te
genwoordig {)nder een kru.isingsvrije 
weg wordt verstaan, ]{ent Den Haag nog 
niet, al moet hieraan wel onmiddellijk 
worden toegevoegd, dat de gemeente 
reeds begonnen is aan het 
kruisingsvrije circuit nabij de Witte-

brug, dat overigens tot schrik yan velen 
wordt aangelegd ten koste van veel 
fraai groen. 

Ofschoon in de na-oorlogse jaren veel 
is gedaan aan verbetering van het 
Haagse wegennet, is door velen als een 
bezwaar gevoeld dat tot nu toe nimmer 
de beste oplossing - de kruisingsvrije 
weg - is gekozen. De redenen daarvoor 
zijn bekend: gebrek aan financiële mid
delen. Een typisch voorbeeld van zo'n 
feitelijk onvoldoende oplossing vormt 
het gemoderniseerde Willem Witsen
plein-Benoordenhoutseweg. Zo'n oplos
sing dreigt ook te worden gekozen met 
betrekking tot de Bosbrug. Juist hier 
zou een kruisingsvrije weg gemaakt 
n1oeten worden, omdat anders de voor
delen van de Utrechtse taan, die in het 
verlengde van de Koningskade komt te 
liggen, grotendeels verloren gaan. Dat 
men van een kruisingsvrije oplossing 
ter plaatse van de Bosbrug echter af
ziet, zal wel zijn oorzaak vinden in het 
feit dat het lokale verkeer dan groten
deels omgeleid zou moeten worden. 

Binnen vijf jaar moet het werk ge-

_Alle aangesneden moeilijkheden had
den een gemeenschappelijk aspect: de 
in de binnenstad beschikbare ruimte 
moet nauwgezetter over de verschil

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

46 pct. zal wo1·den teruggedrongen. 
Daarin kan men de wijsheid van de 
redelijkheid zien. 

lende gebruikersgroepen en belangen- Eén ding dient echter bij alle ver
groepen worden verdeeld. Dat maakt keersplannen in de binnenstad in het 
het des te interessanter dat op diezelfde oog te worden gehouden: elke poging 
avond de wethouder voor de verzeersza- om het woon-werkverkeer in Amster
ken, de heer G. K. J. M. Mamm, z;ijn dam naar andere dan particuliere voer
parkeernota lanceerde. Het is een lijvig tuigen te verschuiven, staat en valt met 
werkstuk, waarvan uit de dagblad- · d€ kwaliteit- van het 'openbaar vervoer. 
verslagen de · Jnhoud in grote trekken c Er zijn al. vele rijpe en vooral groene 
reeds bekend zal zijn. Een van de pogingen opgedoken om plannen te be
hoofdpunten van het denken op lange denken die inpla,ats zouden kunnen ka
termijn uit de nota achten wij dat· et men van het (overigens nog niet 'defini
niet zal worden getracht om het aarital · tief uitgewerkte) stadsspoorweg<stelsel. 
parkeerplaat""Seri · in de binnenstad te 
verminderen, inaar te handhaven op 
35.000, zij het. met wijzigingen in de 
samenstelling daarvan. De opvattinge."l 
van acht jaar geleden, toen het woord 
parkeergarage in verband met de bin
nenstad als een afschuwelijke blasfemie 
werd beschouwd, zijn verdwenen: n 
\'\'ordt in de· nota wel degelijk aan par
keergarages in de binnenstad plaats 
toegekend. Wel zal, ook met betrekking 
tot de parkeergarages, de verhouding 
tussen lang parkeerders en kortparkeer
ders evenwichtiger worden gemaakt; de 
nota mikt erop dat inplaats van de 70 
pct. parkeerplaatsen die de langpar
kee'r'ders nu nog in beslag in beslag 
nemen, hét aant:i:l langparkeerders 'tot 
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afstand bezien - nooit de indruk ge
maakt dat er sprake was van een zaak 
van buigen of barsten. Dit verklaart, 
zeker voor een deel, waarom burge
meester en wethouders in de nota die 
zij over dit onderwerp aan de raad heb
ben gepresenteerd, met zoveel woorden 
konden vaststellen dat zij hunnerzijds 
grenscorrecties de eerste jaren nog niet 
opportuun achten. 

Capelle heeft daar kennelijk anders 
over gedacht. Met het bekende en op 
zichzelf heel interessante rapport van 
prof. dr. H. A. Brasz als uitgangspunt 
heeft het zich met een verzoek tot 
grenswijzäging tot de Kroon gewend. 
Voor wie het niet mocht weten: het 
l'apport van de· ·genoemde hoogleraar 
beveelt de opheffing van Capelle a.d. 
IJssel en stichting van een nieuwe ge
meente IJsseldam aan. In deze nieuwe 
gemeente zou het opgeheven Capelle 
moeten opgaan,' samen met het Rotter
damse deel-van de Prins Alexander'pol
der. 

Nu, daartegen hebben burgemeester 
en wethouders en - naar inmiddels 
vast is komen te staan -·ook de gehele 
gemeenteraad onoverkomelijke en goed 
ie verdedigen bezwaren van bestuur-

reed ZlJn en Den Haag i1oopt nu dat in 
die tijd ook de Landscheidingsweg zal 
zijn voltooid, omdat men ervan uitgaat 
dat het toeristenverkeer, dat zich van 
het oosten uit op Scheveningen richt, 
niet van de Utrechtse baan gebruik 
moet maken. Dat zou immers het stede
lijke verkeer ernstige last kunnen be
zorgen, zoals het dit nu al doet op de 
Laan van N.O. Indië en de Van Alkema
delaan. 

De Utrechtse baan wordt intussen in 
Voorburg niet door iedereen met vreug
de bègroet; de Rotterdamse baan tróu
wens evenmin. Vooral de bewoners van 
zestig huizen, die in Voorburg moeten 
worden afgebroken, zijn weinig over het 
gekozen tra;ject te spreken. De narig
heid voor Voorburg is, dat het bij de 
stadsplanning niet lang genoeg vooruit 
heeft gezien. 

NADAT het Rijk vele jaren de verbete
ring van de Scheveningse (buiten) 

haven heeft vertraagd, gaat men er nu 
eindelijk spoed achter zetten. Toen in 
de loop van het vorige jaar Rijkswa
terstaat aankondigde, dat het zijn plan-

Bij schier al die pogingen wordt een 
denkfout gemaakt. Het· openbaar ver
voer zal niet alleen erop gericht moeten 
zijn om mensen zo ongeveer in de buurt 
van hun bestemming te brengen, waar
bij dan luchthartig worqt opgemerkt dat 
het publiek best van bijv. Munt naar 
Dam kan lopen. Dat. kan .het pu.bliek 
·misschien wel, maar het openbaar· ver
voer is geen sportinstel!ing. Indien men 
metterdaad de langparkeerders een ver
vangingsmiddel wil bieden voor de auto, 
dan zal dat: ,een adequaat middel moe
ten zijn,- met betrouwbare mogelijkhe
den en redelijke ver.plaatsingstijden van 
huis tot huis. Het. openbaar vervoer zal 
aantrekkelijk moeten zijn. 

Iijke, financiële, .stedebouwkundige en 
zelfs_ mense1ijke aard. Voor oos geen 
IJsseldam, zo stenen zij in alle beslist
heid. Integendeel. Rotterdam gaat 
aanspraak maken · op verwerving van 
het - in de Prins Alexanderpolder gele
gen --'- deel van Capelle a.d .. · IJssel dat 
voorbestemd is organisch tot een 
stadsdeel van de centrumgemeente uit 
te groeien. 

Bij de behandeling van het preadvies 
in de raad hebben slechts twee raadsle
den het woord· gevoerd en wel de socia
listische fractieleider drs. Lems en de 
liberale ·fractievoorzitter mr. Staab. 
Eerstgenoemde sprak mede namens. de 
pacifisten en de communisten, laatstge
noemde trad ook op als woordvoerder 
van a1le rechtse groeperingen. Beide 
sprekers beperkten: zich in wezen tot 
summiere detailopmerkingen. Zij vul
den elkaar zo goed aan dat de raad ook 
met één gemeenschappelijke woordvoer
der had kunnen volstaan. 

Begrijpelijk is het intussen wel dat 
burgemeester Thomassen met de gede· 
monstreerde eensgezindheid hogelijk in
genomen was. Aan de formulering van 
het preadvies had hij een zeer belang
rijk aandeel genomen. 

nen voor Scheveningen ~·eteed had, heb
ben we niet de indruk gekregen, dat 
men er zo'n haast ·achter zou zetten. 
Dat dit nu wel gebeurt, is alleen maar 
verheugend. De verbetering van het ha
vencomplex zal niet alleen van grotè 
betekenis voor het visserijbedrijf zijn, 
maar ze opent. ook perspectieven voor 
het toerisme, voor zeewaardige zeil
jachten en voor een vas!e verbinding 
met Engeland. 

Scheveningen kan zo'n impuls best ge
bruiken, zoals het eveneens gebaat zal 
zijn met verdere modernisering van het 
centrum van de badplaats. Op dit ge
bied zal er nog heel wat moeten gebeu
ren, maar het zijn alweer de financiële 
middelen, die niet voldoende zijn om de 
zaak ineens en radicaal aan te pakken. 
- Van radicaal gesproken, b. en w. 
schijnen de knoop ten aanzien/ van. het 
hotel, dat bij het Congresgebouw is ge
pland, te hebben doorgehakt. Het ont
werp voor dit hotel zou, volgens sommi
ge berichten, niet de go~;dkeuring van 
de welstandscommissie hebben kunnen 
wegdragen. Aangezien de bouw van dit 
~1ote! van het àllergrootste belang 
voor een goede exploita~ie van het con
gresgebouw moet worden beschouwd, 
hebben b. en w. blijkbaar gemeend niet 
langer te moeten wachten met de be
vordering . vari. het hotel. Nu maar af
wachten in hoeverre dat "congres"-ho
tel zal detoneren met het oeuvre van ir. 
Oud. 
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EERSTE DEEl VAN 
COMMISSIE KIEZER-GEKOZENE 

Verschenen is thans het eerste gclleclte van het rapport van de door het 
hoofdhestuur van de VVD in juni vorig jaar ingestelde commissic 
Kiezet·-Gekozene. Deze commissie, die thans spoedig ook hoopt gcrecll 
te komen met het tweede gedeelte van haar rapport, bestaat nit de onder
genoemde leden. Met een sterretje zijn aangeduid de namen van hen die 
de werkgl'Oep vormden, welke dit eerste gedeelte van het rapport heeft 
voorbereid en vervolgens aan de plenaire commissic heeft voorgelegd. Het 
rapport is uitgebracht aan het hoofdbestuur, dat inmiddels hesloten heeft 
een huitengewone algemene vcrgadering hijecu te roepen op vrijdaga,'ond 1 
en zaterdag 2 november a.s. tèr bespreking van het gehèle rapport. Venvacht 
wordt dat alsdan enkele resoluties vastgesteld zullen worden, die naar 
aanleiding van het rapport ontworpen zullen worden. 

aan de doorwerking waarvan ook een 
snel opgekomen nieuw publiciteitsme· 
dium als de televisie het zijne zal heb
ben bijgedragen; hebben hun even
wichts- of eindpunt nog . niet gevonden. 

Het bovengesignaleerde "onbehagen" 
bij vele kiezers is in het jongste verle
den nog sterk in de hand gewerkt door 
het feit è!at in de periode 1963-1967 drie 
verschillende kabinetten zijn opgetre
den, alle op basis van éénzelfde verkie· 
zingsuitslag. 

Het is goed er in dit verband aan te 
herinneren dat het juist de VVD is ge
weest, die daar dan ook ernstige bezwa
ren tegen heeft gemaakt. Na de val van 
het kabinet-Marijnen heeft de VVD bij 
monde van haar toenmalige fractievoor· 
zitter in de Tweede Kamer de wens 
geuit, dat het parlement zou worden 
ontbonden en nieuwe verkiezingen zou
den worden gehouden. Hij kon voor de· 
ze opvatting destijds echter geen eukele 
steun bij de andere politieke partijen 
krijgen. 

Voorzitter van de commissie is *) mr. 
W. J. Geertsema, te Wassenaar. Leden 
zijn verder: *) A.W. Abspoel, te 's-Gra
venhage; A.P. M. Appel Hzn., te 's-Gra- · 
venhage; *) mr. W. G. Belinfante, te 
~s-Gravenhage; drs. J. G. de Bruine, te 
Son· J. Eelkman Roóda, te Bennekom: 
A. j_ B. Hubert, te Scheveningen; mej. 
mr. A. Cappeyne van de Coppello, te 
Leiden; mr. F. Korthals Altes te Rot
terdam; dr. E. Nordlohne, te 's-Graven
hage; *) mr. dr. W. K. J. J. van Ommen 
Kloeke, te 's-Gravenhage; *) drs. G. H. 
Scholten, te Amsterdam; 0. Tammens, 
te Ooserhesselen en *·) ir. F. Wagen-
maker, te Leiden. · 

Het secretariaat van de commissie 13 
(wordt) vervuld door . ,mej. drs. I. 
Güntber (Koninginnegracht 61, te 
's-Gravenhage) en mr. F. Korthals Al· 
tes. 

De conclusies, waartoe de commissie 
ten dele eenstemmig, ten dele in meer
derheid is gekomen, zijn op deze zelfde 
pagina afgedrukt. 

De van de voorstellen der commissie 
afwijkende minderheidsvoorstellen, die, 
zoals de lezers uit de tekst van het 
rapport zal blijken; in het algemeen niet 
van een "gesloten minderheid" af~ 
komstig zijn en ten dele elkanders alter
natieven vormen (zoals enerzijds het 
z~g. Duitse stelsel van verkiezing, an· 
derzijds het z.g. ·premiestelsel) zijn op 
dezelfde wijze op pagina 7 afgedrukt. 

Uiteraard is de tekst van het rapport 
woordelijk opgenomen. Wel echter was 
het om journalistieke ·redenen gewenst, 
afgeronde gedeelten·van het rapport on
der afzonderlijke koppen op te nemen, 
die dus van de redactie afkomstig zijn. 
De volgorde en. de onderverdeling in 
paragrafen zijn echter gelijk aan die 
van het rapport. 

In de algemene inleiding van het rap
port wordt reeds medegedeeld dat de 
commissie o.à. met belangstelling heeft 
kennisgenomen van de talrijke - na de 
oproep daartoe in ·ons weekblad - bij 
de . commissie ingekomen brieven en 
beschouwingen van individuele leden, 
groepen of studieclubs. 

Wij kunnen hier op gezag van de com· 
missie nog aan toevoegen dat het in 
haar bedoeling ligt op deze beschouwin
gen en ook ,op die we,lke voordien over 
dezelfde onderwerpen'. reeds als "inge
zonden stukken" in ons weekblad waren 
geplaatst, t.z.t. nog nader in een afzon
derlijke nota in te gaan. 

Het rapport begint met een algemene 
inleiding, welke wij thans laten volgen. 

ALGE~IENE. 

INLEIDING 
(PARAGRAAF l) 

In zijn rede ter installatie van de 
comnüssie kiezer-gekozene wees onze 
partijvoorzitter, ir. K. van der Pols, op 
.,de negatieve instelling die momenteel 
bij vele kiezers bestaat ten opzichte van 
parlement, democratie, kabinetsforma
tie e.d.", In het algemeen dus: op het 
bestaan van een zekere onvrede met, 
onbehagen over de wijze waarop ons 
staatsbestel (of althans een deel daar
van) functioneert. 

De commissie kiezer-gekozene is het 
erover eens, dat talrijke verschijnselen 
inderdaad wijzen op een vrij wijd ver
breide Otwrede met de bestaande situa
tie op dit punt. 

Nu is een dergelijke situatie voor wie 
de parlementaire historie raadpleegt, 
niets nieuws. Onze constitutioneel-par
lementaire democratie- heeft in haar 
bestaan menige crisissituatie meege
maakt en - gelukkig - ook altijd over
leefd. Men gebruikte in het verleden 
alleen andere termen. Met name de 
aanduiding "politieke malaise" kan 
men meni~maal als ltaraktelistiek voor 

een bepaalde periode in om;e politieke 
historie tegenkomen. 

In de tijd waarin wij thans leven neb
ben zich vooral de laatste jaren zoveel 
verschuivingen en verandelingen zowel 
in de sociale en maatschappelijke ver
houdingen als in het politieke leven en 
denken voorgedaan, dat . , deze hun 
weerslag wel moesten·hebben op de po
litieke partijen en op de mat~ van bin
ding van grote groepen kiezers aan de 
partijen waaraan zij tot nu toe hun ver· 
trouwen hadden geschonken. 

Beperken wij ons hier thans tot het 
politieke terrein, dan zien wif3J.s ':duide
lijke verschijnselen van het!' ,,op: drift 
raken" van de oude politiekeiyéhóudin· 
gen: de gegroeide weer.;;:in tegiln de tot 
nu toe steeds voortgesehr~den' verzui
ling op alle terreinen; de-- in de eigen 
rijen der confessionele partijen opgeko
men twijfel aan de houdbaarheid van 
het confessionalisme als g-rondslag voor 
politiek denken en handelen en de dui
delijl;;e erisistoestand, waarin het socia
lisme (ook in ons land) is gekomen, zich 
uitend in scherpe tegenstellingen tussen 
rechter- en linkervleugels en in een ge
durende de laatste tien jaren sterlt slin· 
kende aanhang van de Partij van de 
Arbeid (Zij onderging een geleidelijke 
zeteldaling in de Tweede Kamer van 5() 
zetels in 1956 tot 37 zetels in 1967),. Oolt 
verder deden deze verschijnselen zich 
voor: het aanvankelijke succes van de 
Boerenpartij, de opkomst van D'66 en 
de groeiende aanhang van de dwergpar
tijen. 

Deze verschuivingen en .onzekerheden, 

Na de val van het kabinet-Cals was 
het wederom de VVD die voor zo snel 
mogelijke Kamerontbinding en verkie
zingen pleitte, zonder de dringende be· 
hoefte te gevoelen aan het optreden 
eerst nog van een "noodkabinet". Niet
temlil trad nog het tijdelijke kabi
ilet-Zijlstra op, dat aldus het derde ka; 
binet binnen de vierjarige periode 
1963-1967 werd. 

:Men bepleit op grond van het boven 
aangeduide onbehagen in uiteenlopende 
kringen nu talrijke wijzigingen: ingrij
pende herziening van de verhouding tus
sen regering en parlement; hervorming 
van de structuur van ons partijwezen; 
wijziging van ons stelsel der evenredige 
vertegenwoordiging; directe verkiezing 
van de minister-president door de kie
zers; bevordering van het contact tus
sen kiezer en gekozene; grotere open
heid in de verhouding tussen overheid 
en burger; staatsburgerlijke vorming 
als leervak of wenselijk onderdeel bij 
het onderwijs; afschaffing van de 
Eerste Kamer. 

Voor zover de gesignaleerde onvrede, 
zich uitend in een a-politieke of soms 
zelfs anti-parlementaire gezindheid, ten 

: . . . . : ~ . . 

(Meerderheids) voorstellen 
der commissie 

De conmliSSie h~ft de voorstellen waartoe zij eenstemmig dan wel in 
lllOOrderheid is gek~~en, a~:>. volgt Iwrt samengevat: 

KIESSTELSEL, ENZ. 

1. Behoud van het bestaaride stelsel d~r evenredige vertegenwoordiging. 
2. Toekenning van grotere invloed aan de voorkeurstemmen. 
3. Bij de· toekenning der zetels afwijzing van het vaststellen van eei1 

"drempel" welke een meervoud \'an de kiesdeler zou bedragen. 
4. Afwijzing van de mogelijkheid van verbinding van lrandidatenlijsten 

binnen één kieslrring. 
5. Afscha.ffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. 
6. Het sluiten van stembusakiworden wanneer de omstandigheden dat 

mog·elijl{ maken. 
7. Aanvaarding van de regel dat de nieuw gekozen Tweede Kamer een 

voordracht aan de Koningin opstelt tot de aanw~jzing van een formateur, 
tevens kandidaat-minister-}Jresident. 

S. Behoud van de Eerste Kamer, gelrozen volgens het ·bestaande stelsel van 
getrapte verkiezing. 

9. Beperlring van de totale zittingsduur der - in haar geheel en gelijktijdig 
te verkiezen - Eerste Kamer tot vier ja.ar, 

10. Beperlring van de begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer tot de 
algemene politieke en financiële bescllOuwingen. 

BURGEMEESTER 
I. Handhaving van de bestaande positie van de burgemeester en van ~liens 

benoeming door de Kroon. 
2. Beslissing over herbenoeming van de burgemeester teUmmnale na vier 

jaren in plaats van na zes jaren, zoals tllans het geval is. 
3. Voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners beperl>ing van de 

herbenoembaarheid in dier voege dat na 12 jaar geen herbenoeming Iran 
plaats vinden. 

4. Vastlegging in de Gemeentewet van de plicht van de burgemeester, in de 
gemeenteraad rekenschap af te leggen voor zijn (politie)beleid. 

5. Invoering van de vaste regel, dat de gemeenteraad desgewenst een 
aanbeveling doet ten aanzien van de vereisten, waaraan de nieuwe 
burgemeester llJlar de mening van de raad zal moeten voldoen, 

onrechte bestaat en voor zover ondeug
delijke middelen worden aangeprezen 
die het tegendeel van verbetering zouden 
betekenen, moet van een serieuze partij 
worden verlangd dat ·zij dat dan ook 
duidelijk durft te zeggen' ,en dat zij zich 
niet min of meer met tegenzin op de 
ontevreden stroom van ·het ogenblik laat 
meedrijven. 

Vo01· zover bedoelde a-politieke men
taliteit een camouflage vormt voor ge
makzucht en voor onwil van velen om 
zich in de problemen van algemeen be
lang te verdiepen, dan wel een gevolg is 
van een gebrek aan kennis of verkeerd 
beg1ip, is het de taak van de politieke 
partijen, alles in het werk te stellen om 
'die belangstelling op te wekken·; dan 
wel het gebrek aan kellllis van en de 
onjuiste opvattingen omtrent de inrich
ting en de problemen van het 
stàatsbestuur door opvoeding (o.a. op 
de scholen) en door voorlicht·ing (een 
taak van de politieke partijen) weg te 
nemen. 

·Daarentegen zal, voor zover die ·on
vrede geacht kan worden terecht te zijn 
ontstaan, niet mogen worden 
geschroomd om al die hervormingen en 
wijzigingen tot stand te brengen, die 
inderdaad tot beter functioneren van en 
tot meer belangstelling voor ons demo
cratisch bestel zouden kunnen.leiden. 

De commissie meèot hieraan nog het 
volgende te moeten toevoegen. In vele 
kringen wordt, als men spreekt over de 
problemen waar het hier om gaat, 
geschermd met de leuze "duidelijkheid 
in de politiek". Zij heeft het gebruik 
van deze term_ opzettelijk vermeden. 
Weliswaar erkent zij dat de kiezer dik· 
wijls moeilijk kan volgen en beg1'ijpen 
wat zich bijvoorbeeld bij een ltabi· 
netsformatie afspeelt en ev~11min hoe 
tijdens één parlementaire periode soms 
de ene, dan Weer de andere combinatie 
van partijen aan het bewind is, daarbij 
telkens steunend op een (andere) meer
derheid in het parlement. De conurtissie 
begrijpt dan ook dat de kiezer naar 
meer duidelijkheid in de politiek stt·eeft 
en zij meent dat daaraan ook, zoveel 
dat mogelijk is, in haar hierna volgeilde 
voorstellen wordt tegemoet gekomen .. 

Aan de andere kant meent zij, dat die 
duidelijkheid in de politiek in absolute 
zin zeker nooit kan worden bereikt, 
zelfs niet als er slechts twee partijen 
zouden zijn. 

Politiek is immers de kunst van het 
mogelijke, en wat mogelijk is hangt af 
van talloze onvoorziene en onvoorzien
bare factoren, die dikwijls buiten de 
macht van parlement èn regering lig
gen. 

Slechts extreme partijen kunnen in 
absolute zin "duidelijk" zijn, maar juist 
die omstandigheid brengt mede, dat zij 
regeringsverantwoordelijkheid niet kun· 
nen - ea meestal ook niet willen -
dragen. 

Partijen die wèl regeringsverant
woordelijkheid kunnen en willeu· dragen, 
moeten ook ÜJ, een twee-partij
enstelsel - nu en dan noodgedwongen 
water in hun wijn doen. Daarom ver
toont de politiek dikwijls een zekere on
duidelijkheid. De commissie meent der
halve dat het beter is wel naar zo groot 
mogelijlie duidelijkheid te streven, 
maar het gebruilt daarvan als leuze te
genover de kiezer te vermijden. 

De commissie heeft zich ten aanzien 
van het kiesstelsel, uitgaande van de 
handhavh1g van de ministeriële verant· 
woordelijl>heid, bezig gehouden met 
twee hoofdpunten: 

le. de vraag of en in hoeve1:re het 
gewenst en mogelijk zou zijn de invloed 
van de kiezer op de regeringsvorming 
te vergroten door het sluiten van stem
busakkoorden door de politieke partijen 
en door de minister-president of althans 
de kabinetsformateur volgens een ten 
dele andere procedure te doen aanwij
zen dan thans het geval is; 

2e. de vraag of en in hoeverre een 
wijziging van ons in 1917 ingevoerde 
stelsel der evenredige vertegenwoordi· 
ging (E.V.) tot zulk een verbetering zou 
kunnen leiden. Daarbij ziju alleen de 
kiesstelsels bekeken die een of meer 
voorstanders in de commissie hadden. 

De commissie heeft bovendien met 
belangstelling kennis genomen zowel 
van de talrijke na de oproep daartoe in 
het weekblad "Vrijheid en Democratie" 
bij de commissie ingekomen brieven en 
beschouwingen van individuele leden, 
groepen van leden of studieclubs, als 
van vele recente publikaties op deze 
gebieden in dag-, weelt- en maandbla· 
den. 
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Vergroting van invloed van kiezer op 
(PARAGRAAF 2 

VAN HET RAPPORT) 
De vraag naar n1.eer invloed van de 

kiezer op de vorming van een regering 
is in feite pas op indringende wijze 
gesteld na de boven reeds gememoreer
de gebeurtenissen in de periode 
1963--1967. . 
· Het :feit dat drie kabinetten werden 

gevormd op ·basis van één en dezelfde 
verkiezingsuitslag; heeft bij vele 1dezers 
de· indruk doen· postvatten, dat het er 
heel weinig toe doet hoe zij stemmen, 
"omdat het toch de grote partijen zijn 
die onder elkaar uitmaken hoe het ·kabi
net zal worden samPngesteld." 

Het feit ook, dat tot voor kort slechts 
geringe verschuivingen bii de verkiezin
gen optraden, werlüe ertoe mede deze 
indruk te vestigen, omdat de 
machtsvP.rhoudingen nauwelijks gewij
z~gd werden. 

Men is bovendien de partijen ervan 
gaan verdenken dat zij zo vaag moge
lijke verkiezingsprogramma's opstelden 
ten einde de fractievoorzitters na de ver
kiezingen een zo groot mogelijke speel
ruimte te geven bij de onderhandelin
gen over de kabinetsformatie. Wat daar 
ook van zij, een feit is dat vele partijen 
de indruk gaven, dat zij de kiezer zo 
ver mogelijk weg wilden houden van 
hét terrein waar de werkelijke beslissin
gen werden· genomen en het mede daar
door · ontstane gevoel van machte
loosheid bij de kiezer is dan ook zeer 
wel te begrijpen. 

Overigens is het goed ook hier nog 
eens te verwijzen naar de hiervóór 
reeds vermelde houding van de VVD 
tijdens de in de periode 1963--1967 
ontstane kabinetscrises, waarbij zij in 
beide gevallen voor kamerontbinding en 
zo snel mogelijke verkiezingen heeft 
gepleit. 

MOGELIJKHEID 1 

Het sluiten van stembusakkoorden 

door de politieke partijen 

Vooropgesteld zij, dat het begrip 
stembusakkoord hier in een geheel an
dere betekenis wordt gebruikt, dan het 
heeft bij een districtenstelsel. In deze zin 
werd het tot 1917 in Nederland gebruikt. 
Men duidde er de afspraak mee aan 
tussen politieke groeperingen om in be· 
paalde districten, waar een eigen kandi
daat .kansloos zou zijn of voor een 
herstemming was afgevallen, de kandi
daat van de andere partij te zullen steu
nen. 

Tegenwoordig wordt het begrip ge
bruikt voor een afspraak tussen politie
ke partijen, aangegaan vóór de verkie
zingen, om na de verkiezingen mede te 
werken aan de vorming van een rege
ring waarin één of meer van hun geest
verwanten zitting zullen hebben. Dit 
voornemen zal natuurlijk in het alge
meen. slechts dan tot uitvoerin~ kunnen 
worden gebracht, wanneer de partijen 
die het akkoord hebben gesloten teza
men een meerderheid in de Tweede Ka· 
merhebben behaald. 

Het ligt in de rede dat deze partijen 
ook te voren de hoofdlijn'en van het te 
voeren reg·eringsbeleid bekend zullen 
maken. Eve"tueel kan ook reeds wor
den medegedeeld wie als formateur, 
tevens kandidaat-minister-president, 
aan de Koning zal worden voorgedra
gen. Bovendien is wel bepleit dat reeds 
in dit stadium mededelingen zouden 
worden gedaan over de . toekomstige ze
telverdeling en zelfs over de bezetting 
van een aantal of van alle portefeuilles. 

Door een dergelijk stembusakkoord 
krijgt de kiezer een aanzienlijk grotere 
zekerheid over de betekenis van zijn 
stem, dan op het ogenblik het geval is, 
nu pas ten tijde van de kabinetsforma
tie afspraken gemaakt kunnen worden 
over al die onderwerpen, die hierboven 
zijn vermeld als de mogelijke inhoud 
van een stembusakkoord. 

De zekerheid voor de ldezer zal toene
men als er tussen twee verschillende 
groepen van partijen EJen stembusak
koord tot .stand zou komen. Hij krijgt 
dan min of meer dezezelfde keuze als in 
een twee-partijenstelsel. 

Een naar de mening van de commis
sie zeer voor de hand liggende vorm 
van een stembusakkoord zou zijn de 
afspraak tussen de regeringspartijen, 
dat men ook in de komende kabinetspe
riode in dezelfde combinatie bijeen 
wenst te blijven. Het kabinet zal dan, 
na overleg met de regeringspartijen, de 
hoofdlijnen vari het program voor de 
komende periode opstellen en te voren 
bekend maken dat het bij een gunstige 
uitslag van de verkiezingen niet zal af
treden. Dit houdt overigens natuurlijk 
niet in, dat wisseling van portefeuilles 
en het optreden van een aantai nieuwe 

bewindslieden na de verkiezingen niet 
mogelijk zouden blijven. 

Een bijzondere vorm van eèn derge
lijk stembusakkoord is reeds in 1966 
aanbevolen door de fractievoorzitter 
van de VVD in de Tweede Kamer na de 
val van het kabinet-Cals. Hij stelde toen 
voor, dat zou worden overgegaan tot de 
vorming van een kabinet, bestaande uit 
geestverwanten van de KVP, de ARP, 
de CHU en de VVD; dat de hoofdlijnen 
van een regeringsprogram zouden wor· 
den opgesteld voor de periode tot 1971; 
dat het kabinet het parlement zou ont
binden en nieuwe verkiezingen · zou 
uitschrijven, maar tegelijkertijd zou 
aankondigen dat het, indien het er in 
zou slagen het vertrouwen van een vol
doende groot deel van het Nederlandse 
volk te· verwerven, na de verkiezingen 
niet zou aftreden. 

Deze gedachte heeft destijds bij de 
andere partijen geen weerklank gevon
den. 

Uit het bovenstaande volgt reeds dat 
de VVD voorstandster is van het sluiten 
van stembusakkoorden, indien de 
omstandigheden dat mogelijk maken. 

De commissie is het daarmee eens, 
juist ook met het oog op het vergroten 
van de invloed van de kiezer. · 

/ 

Dit brengt overigens met zich mee 
dat bij het akkoord geen al te gedetail
leerde afspraken zullen moetèn worden 
gemaakt. De uitslag van de verkiezin
gen, d.w.z. winst en verlies van de par
tijen die aan het akkoord hebben mede
gewerkt, moet alsnog van invloed kun
nen zijn op de inhoud van het rege
ringsprogram en de samenstelling van 
de regering. 

Het moet mogelijk blijven dat de af
zonderlijke partijen tijdens de verkie
zingscampagne eigen verlangens (die na
tuurlijk niet in strijd mogen zijn met het 
ontwerp-regeringsprogram) naar voren 
brengen. Het moet bij voorbeeld voor 
de liberale kiezer van belang blijven 
zijn stem uit te brengen op de VVD in 
plaats van op één van de andere partij· 
en, waarmee de VVD een stembusak
koord heeft gesloten. Zou dat niet het 
geval zijn, dan zou men het kind met 
het badwater hebben weggeworpen, dan 
zou nl. aan de stem van de kiezer die 
van de ene regeringspartij overgaat op 
de andere, elke waarde worden ontno
men. 

De Grondwet verzet zich in geen en
kel opzicht tegen het sluiten van stem
busakkoorden en vormt geen enkele be
lemmering voor het bereiken · van het 
daarmee beoogde doel. 

Daarentegen zal de Grondwet nimmer 
ervan uit mogen gaan dat er altijd 
stembusakkoorden zullen worden geslo
ten. De mogelijkheid van de traditionele 
kabinetsformatie zal open moeten blij
ven. 

Het in de eerste vier alinea's van 
deze inleiding vermelde heeft in sterke 
mate ertoe bijgedragen dat nu ailerwe
gen de vraag wordt bestudeerd, op welke 
wijze de kiezer meer invloed op de re
geringsvorming kan worden gegeven. 

De commissie is er unaniem vóór om 
de invloed van de kiezer op dit gebied 
te vergroten, al bestaat geen volledige 
eenstemmigheid over de wenselijkheid 
van bepaalde methoden die tot dat doel 
kunnen leiden. 

De commissie is tot haar eenstemmig 
oordeel gekomen op grond van de vol
gende overwegingen : 

-- De kiezer is mondiger geworden 
dan in vroeger tijden. Hij wil -- overi
gens bepaald niet alleen op politiek ge
bied -- meer medezeggenschap en min
der betutteling; 

-- Dank zij de massa-media kan hij. 
zich tegenwoordig een eigen oordeel 

vormen over de leidende politici en over 
datgene, wat zij nastreven. Mede daar
om wi:llen veel kiezers meepraten en 
meebeslissen over de toekomstige rege
ringsvorming; 

-- Dit zou niet zo moeilijk zijn, als 
wij in Nederland een twee-partij
enstelsel zouden kennen, zoals bijvoor
beeld in Engeland praktisch het geval 
is. De kiezer weet dan vrijwel zeker 
dat, als zijn 'partij de verkiezing wint, 
het ·programma van zijn partij ook het 
regeringsprogramma zal worden en de 
leider van zijn partij minister-presi
dent; 

-- Bij de huidige partijconstellatie in 
Nederland is dat in geen enkel opzicht 
het geval. Niet alleen maakt geen enke
le partij ook maar een kans de absolute 
meerderheid in het parlement te beha
len, zodat compromissen bij de sa
menstelling van een regeringsprogram-

MOGELIJKHEID 2 
l(andidaatstelling van de formateur 

tevens kandidaat-1ninister-president 

door het parlemertt 

De methode van kandidaatstelling 
door het parlement van de formateur, 
tevens kandidaat-minister-president, is 
van belang, zowel in het geval dat geen 
stembusakkoord is tot stand . gekomen, 
alsook wanneer de partijen .die een ak
koord hebben gesloten, bij de· verkiezin
gen geen meerderheid in de Tweede Ka
mer weten te ver\verven. In het andere 
geval zal de kandidaatstelling van de 
formateur louter een formaliteit zijn. 

Het voordeel van deze methode boven 
de thans gevolgde is, dat de Koning dan 
een veei positiever advies zal krijgen 
voor de aanwijzing van een formateur, 
dan thans veelal het geval is. 

Als .voordeel zou men bovendien nog 
kunnen noemen ·dat de Koning wordt 
bevrijd van de hachelijke taak naar ei
gen inzicht een (in)formateur aan te 
wijzen. . 

Niet zelden namelijk zullen de advie
zen van de door de Koning geraadpleeg
de personen niet gelijkluidend zijn. Van
daar ook dat deze sinds 1951 steeds 
veelvuldiger gebruik maakt van de 
diensten van een informateur. In 
staatsrechtelijk opzicht is dit een on
wenselijke procedure, omdat de infor
mateur ook als hij niet slaagt dikwijls 
toch een belangrijk stempel op de kabi
netsformatie drukt, terwijl hij voor zijn 
daden niet in het parlement ter verant
woording kan worden geroepen. Steeds 
vaker blijkt bovendien . dat de informa-

-teur, ook als hij wel slaagt, daarna niet 
als minister-president van het te vor
men kabinet optreedt en dus evenmin 
ter verantwoording kan worden geroe
pen. 

Nog afkeurenswaardiger is het overi
gens, indien zelfs de formateur niet als 
minister-president zitting neemt in het 
door hem gevormdè kabinet. 

Indien nu echter het parlement na een 
openbaar debat over de betekenis van 
de verkiezingsuitslag bij meerderheid 
een formateur aan de Koning ter benoe
ming voordraagt, dan is dat het duide
lijkst mogelijke advies. In het geval dat 

het zittende kabinet inzet is geweest 
van de verkiezingen en het vertrouwen 
van de kiezers heeft behouden, behoeft 
-- zoals eerder is uiteengezet -- geen 
kabinetsformatie plaats te vinden. 

De voorgestelde procedure van kandi
daatstelling door het parlement verze
kert tevens de grootst mogelijke open
baarheid van de motieven die aan de 
voordracht ten grondslag liggen. 

Men kan nog van mening verschillen 
of de kandidaatstelling zal moeten 
geschieden door de Tweede Kamer, dan 
wel door de Verenigde Vergadering van 
beide Kamers der Staten-Generaal.· Aan
gezien deze methode wordt aanbevolen 
ten einde de kiezers een grotere invloed 
te geven op de regeringsvorming is het 
duidelijk dat de eerste mogelijkheid 
de voorkeur verdient. 

Krachtens de huidige grondwet kan 
niet verder worden gegaan dan het 
voordragen aan de Koning van een kan
didaat-formateur, tevens kandidaat~mi
nister-president. Anders zou men in con
flict komen met artikel 86, waarin staat 

. dat de Koning de minister benoemt. 
Op grond van artikel 129 van de 

Grondwet, dat de bepaling bevat dat 
elke Kamer afzonderlijk andere voorstel
len dan voorstellen van wet aan de Ko
ning kan doen, ïs echter altijd de moge
lijkheid aanwezig een formateur, tevens 
kandidaat-minister-president, aan de 
Koning ter benoeming voor te dragen. 
Het spreekt vanzelf dat de Koning deze 
voordracht zal volgen. 

Bij een volgende Grondwetswijziging 
kan men de nieuwe procedure uitdruk
kelijk vastleggen, zij het dat de moge
lijkheid moet worden opengehouden .tot 
het volgen van de tot nu toe gebruike
lijke methode, omdat niet vaststaat dat 
de Tweede Kamer er altijd in zal slagen 
een advies bij absolute meerderheid 
aan de Koning te geven. 

De commissie acht de kandidaatstel
ling van de formateur, tevens kandi
daat-minister-president, door de Tweede 
Kamer een verbetering vergeleken bij 
de bestaande procedure. 

SMIT KINDERDIJK 
Scheepsbouw sinds 1687 
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reger1ngs vorm1ng Minderheidsvoorstellen 
ma onvermij-delijk zijn, maar bovendien 
zijn met name de verkiezingsprogram
ma's van de confessionele partijen tot 
dusverre altijd zodanig opgesteld, dat 
men na de verkiezingen zowel met de 
liberalen als met de socialisten in zee 
kon gaan: de verkiezingsprogramma's 
waren dus in geen enkel opzicht tevens 
regeringsprogramma's; 

- Als er dan ten slotte een kabinet 
was gevormd ·haastten de politici zich 
om aan de hand van de verkie-

. zingsnitslag aan te tonen, dat d i t lmbi
nct met d i t programma het onverbid' 
delijke resultaat was van de wensen die 
de kiezers door middel van hun stem 
hadden geuit. 

Het is duidelijk, dat de Nederlandse 
kiezer naarmate hij - een kritischer 
instelling krijgt - en met name bij de 
jeugd is dat het gevai - steeds minder 
genoegen gaat nemen met de gang van 

zaken. De commissie deelt veel van de 
geuite bezwaren en wil daarom de in
vloed van de kiezer op de regeringsvor
ming vergroten. 

Welke mogelijkheden·? 
In de eerste plaats is er een mdirecte 

methode, te weten het aanbrengen van 
zodanige wijzigingen in ons kiesstelsel, 
dat daardoor het ontstaan van een 
twee-partijenstelsel wordt bevorderd. 
Hieraan wordt in paragraaf 3 de nodige 
aandacht gewijd. 

Daarnaast is er ook een aantal meer 
directe methoden, te weten het sluiten 
van stembusakkoorden door de politieke 
partijen vóór de verkiezingen, kandi
daàtstelling van een formateur, tevens 
kandidaat-minister-president, door het 
parlement na de verkiezingen en de 
meest directe- wijze, - namelijk de 
rechtstreekse verkiezing van de mi~ 
nister-president door de kiezers. 

KIESSTELSEL ENZ. 
Voor zover het onderwerpen zoals het kiesstelset enz. betreft hebben enige 

leden van de commissie, in wisselende minderheden, de volgende va.n de door 
de commissie of haar meerderheid afwijkende voorstellen gedaan, die men 
in het rapport uitvoerig vindt toegelicht: 

1. Verkiezing van de formateur-minister-president rechtstreeks door de 
kiezers. 

2. Handhaving van de opkomstplicht bij verkiezingen. 
3. Invoering van het z.g. Duitse stelsel voor de verkiezing van de leden van 

de Tweede Kamer. 
4. Toekenning van een premie van bijvoorbeeld 30 zetels· in bepaalde gevallen 

a.an een partij of combinatie van partijen, die bij de verkiezing voor de 
Tweede Kamer meer dan 50% der stemmen op zich heeft verenigd. · 

5. Afschaffing van de Eerste Kamer. 

BURGEMEESTER 
De conclusies van de meerderbeid van de commissie worden met betrekking 

tot dit onderwerp door drie harer leden niet gedeeld. Zij !Whten de bezwaren 
tegen de huidige positie .en de wijze va... benoeming van· de burgemeesters 
gegrond.- Over _de wijzigingen, welke daarin dienen te worden aangebracht, 

_hebben zij nog geen definitieve voorstellen geformuleerd, Hun standpunt kan 
op het ogenblik blijkens het rapport, als volgt worden samengevat: 

1. De huidige positie van de burgemeester is onbevredigend; er zijn gegronde 
bezwaren tegen de bestaande benoemingsprocedure. 

MOGELIJKHEID 3 
2. De positie en de wUze van benoeming van de burgemeester hangen nauw 

samen met de positie en de bevoegdheden van de gemeente. 

3. Nadere studie is noodzakelijk, met het doei voorstellen te doen om: 
a. aan de bestaande tweeslachtige positie van de burgemeester een eind 

te mal•en; burgemeesters dienen vertegenwoordigers van de belangen 
van hun gemeenten te zijn; 

b. de burgemeester .te maken tot een ambtsdrager die uitsluitend aan de 
lokale burgerij, direct of indirect, verantwoording verschuldigd is, 
waarbij die burgerij, direct of indirect,· het beslissende oordeel dient 
te vellen. 

Rechtstreekse verkiezing van de 4. Onder de bestaande wettelijke regeling dienen de betrokken gemeente
raden bij benoeming, herbenoeming en ~mtslag van burgemeesters te 
wordeu gehoord; .a.an hun oordeel dient een beslissende betekenis te 
worden toegekend, 

1ninister-president door de kiezers 

In plaats van de hierboven behandel
de kandidaatstelling van de formateur, 
tevens kandidaat-minister--president, 
door de Tweede Kamer, zijn er 
verschillende stelsels denkbaar voor een 
rechtstreekse verkiezing van de mi
nister-president door de kiezers. 

Een lid van de commissie (Wagenma
ker) pleit voor een zgn. geamendeerd 
stelsel-Daudt. 

Zoals bekend heeft prof. di:-. H. Daudt, 
voörtb~uwend op de gedachte van prof. 
mr. J. F. Glastra van Loon, voorgesteld 
om de Kieswet aldus te wijzigen, dat de 
kiezer tegelijkertijd met het uitbrengen 
van zijn stem op één van de kandidaten 
van een partij (te kiezen volg·ens het 
bestaande systeem van evenredige ver
tegenwoordiging) ook een stem uit
brengt op een van de twee kandidaten 
voor het minister-presidentschap. 

In ):let stelsel-Daudt mogen namelijk 
alleen beide partijen die het grootste 
aantal.zetels in de Tweede Kamer heb
ben, een kandidaat voor -deze functie 
stellen. Maakt een partij van dat recht 
geen gebruik, dan gaat dat over naar 
de derde partij in grootte, enz. 

In het door het lid der commissie 
Wagenmaker geamendeerde 
stelsel-Daudt mogen alle partijen een 
kandidaat stellen. Daardoor wordt het 
zeer wel mogelijk dat geen der kandida
ten meer dan 50 pct. van de stemmen 
krijgt. In dat geval moet in dit stelsel 
een week na de eerste verkiezingen een 
tweede verkiezingsronde plaatsvinden 
tussen de twee minister-presi
dentskandidaten die het grootste aantal 
stemmen op zich wisten te verzamelen. 

Die voorkeur wordt aldus gemóti
veerd. 

De kandidaten zullen een rege
ringsprogram moeten hebben en even
tueel ook een ministersploeg. Het grote 
voordeel van dit systeem is, dat het de 
partijen aanspoort vóór de verkiezingen 
met elkaar contact te hebben, zowel 
over de te stellen kandidaat als over het· 
regeringsprogram. 

Verwacht wordt, dat het systeem zal 
leiden tot de vorming van enkele coali
ties. De kiezer krijgt nu een reële keus 
tussen twee (of meer) regeringscombi
naties, die te voren de grote lijnen van 
het te voeren beleid bekend hebben ge
maakt. Hij heeft rechtstreeks invloed op 
de regeringssamenstelling en niet op ge
trapte wijze, zoals nu het geval is. Van 
groot belang acht het lid van de com
missie dat deze methode bepleit vooral 
dat alles wat zich bij de huidige proce
dure na de verkiezing binnenskamers 
afspeelt, nu te voren in de openbaarheid 
komt en de inzet van de verkiezing 
wordt. De kabinetsformatie speelt zich 
dan voornamelijk vóór de verkiezing af 
en doordringt het politieke leven. 

Bovendien brengt het systeem~Dàudt 
volgens zijn· aanhangers met zich mee 
dat er altijd een reële ·oppositie in. de 
Tweede Kamer zal zijn; omdat de 
verslagen kandidaat-minister-president 
zijn eigen alternatief beleid zal blijven 
stellen tegenover het regeringsprogram. 
De minister-president zelf wordt een 
duidelijker exponent van het rege
ringsbeleid en niet uitsluitend de voor
zitter van de Raad van Ministers. 

Verder zal de betekenis van de poli-
• tieke partijen toenemen, omdat zij het 
zullen zijn, die hun fiat moeten ··geven 
aan de vorming van een coalitie, terWijl 
in het huidige stelsel meestat alleen de 
fracties en niet de partijen bij de kabi
netsformatie worden betrokken. Bij een 
conflict tussen Kamers en kabinet zou
den zowel nieuwe verkiezingen voor de 
Kamer als voor een minister-president 
moeten worden gehouden. 

De meerderheid van de commissie 
zou zeker niet alle hierboven vermelde 
voordelen willen ontkennen. Zij acht de 
nadelen echter zo ernstig, dat deze voor 
haar de doorslàg geven. Haar bezwaren 
zijn van velerlei aard. 

Zij iS< van mening dat deze methode 
naar alle waarschijnlijkheid za:l leiden 
tot sterk gedetailleerde afspraken !)ver 
het te voeren regeringsbeleid en over de 
samenstelling van de regering. Afspra-

ken in een zó stringente vorm kan men 
haars inziens niet maken vóór de ver
kiezingen, omdat men dan nog niet weet 
hoe de krachtsverhoudingen in de Twee
de Kamer zullen komen te liggen. Die 
leert men pas kennen door de verkie
zingsuitslag en het is. op de basis van 
die realiteit, dat de kabinetsformatie zal 
moeten plaatsvinden. 

De onderhandelingen tussen de partij
en '?f)ór de verkiezingen betekenen 
daarom naar de mening van de meer
derheid van de commissie - zeker als 
de afspraak ook de zetelverdeling in het 
kabinet zou betreffen, hetgeen haars in
ziens in dit systeem waarschijnlijk is -
een bijzonder grote sprong in het 
duister en het is dus helemaal niet zo 
zeker dat de partijen bereid zullen zijn 
dergelijke coalities aan te gaan. Zou dat 
niet het geval zijn, dan vallen vele voor
delen van het stelsel weg·. 

Maar ook indien er wel een coalitie is 
gevormd, maar niet te voren een beslis
sing is genomen over de. zetelverdeling 
en de bezetting van die zetels, is de 
mogelijkheid aanwezig dat daarop toch 
nog de kabinetsformatie spaak loopt. · 

Wat moet er ten slotte gebeuren, all!! 
de partijen, waarop de gekozen mi
nister-president steunt bij de verkiezin
gen, niet de absolute meerderheid heb
ben behaald? Moet er dan een minder
heidskabinet optreden of moet de mi
nister-president alsnog trachten de ba-
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sis van zijn kabinet te verbreden? Dat 
laatste betekent vrijwel zeker een wijzi
ging in het regeringsprogram en daar~ 
door komt er een ·andere coalitie met 
een ander prog-ram, dan de kiezers is 
voorgehouden. 

Een bezwaar van geheel andere aard 
tegen de directe verkiezing van de mi
nister,president is, dat daardoor een in 
de Nederlandse verhoudingen niet pas
send presidentieel stelsel zou ontstaan, 
al wordt dit door het lid dat deze me
thode voorstelt bepaald ook niet be
doeld. Wij zijn vertrouwd geraakt met 
een - parlementair•democratisch stelsel, 
waarbij een minister c.q. een kabinet 
heen gaat als het vertrouwen door een 
meerderheid van de (meestal de Twee
de) Kamer wordt opgezegd .. Terecht 
zegt Glastra van Loon, dat dit in zijn 
systeem niet past. 

Maar dat betekent volgens de te
genstanders van het stelsel van een_ di
rect gekozen minister-president, dat de 
leden van het parlement hun invloed 
belangrijk zien verminderen en daar
door natuurlijk ook ·de invloed van de 
kiezer - waar het ten slotte allemaal 
om begonnen was - sterk terug loopt. 
Zij zijn dan ook van mening, dat dit 
systeem niet te combineren valt met 
een juiste functionering van het parle
mentaire stelsel. 

Maar ook als men bij een conflict 
tussen Kamer en regering de mogelijk
heid van een tussentijdse Kamerontbin
ding wil ·openhouden - en dat is het 
geval bij het lid dat voor deze methode 
pleit - dan nog hebben zij ernstige 
bezwaren. 

In het verleden is meerdere malen 
bewezen, dat een kabinetscrisis nuttig 
kan zijn teneinde een verschil van me
ning tussen het kabinet en de Kamer
meerderheid tot een oplossing te bren
gen. Als dat in die gevallen uitsluitend 
zou hebben kunnen plaatsvinden in sa
menhang met nieuwe verkiezingen, zou 
het conflict vermoedelijk dikwijls onop
gelost zijn gebleven. 

Het zou volgens deze opvatting onjuist 
zijn om uit de gebeurtenissen tussen 
1963 en 1967 - welke kritiek m-en daar
op ook kan uitoefenen - de conclusie te 
trekken dat er nu nooit meer een kabi
netscrisis zou mogen ontstaan die niet 
onmiddellijk door verkiezingen zou wor
den gevolgd. 

Het is op grond van deze overwegin
gen - al deelt niet ieder lid elk van 
deze overwegingen - dat de grootst 
mogelijke meerderheid van de commis
sie heeft besloten het stelsel van de 
gekozen minister-president af te wijzen. 

De commissie is overigens eenstem
mig van oordeel, dat aan de eventuele 
invoering van dit stelsel een wijziging 
van artikel 86 van de Grondwet vooraf 
zou moeten gaan. 
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COMMISSIE OORDEELT OVER KIESSTELSEL= 

EVENREDIGE 
VERTEGENWOORDIGING 
BLIJYE GEHANDHAAFD: 

(PARÁGRAAF 3 
VAN IJ:ET RAPPORT) 

Het kiesstelsel strekt ertoe volgens 
bepaalde regelen vertegenwoordigende 
lichamen samen te stellen, waarin de 
opvattingen van het volk zijn weerspie
geld. In parlementair-democratische re
geringsstelsels heeft het kiesstelsel voor 
het parlement tevens ten doel om aa,n 
alle kiezers invloed te geven op de sa
menstelling van het parlement en aldus 
op de grote lijnen van het regeringsbe
leid en van de wetgeving. 

Bij de beoordeling van het meest ge
wenste kiesstelsel is in de bestaande 
·omstandighedet). voor ons land een lier 
kernvragen, of het kiesstelsel mag wor
den gebruikt om wijzigingen in ons par
tijwezèn· te bevurderen, dan wel dat 
men d.e natuurlijke ontvvikkeling van de 
partijen· haar gang moet laten gaan. 

De grootst mogelijke meerderheid 
van de commissie is van oordeel dat het 
kiesstelsel hiervoor niet mag worden 
gebruikt. Eén lid (Scholten) zou hierte
gen . geim bezwaar hebben, mits de 
omstandigheden dit ten bate van een 
g·oode werking van het parlementair-de
I'nocratische systeem zelf noodzakelijk 
maken. In zijn opvatting bestaat er 
geen "natuurlijke ontwikkeling" van het 
partij stelseL_ 

De eerdergenoemde meerderheid van 
de commissie acht het ongewenst de 
ontevredenheid ~ie over de huidige 
structuur van ons partJjwezen bestaat, 
at te reageren op het kiesstelsel. 

De oplossing dáárvoor moet worden 
gezocht in een wijziging van het partij
wezen, hetgeen de kiezers zelf in de 
band hebben. Hetzelfde geldt voor een 
te ver doorgevoerde versnippering. 

Ook meent de commissie dat het on
juist is L'l de huidige structuur de extre
me partijen het bestaan onmogelijk te 
maken. Wanneer men deze Partijen 
door middel van manipulaties. met het 
kiesrecht laat verdwijnen, wordt de on
tevredenen de mogelijkheid ontnomen, 
zich te uiten op de door hen verlangde 
wijze .. ·Dit leidt tot frustraties en nog. 
meer onvrede· en versterkt de behoefte 
buiten-parlementair te ageren. 

In tegenstelling tot de mening van 
hen die uiteindelijk een twee-partij
enstelsel zouden voorstaan, acht de 
meerderheid van de commissie dit ze
ker niet ideaal. Dan zullen haars inziens 
in die twee partijen dezelfde bezwaren 
(maar in versterkte mate) ontstaan als 
nu bijvoorbeeld in de E:VP bestaan, ge
zien de verschillende sterk van elkaar 
afwijkende stromingen ("verzoenen van 
het onverzoenlijke"). Een voorbeeld 
daarvan ziet men il1 Engeland, doordat 
de compromissen daar binnen één par
tij moeten worden gesloten. 

Op de wenselijkheid van een hervor
nüng van de structuur van ons partij
wezen, de wijze, waarop deze dient te 
geschieden en de plaatsbepaling daarin 
voor de VVD, wordt hier niet verder 
ingegaan, aangezien dit een onderwerp 
is van het aan de gang zijnde "Liberaal 
Beraad." 

Een andere vraag is of de verkiezin
gen in de eerste plaats dienen om een 
volksvertegenwoordiging samen te stel
len die een zo zuiver mogelijke afspie
geling vormt van alle in het volk leven
de stromingen, dan wel of de verkiezin
gen vooral dienen om een uitspraak uit 
te lokken over de samenstelling van het 
kabinet en de richting van het rege
l'ingsbeleid. 

In het laatste geval is een situatie 
vereist, waarin er slechts twee belang
rijke partijen zijn of twee coalities in de 
verkiezingsstrijd duidelijke alternatie
ven bieden. 

De meerderheid van de commissie is 
van oordeel, dat de verkiezingen pri
mair ten doel hebben een volksverte
genwoordiging samen te stellen welke 
een afspiegeling vormt van alle in het 
volk levende stromingen, dus om de sa
menstelling van een zo representatief 
mogelijke Kamer. Daarna komt dan de 
vorming van een kabinet dat geacht kan 
worden te steunen op een meerderheid 
in de volksvertegenwoordiging. Op deze 
wijze hebben de kiezers, indirect, wel 
d_egelijk reeds invloed op de rege
rmgsvorming m een parlementaire de
mocl-atie. Dat neemt niet weg dat, zoals 

in de voorgaande paragraaf nader is 
"uiteengezet, het mogelijk is door· stem
busakkoorden en het opmaken van een 
voo1·dracht door de Tweede Kamer voor 
de formateur, tevens kandidaat-mi
nister-president, de kiezer nog grotere 
invloed op de ·regeringsvorming te ge
ven. 

Eén lid (Scholten) meent dat de ver
kiezingen in de eerste plaats een: duide
lijke uitspraak over het gevoerde - ·en 
de richting va!i· het te voeren - beleid 
dienen te geven. Evenals de andere le
den, meent hij dat in de huidige situatie 
in Nederland allereerst .getracht moet 
·worden om dit met handhaving van de 
grondslag van de evenredige vertegen
woordiging te bereiken. Bij de toeken
ning. van de zetels wil hij echter een 
zekei'e afwijking van de evenredigheid 
mogelijk maken ten einde te bevorderen 
dat de kiezer een werkelijke keuze tus
sen alternatieve beleidsriChtingen en re
geringscoalities gèboden wordt. Op dit 
denkbee1d wordt hieronder nader inge
gaan. 

Een ander lid (Wagemaker) - dat 
eveneens aan de E.V. wil vasthouden, 
zij het dan met voorkeu i' voor het op .dit 
ogènblik nog bestaande z.g. "Duitse 
stelsel" (ook daarop wordt hieronder -
paragraaf 7 - ingegaan) - wil de kie
zer op andere. wijze meer rechtstreeks 
betrekken bij de vorming der regering. 
Een mogelijke oplossing daarvoor acht 
hij de rechtstreeks gekozen mi
nister-president. 

Hij bepleit hiervoor een z.g. "geamen
deerde Daudt-oplossing", waarbij op de-
7..elfde dag van de Tweede-Kamerver
kiezing een t'echtstreekse verkiezing 
van de minister-president plaats vindt. 
Voor de· uitwerking van deze gedachte 
wordt hier verwezen naar een voor
gaand gedeelte van dit rapport, dat 
handelt over het onderwerp: de gekozen 
minister-president. 

E.V. OF 
DISTRICTENSTELSEL? 

Uit de discussies in de commissie 
over het kiesstelsel resulteerde in de 
eerste plaats een· puntsgewijze opstel
ling van de voordelen èn van de nade
len, welke enerzijds voor het bestaande 
systeem der evenredige vertegenwoordi
ging en anderzijds voor zijn alternatief: 
het meerderheids- of districtenstelsel, 
'.Vorden aangevoerd. 

Voordelen van E.V. 
1. Het is het rechtvaardigste stelsel 

ten opzichte van de kiezer, omdat iede
re stem tot haar recht komt. 

2. Het is het rechtvaardigste stelsel ten 
opzichte van de partijen en politieke 
stromingen, omdat: 

a. alle politieke stromingen een eer
lijke en gelijke kans krijgen op vel'te
genwoordiging; 

b. iedere partij naar evenredigheid in 
de Kamer vertegenwoordigd wordt. 

3. Het biedt de beste mogelijkheid om 
evenwichtig samengestelde fracties te 
vormen. 

Nadelen van E.V. 
1. De kiezer die geen partijlid is, 

heeft weinig invloed op de personele 
samenstelling van de fracties in de ver
tegenwoordigende lichamen. 

2. Het stemmen op een lijst in het 
stelsel der E.V. is minder aantrekkelijk 
voor de kiezer dan het stemmen op een 
persoon in het meerderheids- of distric
tenstelsel. 

3. Verschuivingen in de openbare me
ning hebben een in verhouding slechts 
geringe invloed op de zetelverdeling. 

4a. Het stelsel bevordert de vorming 
van kleine fracties en bemoeilijkt daar
door het vormen van een lmbinet, dat 
op een meerderheid in beide Kamers 
der Staten-Generaal steunt. 

b. Het leidt tot moeizame kabinetsfor
maties mede omdat de partijen die in 
aanmerking ·komen om. geestverwanten 
In het kabinet opgenomen te krijgen, 
pas na de verkiezingen zullen pogen het 
over een regeringsprogram eens te wor
den. 

c. Het bevordert een situatie waarin·. 
de I{amer geen\:werkelijke invloed heeft 
op het regeringsbeleid. 

d. Het bevordert de tendentie een 
zwak kabinet te vormen door de com
promissén die gesloten worden of het 
bevordert het machteloos staan van het 
parlement tegenover de regering. 

e. Het regeringsprogram komt door 
onderhandelingen tussen de fracties na 
de verldezingen tot stand. De fracties 
die aan .de kabinetsformatie gaan mede
werken moeten terstond na de verkie
zingen compromissen sluiten, waardoor 
de kiezer het gevoel krijgt bij de neus te 
worden genomen. 

Voordelen districtenstelsel 
1. De kiezer heeft sterk het gevoel 

door het uitbrengen van zijn stem op de 
persoon van zijn keuze, deze in de Ka
mer te brengen. 

2. Reeds kleine verschuivingen in de 
openbare mening komen in de zetelver
deling tot uiting, wanneer dit stelsel 
heeft geleid tot een situatie waarbij in 
hoofdzaak slechts twee grote partijen 
bestáan die in een groot aantal distric
ten ongeveer even 'sterk zijn (marginale 
distl'icten). 

3. Het stelsel bemoeilijkt de vorming 
van kleine frácties en vergemakkelijkt 
daardoor het vormen van een kabinet 
dat op een: m:eerderheid in de vertegen
woordigel1de li@a,men steunt. 

4. Het stelsel bevordert het vormen 
van coalities reeds vóór de verkiezin
gen, welke coalities de kabinetsformatie 
vergemakkelijken. 

!5. De tussentijdse verkiezingen, waar
toe dit seise-I leidt ingeval een lid over
Hjdt. of bedanlrt, vormen een zekere 
graadmeter voor de wisseJingen in de 
publieke opinie. 

Nadelen districtenstelsel 
1. De stemmen van hen die tot de 

minderheid in een distl'ict behoren heb
ben geen enkele invloed, hetgeen mede 
ten gevolge heeft dat de einduitslag 
over het gehele land een vertekend 
beeld van de werkelijke sterkteverhou
dingen oplevert. 

2. De indeling van de distdcten is van 
juvloed op het resultaat der verkiezin
gen. Dit was in het verleden een voort
durende bron van eeri weinig verheffe!1-
de strijd. 

3. De relatieve hevolkingstoeneming 
of afneming in de districten maakt her
indelingen nodig, 

4,. Het stelsel is voordelig voor de gro
te, onvoordelig voor de middelgrote en 
kleine partijen en . werkt daat;door 
verstarring van het partijwezen in de 
hand. 

5. Bij de kandidaatstelling moet sterk 
worden gelet op de populariteit van de 
kandidaat in het district, hetgeen een 
evenwichtige samenstelling van de frac
ties zou kunnen bemoeilijken. 

6. De kiesstrijd beperkt zich groten
deels tot die districten waar de uitslag 
onzeker is, en vermindert daardoor de 
politieke belangstelling in de overige 
districten. 

7. Het stelsel draagt ertoe bij dat 
plaatselijke belangen in de volksverte
genwoordiging meer accent krijgen dan 
met het belang van het land overeen
komt. 

AFWEGING 
Aan de nadelen van de E.V., genoemd 

onder de punten 1 en 2, kan naar de 
nîening van de commissie worden tege. 
moet gekomen. Voor zover 't het vermel
de onder punt 1 betreft lmn dat geschie
den door lid te worden van een partij. 
Met betrekking tot het genoemde onder 
punt 2 kan dat geschieden door aan de 
voorkeurstemmen grotere invloed toe 
te kennen dan thans het geval is. 

Dat het meerderheidsstelsel automa-

tisch tot veel minder· partijen zou lei
den, bestrijden verscheidene leden van 
de commissie~ Onde1· het oude distric
tenstelsel had Nederland de laatsfe de
cemiia vóór 1917 gemiddeld acht à ne
gen partijen in de Kamer vertegen
woordigd. De neiging tot een veel-partij
enstelsel ligt in het krakter van het 
Nederlandse volk. 

In het stelsel der E.V. zal een z.g. 
"drempèl" het aantal partijen kunnen 
verminderen, omdat. dan de kleinste af
vallen. Dat is echter ondemocratisch en 
in strijd met het beginsel der evenredi
ge vertegenwoordiging. De enige aan
vaardbare "natuurlijke" drempel is, dat 
ten minste de kiesdeler moet wor-den 
behaald öm de eerste zetel toegewezen 
te zien. Zodra men verder gaat in zijn 
eisen op dit punt . en het behalen van 
een veelvoud van de kiesdeler gaat ver
langen, betreedt men het hellende vlak 
en is van enige objectieve rechtsgrond 
geen spralie meer. De enige objectieve 
maatstaf is: het behalen van de kiesde
ler. Wanneer een drempel van enige 
procenten wordt gesteld, kan n-iets de 
Kamer meer verhinderen dit percenta
ge op te voeren. De Kamer matigt zich 
dan de I'nácht aan de kleine paltijen uit 
de Kamer te weren. 

Niemand uit de commissie spreekt 
zich uit voor de instelling van zulk een 
;,dren1pel". Tevens is men van oordeel 
dat w!-e tegen de invoering van een 
drempel is, ook niet akkoord zal mogen 
gaan met de indeling van het land in 
een aantal districten, wanneer de opzet 
daarvan is langs een omweg toch tot 
een drempel te komen. Hetzelfde geldt 
voor de door sommigen buiten de .VVD 
bepleite mogelijkheid tot verbinding van " 
lijsten. van verschillende partijen binnen 
dezelfde kieskring, met het doel aldus 
voordelen te behalen bij de verdeling 
der restzetels. Om dat te bereiken zul
len die parÜjen een gemeenschappelijke 
lijst moeten indienen. 

Als een der grote voordelen van het 
meerderpeidsstels-el met Zijn districten
indeling wordt veelal aangevoerd, dat 
hierdoor de band kiezer-gekozene wordt 
versterkt. Ten . einde. dit argument op 
zijn waarde te .'kunnen beoordelen I1eeft 
de commissie zich afgevraagd wat pre
cies met deze uitdrukking wordt be
doeld. Zij is tot de conclusie gekomen, 
dat daaronder in concreto verstaan 
moet worden de wetenschap van de kie
zer, welk Kamerlid hem in het bijzon
der vertegenwoordigt. Deze wetenschap 
heeft enerzijds een zekere gevoelswaar
de - de kiezer volgt "zijn" Kamerlid in 
diens doen en laten en verbindt daaraan 
een beoordeling, welke gevolgen kan 
hebben bij de volgende· verkiezing -
anderzijds levert zij hem het adres -
de brievenbus - waartoe hij zich kan 
wenden indien hij bepaalde klachten te
gen het optreden van de overheid heeft. 

De commissie acht deze beide facto
ren van belang, doch ziet ze niet als een 
verschijnsel dat alleen maar bij een 
enkelvoudig districtenstelsel J,an optre
den. Inderdaad wordt onder zo'n stelsel 
in elk distdct een Kamerlid gekozen dat 
dit district in de Kamer vertegenwoor
digt. Verscheidene kiezers zullen zich 
daarmee ook persoonlijk door dit Ka
merlid vertegenwoordigd achten en hem 
-zo nodig- als brievenbus gebruiken. 
Daarentegen zullen andere kiezers -
met name indien zij niet tot dezelfde 
politieke partij als het Kamerlid beho
ren - dit Kamerlid geenszins als him 
man of vrouw zien. Voor hen bestaat 
onder zulke omstandigheden geen enkele 
band tussen kiezer en gekozene. 

De commissie meent dat deze onge
lijkheid tussen de kiezers juist - en 
alleen maar - in een stelsel van even
redige vertegenwoordiging · voorkomen 
]{an worden, namelijk wanneer de van 
de Kamer deel uitmakende fracties aan 
elk van hun leden een bepaald deel van 
het land als verzorgingsgebied toewij· 
zen en deze toewijzing ook duidelijk ter 
kennis van de ldezers brengen. Op deze 
·wijze zullen de ·kiezers steeds kunnen 
weten, wie hun man of vrouw in de 
Kamer is en tot wie zij zich met ver
trouwen kunnen wenden. Het is verheu
gend, dat de Tweede-Kamerfractie van 
de VVD kort geleden tot een dergelijke 
aanwijzing is overgegaan ("Vrijheid en 
Democratie", 26 januari 1968). · 

Hierbij dient te worden opgemerkt 
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dat drie leden (Hubert, Scholten en Wa· 
genmak er), die overigens evenmin wil
den pleiten voor een meerderheids· 
stelsel menen dat in enkelvoudige distric· 
ten wei degelijk een versterking van de 
band kiezer-gekozene verwacht mag wor
den. 

De ervaring in de Angelsaksische lan· 
den leert, huns inziens, dat een afgevaar
digde van een district wel degelijk als de 
vertegenwoordiger van alle kiezers, on
.geácht hun politieke richting, wordt ge
zien. Ook in Nederland was deze band 
vóór 1917 hechter dan nu het geval is. 
Een . stelsel, waarbij in afzonderlijke 
districten meer dan één afgevaardigde 
gekozen zou worden, heeft veel minder 
duidelijke voordelen ten aanzien van de 
verhouding kiezer-gekozene, tenvijl de 
bezwaren ·ertegen niet veel minder zijn. 

Uit het voorgaande is reeds gebleken, 
dat de commissie unaniem voor hand
having van enigerlei vorm van evenre
dige vertegenwoordiging is. Hiermee 
kwam- de vraag aan de orde of, en. zo ja .. 
op welke wijze, het bestaande stelsel 
van evenredige vertegenwoordiging., bin· 
nen het kader van de huidige Grondwet 
verbeterd moet en, kan worden .. Daartoe · 
dient eerst vastgesteld te worden,. W\)lke 
kiesstelsels nog binnen dit kader van de 
Grondwet vallen, 

Artikel 91, eerste lid, van de Grondwet 
schrijft voor dat de verkiezing van de 
150 leden der Tweede Kamer plaats 
vindt op grondslag van evenredige ver
tegenwoordiging binnen door de wet te 
stellen grenzen. De woorden "binnen 
door de wet te stellen grenzen" werden 
bij de Grondwetswijziging van 1938. in
g·evoegd. Hiermee wor.dt beoogd, kleine 
afwijkingen van het strikte evenredig
heictsbeginsel niet in strijd met. de 
Grondwet te doen zijn .. 

De grootst mogelijke meerderheid 
van de commissie is van oordeel dat 
binnen deze bepaling in elk geval vallen 
al die gemengde stelsels, welke naast 
een verkiezing in enkel- of meervoudige 
4listricten een verrekening op basis,,van 
de evenredige vertegenwoordiging via 
toeslagzetels uit. centraal ingediende 
lijsten kennen, zoals het Ierse . stelsel 
a.lsmede het D)lits.e stelsel, voorzover 
dit geen zetels boven. het in de Grond
wet vastgestelde aantal Kamerleden 
toekent. Een lid van de commissie (Bel
infante) is echter van mening dat geen 
enkele vorm van het Duitse stelsel bin
nen artikel 91 vim de Grondwet valt. De 
commissie lmmt in· het vervolg van dit 
rapport (paragraaf 7) nog op het Duitse 
stelsel terug. Daaruit zal blijken, dat zij 
in grote meerderheid daartegen is. 

· Een verdeling · 'l'an' hét land in de 
bestaande 18 kieskringen, binnen · elk 
waarvan eigen, niet buiten de kieskrin· 
ge11 verbonden lijsten worden ingediend, 
acht de commissie niet binnen de 
Grondwet te vallen. Er is dan wel spra
ke van gebruikmaking van evenredige 
vertegenwoordiging binnen elke kies
. kring, maar de verdeling der zetels zou 
in feite een verzwakte vorm van het 
meerderheidsstelse1 betekenen. Het 
district Zeeland bijvoorbeeld, zou 
slechts drie van de 150 zetels leveren. 
Het is duidelijk dat een verdeling van 
deze drie zetels niets meer met evenre
dige vertegenwoordiging te maken 
heeft. Om deze reden heeft de commis
sie bezwaar tegen een indeling in 18 
kiesdistricten, welk bezwaar derhalve 
ook zou gelden indien de grondwet haar 
wèl zou toestaan. 

Wanneer men binnen het kader van 
de huidige Grondwet toch tot de invoe
ring van ·een verdeling in afzonderlijke 
kiesgebieden zou willen overgaan, zou 
in het uiterste geval gedacht kunnen 
worden aan de verdeling in vier distric
ten, zoals die thans voor de Eerste Ka
mer van toepassing is. Bij een verde
ling van het land in slechts vier distric
ten, samengesteld uit een combinatie 
van provincies, zou bovendien het regio
nalisme minder meespreken dan bij een 
verdeling in kleinere eenheden. 

De commissie is echter van oordeel 
dat ook een indeling in vier districten 
geen aanbeveling verdient. Een aan
wijsbaar voordeel levert zij niet op, ten
zij men het daaruit voortvloeiende te
!'Ugdringen van de kleine partijen als 
zulk een voordeel ziet. Doch dit doel 
kan even goed en zelfs meer direct wor
den verkregen door invoering vru1 de 
z.g. drempel, waartegen, zoals tevoren 
werd opgemerkt, bij de commissie 
ernstige bezwaren bestaan. 

Dit alles overziende spreekt de com
missie zich in meerderheid uit voor het 
behoud van het thans bestaande stelsel 
van evenredige vertegenwoordiging, be
houdens de hieronder te bespreken wij
zig·ingen op het stuk van de voor
keurstemmen en de opkomstplicht. De 
voorstellen van een minderheid der 
commissie, die eveneens in beginsel· aan 
de evenredige vertegenwoordiging 
wenst vast te houden, worden in het 
vervolg van het rapport, behandeld (pa
ragraaf 7 en paragraaf 8.) 

Ten slotte wordt er nog op gewezen, 
dat ondanks de uiteenlopende opvattin
gen van haar leden, het standpunt van 
de commissie ertoe leidt, dat zij geen 
behoefte heeft aan een verruiming van 
de tekst van artikel 91, eerste lid, van 
de Grondwet. Zij zou tegen zo'n verrui
ming zelfs bezwaren hebben, aangezien 
zij in dit grondwettelijk voo1·schrift een 
bescherming ziet tegen lichtvaardige 
lhanipulaties met ons lüesstelseL 

VERBINDING 
KANDI
DATEN
LIJSTEN 
BINNEN DE 
KIESKRING 

VOOR;K,EUR-
. ,-. 

STEMMEN EN 
OPKOMST
PLICHT 

(PARAGRAAF 5 
VAN HET RAPPORT) 

De commissie heeft begrip voor het be
zwaar dat menigmaal tegen het 
lijstenstelsel bij de E.V. wordt aange
voerd, namelijk dat de kiezer wein~g of 
geen invloed heeft op de te k1ezen 
personen. 

Toch is het mogelijk ook bij het 
lijstenstelsel in redelijke mate aan dit 
verlangen tegemoet te komen, en wel 
door grotere invloed te geven aan de 
z.g. voorkeurstemmen. 

Artikel N 14, eerste lid, van de 
Kieswet luidt thans: "Ter vervulling 
van de aan iedere lijst toegekende 
plaatsen zijn gelwzen de lmndidaten der 
lijst, die een aantal stemmen hebben 
verkregen gelijk aan de ldesdeler." 

De commissie stelt thans voor dat 
artikel in deze geest te wijzigen, dat 

(PARAGRAAF 4 
VAN HET RAPPORT) 

De commissie heeft vervolgens aan
dacht geschonken aan de mogelijkheid 
tot het verbinden van kandidatenlijsten 
binnen de kieskring welke mogelijkheid 
vooral van confessionele zijde wordt ge· 
propageerd. · 

Deze wijze vari verbinding was aan
vankelijk, bij de invoering van het 
stelsel van .evenredige vertege[!woordi· 
ging· in. 1917;, wel' toegestaan. Partijen, 
die bij de verkiezingen wilden samen
werken, konden daartoe een verklaring 
afleggen, Bij de vaststelling van de 
uitslag van de verkiezing golden de ver
bonden lijsten dan als één iijst. Zij kwa
men daardoor sterker te staan tegen~ 
over de andere partijen, hetgeen mèf 
name bij de restzetelverdeling voorde-· 
len opleverde. bp het stembiljet was 
van deze verbinding evenwel niets te 
Zien, terwijl ·in de propaganda der par
tijen daarvan ook nauwelijks melding 
werd gemaakt. . 

De tegenstanders van deze . mogelijk
heid tot 'Verbinding noemden haar kie
zersbedrog. De kiezer kon wel zijn stem 
op de door hem gewenste lijst uitbren
gen, maar deze leidde met alle andel'e 
op de verbonden lijsten uitgebrachte 
stemmen tot een zeteltoekenning, waar
bij het 'betrekkelijk willekeurig was, al
thans verder. buiten .de invloed van de· 
lûezer lag, aan welke lijst een door de 
gezamenlijke stemmen verworven zetel 
ten deel viel. 

Naar aanleiding van deze kritiek is .de 
mogelijkheid tot verbinding van kandi
datenlijsten in 1923 vervallen. Een be· 
perkte mogelijkheid, namelijk om kan
didatenlijsten bij de gemeentet;aadsver
kiezingen te verbinden - hetgeen alleen 
aan grote fracties werd toegestaan voor 
wie de lijsten niet voldiende kandidaten 
konden· bevatten .,..... werd in 1949 inge
voerd. Aangezien de plaatsing der ver
bonden lijsten op het stembiljet tot ver
warring bij de kiezers aanleiding bleek 
te geven, werd deze mogelijkheid in 
1954 opgeheven. 

Het wederom invoeren van de moge~ 
Ujkheid tot verbinding van lijsten bin
nen de kieskring bij Kamerverkiezingen 
wordt thans bepleit op grond van de 

wanneer iemand op een ingediende lijst 
meer dan een kwart van de lijstkies
deler heeft behaald, deze benoemd 
wordt verklaard . onmiddellijk na 
degenen die vóór de stemmenover
dracht de kiesdeler hebben behaald. 
Wanneer aldus meer kandidaten be
noemd zouden worden dan er plaatsen 
zijn te vervullen, kómen slechts dege
nen voor benoeming in aanmerking, die 
het hoogste aantal stemmen hebben 
verkregen . 

Alvorens tot de bovenvermelde con
clusie te komen, werd o.a. de vraag 
onder het oog gezien of een vergroten 
van de invloed der voorkeurstemmen 
een evenwichtige samenstelling va,n de· 
Kamerfractie niet zou verbreken.· Hier
tegenover werd echter opgemerkt, dat 
wanneer een partij niet het stelsel van 
kwaliteitszetels kent, de evenwichtige 
samenstelling toch niet is gewaarborgd. 

Met de voorzienbaarheld van de sa
menstelling van de fractie hangt ook 
het navolgende probleem samen. Artil,el 
G 8, derde lid, van de Kieswet bepaalt 
dat voor de verkiezing van de leden van 
de Tweede Kamer op eenzelfde lijst de 
namen van ten hoogste dertig kandida
ten mogen worden geplaatst. Als gevofg 
van het systeem van loting waardoor 
wordt bepaald in welke kiesl,ring een 
kandidaat die op meer lijsten voorkomt, 
gekozen is verklaard, heeft deze loting 
ten gevolge dat de grote partijen niet 
met zekerheid kunnen voorzien welke 
kandidaten verlwzen zullen blijken te 
zijn. Vooral de opvolging ingeval van 
tussentijdse vacatures is vaak onderhe
vig aan de willekeur van het lot. Ook 
middelgrote partijen worden door dit 
systeem genoodzaakt ondoorzichtige re
gelingen te treffen voor de kandi
daatstelling in de 18 kieskringen. Het 
verdient daarom aanbeveling het ge
noemde systeem zodanig te veranderen 
dat meer recht wordt gedaan aan de 
wensen van de kandidaatstellers. 

Opkomstplicht 
(PARAGRAAF 6 

VAN HET RAPPORT) 
De meerderheid van de commissic 

spreekt zich uit vóór afschaffing van de 
opkomstplicht. 

Zij is van oordeel dat de volkomen 
onverschilligen, die tevens meestal wei
nig begrip hebben van de vragen waar 
het om gaat, niet gedwongen moeten 
worden ter stem.bus te gaan. 

Beschouwd . mede tegen de achter
grond van het in brede kring steeds 
sterker wordende verzet tegen deze 
dwangbepaling, is die meerderheid van 
de commissie van oordeel dat genoem· 
de overweging niet meer opweegt tegen 
de nadelen van een verplichting, met 
welker strafrechtelijl\e sanctie boven-

vrijdag 22 maart 1968 - 9 

overweging dat daardoor een nauwere 
band kan ontstaan tussen partijen die 
krachtens htin · politieke of . le
vensbeschouwelijke beginselen dicht bij 
elkaar staan. Een dergelijke verbinding 
zou dan de eerste stap kunnen zijn in de 
richting van een fusie. Daardoor zou de 
zo noodzakelijk geachte partijconcentra
tie in de hand word'en gewerkt. :: . 

De commissie staat afWijzend tegen· 
over deze gedachtengang. Wanneer voor 
het verkrijgen van een verbinding als 
.hier bedoeld alléen maar een verklaring 
nodig is, zonder dat daaraan verdere 
consequenties werden verbonden, zou 
wel op zeer gemakkelijke wijze de kans 
op het winnen van extra restzetels wor
den geboden; zetels welke dan uiter
aard onthouden zouden worden aan de 
andere partijen die ·een dergelijke mani
pulatie niet onderne'men. B9v~ndien zou 
een aantal fuinigroeperingeri; die Zich 
aldus verbinden, wellicht daardoor juist 
de kiesdeler kunnen .halen, hetgeen de 
commissie ongewènst acht, mede~ gelet 
op het bedrog ten aanzien van de kie
zers waarover te voren werd g·esproken. 

Zelfs wanneer de partijen die. een ver
binding wensen aan te gaan met verkie
zingsprogramma's zouden komen die ru
thans op een aantal hoofdpunten gelijk· 
luidend zouden zijn, dan nog acht de 
commissie een dergelijke verbinding on
aanvaardbaar. De commissie acht deze 
verbinding onaanvaardbaar omdat het 
een vrijblijvende vorm van samenwer
king is, waaraan geen enkele conse
quentie is verbonden, 

Van de in het begin van deze para
graaf bedoelde confessionele zijden is 
wel gesuggereerd dat die programma's 
dan tevoren zouden moeten worden .gepu
bliceerd, waarna een onpartijdige 
instantie, bij voorbeeld de Kiesraad, zou 
moeten uitmaken of zij op .genoegzame 
wijze een gemeenschappelijke basis 
zouden bezitten. Bovendien zou uit de 
stembiljetten duidelijk moeten blijken 
dat een verbinding tussen Jijsten 
bestaat. Ook het stellen van deze form.e
le voorwaarden heeft de commissie ech
ter niet ktmnen doen be:::luiten · haar 
instemming met een dergelijk systeem 
van verbinding te betuigen. Zij blijft bij 
haar besliste afwijzing van. het openen 
van een dergelijke mogelijkheid. 

dien noodgedwongen in de overgrote 
meerderheid der gemeenten de hand 
wordt gelicht. 

Zij is van .oordeel dat de opkomst. 
plicht (door velen tevens beschouwd als 
een stemplicht) het optreden van "pro
testkiezers", die op scherts- en snipper
partijen hun stem uitbrengen, maar be
vordert. 

Ook in het licht der evenredige verte
genwoordiging lijl't het niet onjuist, dat 
zij, die volkomen onverschillig zijn en 
geen oordeel hebben, dan ook geen (vol
komen willekeurige) stem uitbrengen. 

Uit de commissie werd nog als 
gunstig aspect aangevoerd, dat afschaf
fing van de opkomstplicht de neiging en 
de behoefte om de kiezers zoveel moge
lijk voor te lichten en op te· voeden, zal 
doen toenemen en de verkiezingsstrijd 
zelfs zou stimuleren en verlevendigen. 

Een minderheid van de commissie 
(Eelkman Rooda, Geertsema, mej. 
Kappejrne van de Coppello, Korthals Al
tes en Tammens) verklaarde zich niet 
overtuigd door de voorstanders van de 
afschaffing van de opkomstplicht en 
handhaafde haar bezwaren. Naar de 
mening van deze minderheid heeft de 
kiezer als deel van de gemeenschap de 
plicht vertegenwoordigende organen te 
formeren, waarin de wil van de ge
meenschap tot uitdrukking komt. Zon· 
der dat proces van wilsvorming, de ver
kiezing, kan de gemeenschap niet op 
democratische wijze worden bestuurd. 
De gemeenschap is derhalve bevoegd, 
ter wille van de goede functionering van 
een democratisch bestuur, aan haar le
den de verplichting op te leggen aan de 
verkiezing deel te nemen, Onze demo
cratie moet beschermd worden tegen de 
gevaren die haar bedreigen. Als de kie
zers die het met de gang van zaken wel 
eens zijn uit lauwheid niet zoud::m opko
men, zouden degenen die met de gang 
van zaken niet tevreden zijn een on· 
evenredige invloed op het regeringsbe
leid uitoefenen. In kleine gemeenten 
ontstaat tevens de kans dat onaangena
me praktijken zullen ontstaan om 
mensen naar de stembus te krijgen, 

De overige leden van de commissie 
vrezen niet dat de afgeschilderde geva
ren zich in belangrijke mate en eenzij
dig zullen voordoen. Zij menen dat het 
ogenblik thans is gekomen om het in 
steeds wijder kring ontstane psycholo
gische verzet tegen de in de praktijk 
nauwelijks afdwingbare opkomstplicht, 
die bovendien toch geen stemplicht kan 
inhouden, zwaarder te doen wegen dan 
de bezwaren, welke tegen een wettelijk 
vrijlaten van de kiezer kunnen worden 
aangevoerd. 

Het is beter dat aan de verkiezingen 
alleen meedoen degenen die daarvoor 
ook ten minste een zeker minimum aan 
belangstelling hebben. De "blanco 
stem" (niet verschijning) is bij de vol
komen onverschilligen in overeenstem
ming met hun gebrek aan belangstelling 
en oordeel. 
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afwijzend 
Duitse stelsel en premiestelsel 

eerderbeid comm1ss1e • • 

over 
(PARAGRAAF 7 

VAN HET RAPPORT) 
Twee leden van de commissie (Hu

bert en. Wagenmake.r) spreken zich uit 
voor hèt zogenoemde "Duitse stelsel", 
een combinatie van meerderheids: of 
districtenstelsel en evenredige verte
genwoordiging, waarbij de in de distric
ten toegewezen zetels via het 
lijstenstelsel . worden aangevuld zodanig, 
dat uiteindelijk het systeem der evenre
dige vertegenwoordiging dooreen geno
men bepalend is voor de einduitslag. 
Overeenkomstig het in paragraaf 3 
gestelde betreffende "drempels" .en de 
nadelen van het meerderheids- of 
districtenstelsel willen deze leden de 
drempel van 5 pct. en de eis dat in ten 
minste één district een zetel wo,rdt be
haald, niet uit het Duitse stelsel overne
men. 

Deze leden zijn van oordeel, dat de 
voordelen van de È.V. en van het 
districtenstelsel èlaarin zijn opgenomen, 
namelijk een zo zuiver mogelijl{e afspie
geling van · de politieke stromingen in 
het volk, alsmede versterking van de 
band kiezer-gekozene. 

In dat stelsel is een stem, uitgebracht 
in een district op een partij die in dat 
district geen zetel behaalt, dank zij de 
E.V. toch geen verloren stem. 

Een derde lid (Schol ten), dat overi
gens aan een ander systeem de voor
keur geeft, zou niettemin het z.g. Duitse 
systeem boven het huidige prefereren. 
Het zal tot enige versterking van de 
band kiezer-gekozene leiden, zowel ten 
gevolge van een intensivering van de 
verkiezingscampagne in de districten 
als ten gevolge van het. feit dat het met 
zich meebrengt dat in ieder district er 
één Kamerlid komt dat geacht wordt 
voor de belangen van alle burgers in 
dat district op te komen. 

Een der leden van de meerderheid 
van de· commissie, welke het stelsel der 
E.V. zoals dat bij ons bestaat verreweg 
het meest aanvaarc~bare acht (Abspoel), 
wil wel verklaren dat, wanneer het 
toch eens tot een wijziging van ons kies
stelsel mocht komen, hij dan in ieder 
geval de voorkeur zou geven aan het op 
dit ogenblik nog bestaande (maar daar 
nu waarschijnlijk spoedig verdwijnen
de) Duitse stelsel, omdat daarin - mits 
zonder "drempel" - toch nog zoveel 
mogelijk elementen van de E.V. zijn 
opgenomen en deze in het algemeen 
~elfs het eindresultaat bepaalt. 

De gronden, waarop de meerderheid 
van de commissie afwijzend meent te 

moeten adviseren over het Duitse 
stelsel, zijn niet alle van gelijk accent, 
in die zin, dat voor de één het ene 
bezwaar en voor anderen een of meer 
andere· bezwaren sterker wegen. 

Samengevat zijn die bezwaren: 
1e dat · men in tegenstelling tot het 

boven aangevoerde hoofdvoordeel van 
het Duitse stelsel evengoed zou kunnen 
stellen, dat dit stelsel zowel de n a d e -
l en van de E.V. als van het distric
tenstelsel inhoudt; 

2e dat het Duitse stelsel een systeem 
bevordert van eerste- en . tweederangs 
Kamerleden, n.l. resp. de in de- distric
ten en de via de lijsten gekozenen; 

3e dat zelfs een partij als. de. VVD 
naar alle waarschijnlijkheid geen of ten 
hoogste een of twee districtenzetels zou 
behalen en voor de rest dus alleen lijst
zetels, waarmee voor ·haar het. eerder 
genoemde voordeel: de versterking van 
de band kiezer-gekozene, geheel of gro
tendeels verloren gaat; 

4e dat ook hier het bezwaar geldt 
dat bij de districtsvertegenwoordigers 
het regionalisme te sterk zal spreken, 
zodat ze moeilijker) zullen kunnen 
stemmen tegen iets dat voor hun 
districten van belang zou kunnen zijn, 
willen zij voor een herverkiezing in aan
merking komen; 

5e dat dit stelsel zou kunnen leiden 
tot overrepresentatie van een bepaalde 
partij, die bij een zekere constellatie in 
de districten, meer zetels zou kunnen 
krijgen dan haar volgens het evenredig
heictsbeginsel toekomt. 

Premiestelse~ 
(PARAGRAAF 8 

VAN HET RAPPORT) 
Eén lid van de commissie (Scholten) 

ging uit van de gedachte dat het nood
zakelijk is om op korte termijn te be
vorderen dat de . kiezer een werkelijke 
keuze tussen alternatieve beleidsrichtin
gen en regeringscoalities geboden_ 
wordt. De uitslag van de Tweede-Ka
merverkiezingen dient ondubbelzinnig 
duidelijk te maken, welké rege
ringscombinatie aan het bewind dient te 
komen en welke beleidsrichting de 
instemming van de meerderheid der 
kiezers heeft. Dit dient te geschieden 
met handhaving van een kiesstelsel op 
basis van de E.V. 

Bij de huidige politieke situatie zou de 
gewenste keuzemogelijkheid ontstaan 
zodra de christelijke partijen zich vóór 
de verkiezingen duidelijk met andere 

Voo1• uw was 
naar 

BORG U 
Tevena adres voor Chemisch Re1n1gen 

N.V. STOOM· EN CHEMISCHlil WASSlllRLJ 

v.h. C. D. BORGH & Zn. 
BeHevoystraat 11 - Rotterdam - Telefoon ZS26Sl • 2S6ZSI 

Spinners en Twijners van 

WEEF- EN TRICOTGARENS 

~----------------~----------------------------~-------

partijen zouden verbinden, zodat de kie
zer weet voor welke coalitie hij stemt 
als hij zijn keuze op een van deze par
tijen bepaalt. 

Dergelijke verbindingen zijn echter 
niet te verwachten zolang een duidelijke 
uitspraak (in welke richting dan ook) 
de betrokken partijen vrijwel zeker een 
belangrijk aantal zetels zal kosten. 

Zijn voorstel beoogt nu, door middel 
van een kans op een premie in zetels, 
coalitievorming vóór de verkiezingen te 
stimuleren. Tegenover het stemmenver
lies ten gevolge van een "kleur beken
nen" vóór de verkiezingen, zal de kans 
op een compensatie in zetels ·komen te 
staan. · 

Verwacht mag worden, dat bij het 
invoeren van deze compensatie de reeds 
bestaande druk voldoende zal zijn om 
bedoelde partijen tot coalitievorming 
vóór de verkiezingen te bewegen. 

In de Kieswet zou moeten worden be
paald dat een partij of coalitie, die zich 
als zodanig vóór de verkiezingen ken
baar maakt, die voorts ineer dan vijftig 
procent van de geldig uitgebrachte 
stemmen op zich verenigt en waarvan 
de leider minister-president wordt, het 
recht krijgt op een evenredig over de 
aan de coalitie dednemende partijen te 
verdelen premie van . bij voorbeeld 30 
van de 150 zeteis in de Tweede Kamer. 

De overige 120 zetels zouden in dat 
geval normaal volgens het geldende 
stelsel verdeeld moeten worden. 

Zou de coalitie, die de meerderheid 
heeft behaald, ér desondanks niet in 
slagen om een kabinet te vormen, dan 
zou de premie vervalfen en worden de 
150 zetels alle volgens het nu geldende 
stelsel over de partijen verdeeld. 

Een bijkomend voordeel van dit 
stelsel is, naar dit lid aanvoert, dat het 
betrekkelijk eenvoudig is· en zonder ge
vaar voor ongewilde consequenties ver
wezenlijkt kan worden.- Als · het goed 
werkt, leidt het to.t eeri gelukkige com
binatie van een !luidelijke uitspraak van 
de kiezers en een parlement dat in hoge 
mate representatief blijft v6or de poli
tieke stromingen onder de kiezers. 

Werkt het niet, dan blijft de huidige 
situatie bestaan. Het is, zo meende hij, 
in verschillende mate aantrekkelijk 
voor alle partijen, die verwachten, ooit 
in enigerlei winnende coalitie samen te 
werken. 

De overige leden van de commissie 
vinden de door de heer Scholten aange
voerde voordelen van dit systeem niet 
opwegen tegen de nadelen en bezwaren 
daaraan verbonden. 

Als meest principiële bezwaar werd 
aangevoerd, dat hier op volstrekt wille
keurige wijze een versterkte meerder
heid voor de winnende partij of combi
natie van partijen wordt gek;weekt. Een 
uiteindelijk aldus samengestelde Kamer 
is in werkelijkheid niet representatief 
meer), zo oordelen zij, voor de werke
lijke politieke sterkteverhoudingen in 
ons volk. 

Verscheidene leden van de commissie 
zijn ervan overtuigd dat een dergelijke 
manupulatie, al zou zij dan op de (ge
wijzigde) Kieswet steunen, hoogst impo
pulair zou zijn. Een dergelijk pre
miestelsel verbreekt ook de evenredig
heid en kan huns inziens moeilijk nog in 
overeenstemming worden geacht met 
de grondwettelijk vereiste evenredig
heid. Dit systeem zou dus in ieder geval 
pas zijn Î:fl te voeren NA een herziening 
van de Grondwet. 

Aangevoerd werd ook, dat het sys
teem-Scholten werkt in de richting van 
het monisme. De positie van het kabinet 
wordt versterkt door de evenredige ver
tegenwoordiging gedeeltelijk aan te 
tasten. 

De mogelijkheid werd ook geopperd, 
dat wanneer (zoals de bedoeling van de 
voorsteller is) de Eerste Kamer geheel 
volgens de E.V. langs de thans bestaan
de- weg blijft samengesteld, er gemakke
lijk een ·conflict kan uitbreken. De mo
gelijkheid ontstaat dan immers, dat 
wanneer. het kabinet wetsvoorstellen in 
de Tweede kamer erdoor krijgt dank 
zij bedoeld "cadeaustelsel"; de Eerste 
Kamer deze verwerpt. · 

De voorsteller van dit systeem acht 
het bezwaar tegen de "kunstmatigheid" 
niet groot. · 

De premietoeWijzing .is toch in zover
re in overeenstemming met de wil van 
de kiezers, dat hierbij wordt uitgegaan 
van de meerderheid, die bij de kiezers 
is gevonden. Deze meerderheid voert 
een door de kiezers gewenst beleid, dat 
door deze "overbedeling" wordt moge
lijk gemaakt. 

Hij betwijfelt dat Grondwetsherzie
ning nodig zou zijn. De grondslag der 
E.V. blijft zijns inziens gehandhaafd. 
Immers, 120 zetels worden in ieder ge
val volgens de E.v.· verdeeld. 

Hij gelooft ook niet, dat de Eerste 
Kamer gemakkelijk ertoe zal overgaan 
om het kabinet ten val te brengen. Ver
ondersteld mag worden dat de 
(versterkte) meerderheid in de Tweede 
Kamer toch óók een meerderheid in de 
Eerste Kamer heeft. 

Combinatie van ministersambt 
en Kamerlidmaatschap 

(PARAGRAAF 9 
VAN HET RAPPORT) 

De commissie is van mening dat de 
eigen taak van ministers en Kamers het 
onwenselijk doet zijn om het mi
nistersambt met het Kamerlid
maatschap te combineren. Dat zou lei
den tot een vervaging van beider ver
antwoordelijkheden. 

Het parlement controleert de mi
nisters. Daarom is het een veel juister 
en zuiverder figuur, dat de ministers 
niet tevens Kamerlid zijn. 

De verhouding regering-parlement is 
en blijve een andere dan bijvoorbeeld 
de verhouding college van b. en w. -
gemeenteraad. De gemeenteraad staat 
aan het hoofd van de gemeente en het 
college van b. en w. vormt het dagelijks 
bestuur, waarbij de wethouders uit de 
raad worden gekozen en lid van de raad 
blijven. 

Bij de verhouding regering -- parle
ment ligt dat - terecht, naar de com
missie meent - geheel anders. De Sta
ten-Generaal zijn geen bestuurslichaam, 
maar een de regering controlerend en 
medewetgevend lichaam. Regering en 
Kamers hebben elk hun eigen verant
woordelijkheid. Het kabinet is niet de 
mandataris van de I<amer. 

Wanneer de Kamer anders besluit 
dan het kabinet wenst, dan zal, wanneer 
het een zaak van voldoende principieel 
belang is, hetzij de desbetreffende mi
nister heengaan, hetzij het gehele kabi
net zijn zetels ter beschikking stellen. 

Daar komen nog praktische bezwaren 
bij. Het ministersambt eist de ganse 
mens: het is voor één mens niet moge-
1! "k beide functies naar behoren te ver-

vullen. Bij hun werkverdeling zouden de 
ministers dan ook altijd nog rekening 
moeten houden met Kamervergàdei"in
gen, zelfs wanneer daar onderwerpen 
worden behandeld die hun niet 
rechtstreeks aangaan. En vooral ook 
zullen zij op willekeurige ogenblikkÈm 
voor belangrijkse stemmingen in de Ka
mer aanwezig moeten zijn. Gezien me
de de uitbreiding van de internationale 
contacten en conferenties der ministers, 
zal dit in vele gevallen ook op die grond 
onmogelijk zijn. 

Een ander bezwaar is dat .ook in een 
kabinet meningsverschillen zullen voor
komen. Men zal dan ongetwijfeld trach
ten tot overeenstemming te komen, 
maar een beslissing bij meerderheid 
van stemmen kan onvermijdelijk zijn. 
Wanneer het geen zeer principieel punt 
betreft, zal de minderheid zich daar dan 
wel bij neerleggen. Naar buiten blijkt 
dan niets van het meningsverschil. 
Maar wat gaat er gebeuren als in de 
Kamer, waarin de ministers als gewone 
leden zitting zouden hebben, over een 
dergelijke kwestie een stemming zou 
worden gehouden? 

Moet een minister dan tegen zijn ei
gen opvatting stemmen? Of aanvaardt 
men, dat het meningsverschil in het kà
binet dan naar buiten treedt? Of mag 
men zich dan van stemming onthouden? 

De commissie is wel van oordeel dat 
het gewenst is, dat ministers en staats
secretarissen in het algemeen ervaring 
als Kamerlid bezitten. Het is eveneens 
wenselijk, dat zij zich bereid verklaren 
bij Kamerverkiezingen een kandidatuur 
te aanvaarden .en indien zij gekozen 
zijn, maar niet tot het. kabinet · toetre
den, het Kamerlidmaatschap aanvaar
den. 
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De commissie heeft eveneens aan
dacht besteed aan de Eerste Kamer, 
waarbij de meerderheid zich uitsprak 
voor behoud van ons bestaande twee-ka
merstelsel. 

De Eerste Kamer heeft zich ontwik
keld tot een lichaam waarin geheel an
dere mensen zitten dan in de: Tweede 
Kamer. Het zijn geen beroepspolitici zo
als de meeste Tweede-Kamerleden, 
maar mensen met als hoofdtaak een 
werkkring die op een ander terrein ligt. 
Het is belangrijk om naast het politieke 
geluid van de Tweede Kamer een ander 
geluid te horen. De Eerste-Kamerleden 
zijn minder politiek gebonden en meer 
in staat afstand van de problematiek te 
nen1en. 

Vooral bij ingewikkelde wetsontwer
pen is het een geruststellende gedachte 
dat de Eerste Kamer deze óók nog be
kijkt. Het is onjuist het nut van de 
Eerste Kamer uitsluitend te toetsen aan 
de vraag hoeveel malen daar· een 
wetsontwerp wordt verworpen. Het gaat 
erom dat de (dikwijls· ook door amenc 
deringen in de Tweede Kamer nogal 
sterk gewijzigde) wetsontwerpen na 
verloop van enige tijd nog eens bekeken 
en besproken worden. Dat· kan· ook voor 
de menigmaal aan regeling bij A. M. v. 
B. overgelaten. nadere uitwerking voor 
de ministers nog van nut zijn. 

In de commissie werd ook nog opge
merkt, dat hèt twee-kamerstelsel geen 
"Nederlandse merkwaardigheid" is, 
maar dat de overgrote meerderheid van 
landen met een parlementaire democra
tie op enigerlei wijze een behandeling 
van de wetsontwerpen in twee instanties 
kent. 

Een minderheid (Hubert, Korthals Al
tes, Scholten en Wagenmaker) acht de 
argumenten van· de meerderheid op dit 
punt niet overtuigend. 
· Erkennend dat bij de debatten in de 

Eerste Kamer soms belangwekkende 
nieuwe gezichtspunten in de openbare 
politieke discussie naar voren komen, 
meent zij dat dit niet opweegt tegen de 
nadelèn van een werkwijze die wel 
móét leiden tot een grotendeels herha
len van reeds eerder ingenomen stand
punten. De vertraging die uit de werk-

De in de algemene inleiding (zie pag. 
5) gesignaleerde onvrede met het 
functioneren van het Nederlandse staats
bestel, leidde niet alleen tot kritiek op 
de structuur van het partijwezen en 
op de procedure van de kabinetsfor
matie, maar ook op de positie en de 
wijze van benoeming van de burge
meesters. Sommigen willen mimelijk de 
taak van de burgemeester beperken tot 
het behartigen van de belangen van de 
gemeente. 

In. verband daarmede alsmede in het 
kader van hun streven de invloed van 
de burger op de wijze waarop zijn ge
meente wordt bestuurd, te vergroten, 
bepleiten zij een directe of indirecte 
(dat wil zeggen door tussenkomst van 
de gemeenteraad)verkiezing van de 
burgemeester door de stemgerechtigde 
bur3'ers van de gemeente. 

De commissie heeft over dit ingewik
kelde vraagstuk geen eenstemmigheid 
kunnen bereiken. 

De meerderheid is van mening dat de 
huidige positie van de burgemeester, 
hoe tweeslachtig deze ook is, g.ehand
haafd moet blijven, omdat die een nood
zakelijke voorwaarde vormt voor het 
behoud van een zo groot mogelijke 
zelfstandigheid van de gemeenten. In 
verband daarmede, maar bovendien ook 
nog om andere redenen, is deze meer
derheid gekant tegen een verkiezing 
van de burgemeester. Een minderheid 
(Hubert, Scholten en Wagenmaker) 
acht de bezwaren tegen de ·huidige posi
tie en de wijze van benoeming van de 
burgemeester gegrond. Zij is dan ook 
van mening dat hierin wijzigingen zul
len moeten worden aangebracht. 

Over de vraag welke dit zullen moe
ten zijn, wil zij echter nog geen defini
tief oordeel uitspreken, mede gezien de 
belangrijke consequenties die deze wij
zigingen zullen kunnen hebben voor de 
plaats van de gemeenten in ons 
staatsbestel. Zij acht een nadere studie 
op dit terrein geboden. 

Meerderhei dsmening 
Bij de beantwoording van de vraag of 

de burgemeesters in Nederland gekozen 
zullen moeten worden in plaats van be
noemd, dient men zich voor alles af te 
vragen wat het doel is dat men met een 
dergel\jke wijziging beoogt. 

Het doel is ongetwijfeld voornamelijk 
de burgers meer invloed te geven op de 
wijze waarop hun gemeente wordt 
bestuurd. Het is juist op grond van dit 
doel dat de commissie niet aan dit 
vraagstuk voorbij mag gaan. Men zou 
op het eerste gezicht geneigd zijn vast 
te stellen dat - afgezien van mogelijke 
bezwaren van andere aard - het beoog
de doel inderdaad het beste kan worden 

De positie van 
de Eerste Kamer 

W1Jze van de Eerste Kamer voortvloeit 
en het verlies aan tijd en energie van 
de daarbij betrokken personen weegt 
naar de mening van deze n1inderheid 
zwaarder dan de incidentele voordelen. 
Zij wijst er op dat - afgezien van fe
deratieve staatsvormen, waar een "se
naat" een bijzondere functie heeft - de 
ontwikkeling in andere parlementaire 
democratieën niet wijst . op een grote 
behoefte aan twee-kamerstelsels. De be
zwaren van deze minderheid richten 
zich met name ook tegen de wijze van 
verkiezing en kandidaatstelling. Zowel 
de kandidaatstelling als de verkiezing is 
geheel voorbehouden aan de leden van 
de Provinciale Staten. De staiJ.tsburgers 
missen elke rechtstreekse invloed. Vóor 
zover aan partijorganen invloed is toe
gekend door reglementen van de desbe
treffende partij, is deze invloed indirect 
en volledig afhankelijk van de bereid
heid van de Statenleden om zich aan die 
invloed te storen. De instelling van de 
Eerste Kamer is een concessie geweest 
aan de Zuidelijke Nederlanden ten tijde 
van de Nederlands-Belgische eenheid; 
de wijze van verkiezing roept herinne
ringen op aan de reeds lang voorbije 
onafhankelijkheid van de provincies ten 
tijde van de Republiek der Zeven Vere
nigde Nederlanden. Bovendien worden 
over belangrijke voorontwerpen van wet 
in Nederland in toèneinende mate de 
adviezen van deskundige adviescolleges 
(zoals de Sociaal-Economische Raad) 
ingewonnen. In feite heeft hierdoor -
nog afgezien van de adviezen van de 
Raad van State - een behandeling in 

twee of meer colleges plaats, ook al 
zou de Eerste Kamer verdwijnen. 

Unaniem is de commissie van mening 
dat het bij behoud van de Eerste Ka
mer wel aanbevelenswaardig zou zijn 
twee belangrijke correcties aan tè bren
gen. 

De eerste is: een wijziging van de 
regeling der totale zittingsduur van de 
Eerste Kamer. De commissie is van 
mening dat wijzigingen in de politieke 
oordeelsvorming door de huidige rege
ling van aftreding der leden te lang
zaam doorwerkt. 

Het volgende voorbeeld kan dat il
lustreren. In 1966 zijn er nieuwe Provin
ciale Staten gekozen. Deze verkiezing 
werkte voor wat de ene helft van de 
Eerste Kamer betreft door in datzelfde 
jaar, maar voor wat de andere helft 
betreft zal . dat pas in 1969 het geval 
zijn. Deze helft blijft zes jaar lang lid 
van de Eerste Kamer. Dit betekent, dät 
in 1975 mensen van de Eerste Kamer 
deel uitmaken, die op basis van de 
uitslag van 1966 - dus negen jaar tevo
ren - zijn gekozen, n.b. nadat er intus
sen alweer twee andere verkiezingen 
voor de Provinciale Staten, de kiescolle
ges voor de Eerste Kamer, hebben 
plaats gevonden. 

De democratie eist niet alleen dat het 
volk ZIJn vertegenwoordigers kiest, 
maar ook dat de uislag der verkiezin
gen ten spoedigste in de samenstelling 
van de vertegenwoordigende lichamen 
tot uiting komt. 

Voor zover de commissie bekend, 
bestaat in geen enkel ander land dan 

Benoeming of verkiezing 
van de burgemeester 
bereikt door de burgemeester direct of 
indirect (dat wil zeggen door tussen
komst van de gemeenteraad) te laten 
kiezen door de stemgerechtigde burgers 
van de gemeente. Toch is deze eerste 
indruk bedrieglijk. Het is namelijk in de 
eerste plaats uitermate waarschijnlijk 
dat de verkiezing van de burgemeester 
vroeger of later onvermijdelijk zal lei
den tot een inperking van de bevoegdhe· 
den van de gemeenten. Op dit beperkte 
terrein zal dan bovendien de macht van 
het ambtelijk apparaat in de gemeente 
worden versterkt, . hetgeen vanzelfspre
kend· een vermindering. van de invloed 
van de burgerij ten. gevolge zou hebben. 
Een verkiezing . van . de burgemeester 

. die op zichzelf bezien volstrekt demo
cratisch is, zou daarom wel eens kun
nen leiden tot verzwakking van de de
mocratie. 

De bevoegdheden die in ons huidige 
staatsrechtelijke bestel aan de gemeen
te zijn to'ebedeeld, hangen n:amel·ijk on
Verbrekelijk samen met het feit dat de 
burgemeester door de Kroon moet wor
den benoemd. 

Al is de burgemeester sinds de irtwer
kingtreding van de Gemeentewet in 1851 
steeds meer geëvolueerd van een Ko
ninklijk Commissaris tot de behartiger 
van de belangen van de gemeente, nim
mer mag uit het oog worden verloren, 
dat hij toch nog altijd tevens de plaatse
lijke vertróuwensman van de regering 
is. Te veel wordt in de discussie over de 
vraag of de burgemeester moet worden 
benoemd of gekozen het grote belang 
onderschat van artikel 76 van de Ge
meentewet. 

Het is voor de regering van uitzonder
lijk qelang om de zekerheid te hebben 
dat iemand in wie zij - gezien het feit, 
dat hij door haar is benoemd - ver
trouwen stelt, de plicht heeft om beslui
ten van de gemeenteraad of van het 
college van b. en w. die hij strijdig acht 
met de wet of het algemeen belang, aan 
de Kroon ter vernietiging vo.or te dragen. 

Al maakt de burgemeester van deze 
bevoegdheid - terecht - slechts een 
zeer spaarzaam gebruik, toch weer
houdt het feit dat de burgemeester deze 
bevoegdheid bezit, de gemeenteraden en 
de colleges van b. en w. in vele geval
len ervan onjuiste besluiten te nemen. 

Wordt de benoemde burgemeester 

vervangen door iemand in wiens benoe
ming de Kroon geen enkele zeg
genschap meer bezit, dan zal dit niet 
zonder gevolgen kunnen blijven voor de 
bevoegdheden van de. gemeenten. Stellig 
zal bovendien de verkiezing van de bur
gemeester tot gevolg hebben dat de 
taak van de handhav·ing van de openba
re orde in de gemeenten in andere han
den dan die van de burgemeester zal 
worden gelegd. Een zo belangrijke be
voegdheid kan en mag de regering niet 
in handen laten van iem·and op wiens 
benoeming zij geen enkele invloed kan 
uitoefenen. Aan zo iemand zal evenn1in 
de functie van Hoofd. van de Politie in 
g·emeenten met gemeentepoEtie kunnen 
worden toevertrouwd. 

Daarnaast is het - zoals hierboven 
reeds is opgemerkt uitermate 
waarschijruijk, dat de verkiezing van de 
burgemeester de macht van het ge
meentelijke ambtelijk apparaat ten 
zeerste zal versterken. 

Het ligt namelijk in de lijn der ver
wachtingen dat het aantal burge
meesters zal afnemen dat op grond van 
deskundigheid en ervaring voldoende 
gezag heeft over het gemeentelijk amb
tenarenkorps. 

De ervaringen in die landen waar 
men de gekozen burgemeester kent, be
vestigen deze verwachting. 

De bijzonder sterke - in feite . te 
sterke - positie van de Stadt-Direktor 
in Duitsland en de town-clerk in Enge
iand kunnen daarbij als voorbeeld wor
den genoemd. 

Indien men al bereid zou zijn over 
deze bezwaren heen te stappen - het
geen niet het geval is - dan nog zou 
n1en zich moeten afvragen of er een 
grote mate van waarschijnl1jkheid aan
wezig is dat de gekozen burgemeesters 
in het algemeen beter voor hun taak 
berekend zullen zijn dan benoemde. Ook 
dat moet echter ernstig in twijfel wor
den getrokken. Weliswaar is het ver
trouwen dat de burgemeester bij de 
burgerij geniet, één van de belang
rijkste factoren . voor een goede taak
vervulling, maar het valt niet te ver
wachten dat de gekozen burgemeester 
in het algemeen een groter vertrouwen 
zal genieten dan de benoemde. 

Zowel bij directe als bij indirecte ver
kiezing zal de burgemeester meesten
tijds slechts de steun genieten van een 
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Nederland een dergelijke vertraagde 
doorwerking van verkiezingen. 

De commissie spreekt zich daarom 
uit voor een totale zitting·sduur van de 
Eerste Kamer van vier jaar en een 
verkiezing, waarbij de Kamer in haar 
geheel gekozen wordt, terstond nadat de 
Provinciale Staten zijn gekozen. Het zou 
in dat stelsel aanbeveling verdienen dat 
de verkiezingen voor de · Provinciale 
Staten altijd zouden worden gehouden 
twee jaar na de Twee-Kamerverkiezing. 
Enkele correcties zullen echter moeten 
worden ingebouwd voor het geval van 
tussentijdse ontbinding van de Tweede 
~{amer. 

Een tweede correctie betreft de 
taakstelling of beter gezegd wellicht: de 
werkwijze van de Eerste Kamer. 

Het is. ongewenst dat de Eerste Ka
mer alle begrotingsontwerpen na de be
handeling in de Tweede Kamer nog 
eens uitvoerig stuk voor stuk bespreekt. 
Het gevolg van deze werkwijze is dat 
het laatste begrotingsdebat daar dik
wijls nog in april of mei wordt gevoerd 
van het jaar waarvoor de begroting 
geldt en op een ogenblik dat de volgen
de begroting al druk wordt voorbereid. 

De commissie zou het een verbetering 
achten wanneer de Eerste Kamer zich 
bepe1·kt tot één algemeen politiek en 
financieel debat van enige dagen, nadat 
de begrotingsbehandeling in de Tweede 
Kamer geheel is beëindigd. 

Op welke wijze dat het best kan wor
den tot stand gebracht, kan nog nader 
worden bezien. De mogelijkheid werd 
geopperd dat het initiatief wordt geno
men om te komen tot een wijziging van 
het Reglement van Orde van de Eerste 
Kamer waarin wordt vastgelegd dat 
slechts één algemeen begrotingsdebat in 
deze Kamer wordt gevoerd en dat de 
afzonderlijke begratingshoofdstukken 
dan (al dan niet behoudens een eventue
le enkele uitzondering wanneer een be
langrijk deel van deze Kamer dat zou 
wensen) "administratief worden afge
handeld". Dat zou geheel binnen de 
Grondwet blijven. 

Wellicht zou het (na een Grond
wetswijziging) ook mogelijk zijn, de be
grotingen in de vorm van een "machti
ging" alleen in de Tweede Kamer te 
doen vaststellen en daaraan dus het for
mele wetskarakter te ontnemen. 

deel van de raad of van de bevolking. 
De. verkiezingsstrijd die aan zijn verkie
zing zal zijn vooraf gegaan, zal hem 
juist doen vervreemden van dat deel 
van de bevolking of de raad, dat de 
voorkeur gaf aan een· andere kandidaat. 
Juist de benoemde burgemeester -
hoewel deze meestal lid en soms zelfs 
actief lid van een politieke partij is -
geniet iri Nederland in het algemeen de 
I'eputatie in de gemeente boven de par
tijen te staan. Bij de gekozen burge
meester, die slechts gekozen is kunnen 
worden dank zij de steun van één of 
meer plaatselijke politieke groeperin
gen, zal dat in mindere mate het geval 
zijn. 

Ook is niet in te men waarom, voorop
gesteld dat er een juist benoemingsbe
leid wordt gevolgd - .dit punt wordt 
later nog behandeld - de gekozen bur
gemeester in het algemeen bekwamer 
zou zijn dan de benoemde. Integ~deel, 
bij een systeem van benoeming zijn er 
meer mogelijkheden dat iemand in 
verschillende gemeenten ervaring op
doet en zich aldus een grote 
bestuursdeskund~gheid verwerft. 

Bij een verkiezing daarentegen heeft 
een plaatselijke of regionale kandidaat 
zeker grotere kansen dan een zitting 
hebbende burgemeester uit een andere 
streek van het land. De carrière-burge
meester zal dan gaan verdwijnen. 

Dit brengt bovendien het gevaar met 
zich mee dat de gekozene op grond van 
zijn vroegere werkzaamheden allerlei 
bindingen met de plaatselijke bevolking 
heeft, die zijn onafhankelijkhe1d in ge
vaar kunnen brengen. 

Deze onafhankelijkheid kan bovendien 
in het gedrang komen doordat de burge
meester die na afloop van zijn 
ambtstermijn herkozen wil worden -
en de meesten zullen dat willen - dik
wijls een zekere neiging zal hebben de 
politieke groepering( en) waarvan hij 
voor zijn herverkiezing afhankeliik is, 
welgevallig te zijn, ook wanneer hij in 
gemoede ervan overtuLgd is dat het. al
gemeen belang daarmee niet gediend is. 

Ook gekozen burgemeesters zijn 
mensen en niets menselijks zal hun 
vreemd zijn! Deze situatie wordt nog 
versterkt doordat de burgemeester wel 
niet eraan zal kunnen ontkomen tijdens 
de verkiezingsstrijd bepaalde beloften 
en toezeggingen te doen. Ook dat kan 
ZIJn onafhankelijk oordeel in gevaar 
brengen. 

Dit alles leidt tot de cornclusie dat in 
het algemeen de gekozen burgemeester 
geen betere burgemeester zal zijn dan 
de benoemde en. dat daarentegen de 
kans groot is, dat het tegendeel waar 
zal blijken te zijn. 

Ten onrechte wordt vaak het benoe
mingssvsteem gezien als de voor
naamste oorzaak van geconstateerde 

(Vervolg op pagina 12) 
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eno ming of verkiezing van de burgemeester 
(Vervolg van pagina 11) 

misstanden bij de uitoefening van de 
bu1·gemeesterstaak. 

De bezwaren bijvoorbeeld die velen 
destijds koesterden tegen de wijze 
waarop' de toenmalige burgemeester 
van Amsterdam zijn taak vervulde, zou
denniet zijn uitgebleven, indien hij door 
de raàd of de bevolking gekozen zou 
zijn geweest. Bovendien is het niet on
waarschijnlijk . te achten, dat - indien 
bijvoorbeeld iR .: i!l65 op een verlde
zhigssysteem zou zijn overgeschakeld -
dezelfde functionaris zou zijn verkozen. 

Eén van de voornaamste redenen van 
het niet te ontkennen onbehagen is on
getwijfeld gelegen in het feit dat . de 
burgemeester ten aanzien van een deel 
van zijn taalt niet verplicht is re
kenschap af te leggen aan de raad. Het 
meest sprekende · voorbeeld daarvan is 
zijn politietaak. Dit bezwaar is gegrond 
en de bedoelde _verplichting zal dan ook 
in de wet moeten worden neergelegd, 
zij het met een ontsnappingsclausule op 
grond van het algemeen belang of het 
gemeente belang. 

Wanneer de gemeenteraad de burge
meester Iran verplichten rekenschap af 
te leggen van zijn politiebeleid, .dan is 
de'' raad tevel'l~> in de gelegenheid om 
dat beleid te toetsen aan de letter en de 
geest van de door hem zelf vastgestelde 
verordening·en. lDe raad heeft op deze 
manier de 'gelegenheid de burgemeester 
eventueel durdelijk te maken dat de wij
ze waarop oilder zijn verantwoordelijk
heid de openbare orde wordt gehand· 
hà.afd, niet' in overeenstemming is met 
de gevoelens van de meerderheid van 
de raad; 

N'atuurlijk moet worden erkend dat in 
dit systeem het sluitstuk van de verant
woordingsplicht, nl. het geven van 
ontslag door het lichaam waartegenover 
men zich moet verantwoorden, ont
breekt. De gemeenteraad zal zich moe· 
ten beperken tot het - desgewenst -
afkeuren in een motie van het door de 
burgemeester gevoerde politiebeleid. 

Indien bij herhaling toegepast, kan 
echter ook dit· middel effectief blijken te 
zijn. 

Het hier voorgestelde systeem geeft 
de burgerij de grootst bereikbare in· 
vloed op het politiebeleid. Indien zou 
worden overgeschakeld op de gekozen 
burgemeester, dan zou - zoals reeds is 
gezegd - de wetgever ongetwijfeld de 
verantwoordelijkheid voor het handha
ven van de ·openbare orde in andere 
handen dan die van de burgemeester 
!leggen. Ook daarvan zijn in het buiten
land vele voorbeelden te zien. De winst 
die men ogenschijnlijk zou boeken, zou 
aldus weer snel verloren gaan. 

Overigens hebben velen in Nederland 
eeli · overtrokken opvatting van de 
machtspositie van de burgemeester, ook 
op ·het terrein Vatl het handhaven van 
'de openbare orde. Al is het formeel 
waar dat niemand de burgemeester op
drachten lcan verstrekken waaraan hij 
2liéh moet houden, toch is de werkelijk· 
lleid ariders. 

In feite is de macht van de commissa
ris der Koningin en de minister van 
bÎllt1enlandse zaken groter dan in theo
rie. 

Indien de burgemeester hun verzoe
ken en adviezen stelselmatig negeert, 
zal hij worden ontslagen dan wel niet 
worden herbenoemd. Langs deze weg 
vallen het doen en laten van de burge
meester in feite ook onder de ministe
l'Ïële verantwoordelijkheid. De vele vra
gen die in het parlement worden gesteld 
over het optreden van burgemeesters en 
de daarop gegeven antwoorden, bewij
zen de juistheid van deze stelling. 

Men zou deze feitelijke situatie ook 
nog formeel kunnen onderheien door het 
vernietigingsrecht van de Kroon, neer
gelegd in artikel 185 van de Gemeente
wet, uit te breiden met de besluiten van 
de burg-emeester. 

Voorts is de raad natuurlijk te allen 
tijde gerechtigd in een motie zijn afkeu
ring uit te spreken over het beleid van 
de burgemeester. Indien dit zich her
haaldelijk zou voordoen, dan zou daar
uit blijken dat de burgemeester het ver
trouwen van de raad heeft verloren en 
daaruit zal - behoudens in geval van 
kennelijke onredelijkheid van de raad 
- elke minister van bilmenlandse zaken 
de enig juiste consequentie trekken. 

Daar komt nog bij, dat de herbenoe
ming van de burgemeester niet de for
maliteit behoort te zijn die deze op het 
ogenblik in verreweg de meeste geval
len is. 

Het behoort niet zo te zijn dat de 
burgemeester wordt herbenoemd, tenzij 
hij iets zeer slechts heeft gedaan. Hij be· 
hoort alleen dan te worden herbenoemd, 
als hij zijn taak werkelijk goed heeft 
vervuld. De herbenoeming zou· dan bo
VE!I'ldien elke v i e r jaren moeten 
gesclûeden. Eén lid (Belinfante) is ecb-

ter van mening dat dit systeem in de 
praldijk niet uitvoerbaar zal blijlwn te 
zijn. 

In gemeenten met minder dan 100.000 
inwoners zou de burgemeester - met 
een ambtsperiode van vier jaren -
slechts twee maal . herbenoemd mogen 
worden .. Zijn ambtsperiode in één ge-

. meente wordt dan beperkt tot ten 
hoogste twaalf jaren. Aldus ontstaat in 
gemeenten waar de verhouding tussen 
de burgemeester enerzijds en de raad 
of de bevolking anderzijds minder goed 
is, een vast vooruitzicht op beëindiging 
van de ambtsvervulling door de bm·ge
meester. Voor de frisheid van aanpak 
der problemen is het ook gewenst dat 
eenzelfde functionaris niet te lang in 
dezelfde gemeente blijft. Een hier en 
daar misschien bestaande neiging . om 
aanblijven in eenzelfde gemeente te 
verldezen boven het solliciteren naar 
een andere gemeente,. Iran door deze be-

c perking van de herbenoembaarheid 
worden onderdrukt. De burgemeester 
die het eind van zijn laatste ambtster-. 
mijn ziet nàderen zal genoodzaakt wor
den te gaan solliciteren. Voor de geval· 
Jen waarin benoeming in een andere 
gemeente onmogelijk. is, dient een 
wachtgeldregeling van 100 pct. getroffen 
te worden. 

Belangrijker overigens nog dan de 
herbenoeming is natuurlijk de benoe
ming. Deze behoort - daarover bestaat 
in de commissie geen verschil van me
ning - te geschieden op grond van be· 
kwaamheid en geschiktheid. Natuurlijk 
behoort de politieke en religieuze over
tuiging van de kandidaten een rol te 
spelen bij de beoordeling van hun 
geschiktheid, maar het belang van deze 
factor is in het vèi'leden vaak sterk 
overtrokken, waardoor de factor be
kwaamheid ernstig op de achtergrond 
raakte. 

Te vaak ook werd het burge
meesterschap gezien als een beloning 
voor al dan niet· bewezen diensten in het 
verleden of als pleister op de wonde die 
moest worden toegebracht, omdat men 
iemand op een andere plaats kwijt wil
de raken. 

In vele belangrijke gemeenten kwa
men op die maniet• burgemeesters die 
dit ambt niet als loopbaan hadden geko
zen. Dus doende devalueert men het 
burgemeestersambt .en maakt het bo
vendien minder aantrelckelijlt voor be
kwame, jon:ge krachten. 

Bij de benoeming behoort de gemeen
teraad een zekere inspraak te kmmen 
hebben. De. vaste regel zal moeten wor
den ingevoerd, dat de gemeenteraad 
desgewenst, via de commissaris der Ko
ningin, de Kroon een aanbeveling doet 
ten aanzien van de vereisten waaraan 
de nieuwe burgerneester zal moeten vol
doen. 

Is deze aanbeveling geheel of vrijwel 
unaniem, dan zal -een verstandig mi
nister-van binnenlandse zaken deze niet 
gemakkelijk naast zich neerleggen. 

Het is in het algemeen minder ge
wenst dat de raad. ook namen van de 
gewenste liandidaten noemt, omdat zich 
in dat geval weer een deel van .de hier
boven opgenoemde bezwaren tegen de 
gelcozen burgemeester zou kmmen voor
doen. 

Toch zal de raad daartoe te allen tijde 
bevoegd moeten blijven. 

Als deze aanbevelingen zouden worden 
gevolgd, dan zouden de op het ogenblik 
bij sommigen op dat gebied bestaande 
gevoelens van onbehagen ten dele zijn 
weggenomen. 

Minderheidsmening 
Bij de in februari 1967 onder leiding 

van het Sociaal-Wetenschappelijk Insti· 
tuut van de Vrije Universiteit gehouden 
enquête bleek heel duidelijk dat de 
meerderheid van de kiesgerechtig·de Ne
derlanders niet tevreden is met de hui
dige benoemingsprocedure van de bur
gemeesters. Daarbij werd aan een re
presentatieve streekproef uit de Neder
landse kiesgerechtigden gevraagd of de 
burgemeesters in het vervolg gekozen 
zouden dienen te worden. Een ruime 
meerderheid (53 pct. van de onder
vraagden) antwoordde bevestigend, 36 
pct. vonden van niet en 11 pct. bleef een 
antwoord schuldig. 1) 

Het verlangen van een toenemend 
aantal kiezers naar zo groot mogelijke 
rechtstreekse invloed op de bezetting 
van politieke sleutelposities is een uit 
democratisch opzicht verheugend 
verschijnsel. Er is dan ook alle aanlei
ding om ons af te vragen welk stand
punt de VVD ten aanzien van de bm·ge
meestersbenoeming dient in te nemen. 
Wij dienen na te gaan of de lclachten 
over de huidige positie en wijze van 
benoeming van burgemeesters gerecht
vaardigd zijn. Is dit het geval, dan moet 
onderzocht worden welke veranderingen 

nagestreefd moeten worden. Zolang een 
bepaalde regeling algeineen wordt aan
vaard en deze bevredigend· functioneert, 
zou het dwaas zijn om . alleen op grond 
van theoretische overwegingen verande
ring na te streven. Ontstaat er echter in 
brede kring ontevredenheid, dan is het 
noodzakelijk om na te gaan of de 
bestaande regeling principieel wel juist 
~s. 

De huidige positie en de wijze van 
benoeming van de burgemeesters in Ne
derland is zowel staatsrechtelijlr als 
politiek bezien onbevredigend. 

Staatsrechtelijl~ neemt de burge
meester een hoogst merkwaardig·e posi
tie· in. Hij is orgaan van de gemeente, 
maar hij wordt benoemd door de Kroon 
zonder dat de plaatselijke burgerij of de 
gemeenteraad er aan te pas komen. De 
burgemeester· is voorzitter van de g·e
meenteraad, maar heeft daar slechts een 
adviserende stem. . Daarentegen is hij 
volwaardig lid van het eveneens door 

. hem voorgezeten college van burge
meester en wethouders. De gemeente
raad staat aan het hoofd van de ge
meente (artikel· 152 Grondwet) en de 
burgemeester is· belast met de uitvoe· 
ring v~n de ,besluiten van deze raad en 
het college van burgemeester en wet
houders, maar de burgemeester kan de 
besluiten van deze organen tijdelijk nege· 
ren als hij ze ter .. schorsing. of . vernieti
ging aari Gedeput~ér<}e Staten meldt~ 
Zelfstandig verricht de burgemeester 
een aantal taken waarvoor hij volgens 
de bestaande wetgeving àan niemand 
verantwoording verschuldigd is. Tot die 
taken behoren het handhaven van de 
openbare orde . en het toezicht over 
"schouwburgen, herbevgen en tapperij
en en alle voor het publiek openstaande 
gebouwen en samenkomsten benevens 
over openbare vermalrelijkheden." (ar
tikel 221 Gemeentewet). Dit betekent 
dat de burgemeester censuur over to
neelvoorstellingen en openbare verga
deringen ll;an uitoefenen. In tegenstel
ling tot de besluit~m van de raad en van 
het college van burgemeester en wet
houders kunnen de besluiten van de 
burgemeester niet d9or een hoger gezag 
worden. aangetast, ook niet wanneer de· 
ze in strijd met de wet of het algemeen 
belang geacht worden. Vooraanstaande 
beoefenaren van het staatsrecht hebben 
erop gewezen dat het niet-verant
woordelijk zijn van de burgemeester in 
strijd is met artikel 152 van de Grond
wet en met het grondbeginsel van ons 
bestel dat bevoegdheden zonder verant
woordingsplicht uitsluit. Op die grond' 
menen Oud en anderen dat er ondanks 
artikel 216 van de. Gemeentewet wel een 
verantwoordingsplicht aan de raad voor 
het politiebeleid bestaan moet 2). Te 
verwachten is dat deze bij de komende 
wijziging van de gemeentewet ook zal 
worden· vastgelegd. . Dat neemt echter 
niet weg dat het ook dan in feite slechts 
een plicht tot het verstrekken van in· 
lichtingen zal blijven, omdat de ge
meenteraad de burgemeester· niet tot 
aftreden kan dwingen .. 

De po1itieke positie van de burge
rneester in. Nederland is op zijn minst 
tweeslachtig. Enerzijds wordt van hem 
verwacht dat hij als een onpartijdige 
figuur boven de strijd van politieke par
tijen zal staan, aridei·zijds wordt bij d~ 
benoeming van burgemeesters een poh
tiek dubbel boekhouden bedreven waar
bij zowel de sterkteverhoudingen van de 
politieke partijen in het parlement als 
die in de betrokken gemee1.1te in reke· 
ning worden gebracht. Een aantal bur
gemeesters maakt deel uit van de Sta
ten-Generaal, terwijl ook vooraanstaan
de partijfuncties door burgemeesters 
worden bekleed. Merlrwaardiger nog· is 
de tweeslachtige positie die voortvloeit 
uit het feit, dat de burgemeester ener
zijds orgaan van de gemeente is en 
voor gemeentelijke belangen dient op te 
komen, terwiJ1 hij anderzijds bovenge
meentelijke belangen dient te bescher
nlen. Herbenoeming, ontslag en vooral 
"promotie" naar een andere gemeente 
zijn in handen van autoriteiten die tot 
eerste taak hebben om provinciale en 
nationale belangen in het oog te houden 
en begrijpelijkerwiis een burgemeester 
die zich erg krachtig voor zijn eigen 
gemeente inspant, al spoedig lastig zul
len vinden. 

Burgemeesters kunnen in feite niet 
langs de normale democratische wegen 
ter verantwoording worden geroepen. 
Zij worden niet verkozen, zij zijn niet 
hiërarchisch ondergeschikt aan een poli
tieke functionaris die hun instructies 
kan geven en die daarvoor in het parle
ment of iu een ander vertegenwoordi
gend lichaam ter verantwoording kan 
worden geroepen en zij dienen niet, zo
als ministers, te verdwijnen als wel ge
kozenen het vertrouwen opzeggen. 

Weliswaar bestaat de mogelijkheid 
ooder de huidige Gemeentewet dat een 
burgemeeste.r na zes jaren niet herbe-

noemd wordt en is theoretisch ook de 
mogelijkheid van schorsing en van 
ontslag door de Kroon aanwezig, maar 
in de praktijk wordt daar uitsluitend in 
extreme gevallen gebruik van ge
maakt. Het gevolg van deze situatie is 
dat :it1 feite belangrijke p o 1 i t i e lt e 
ambtsdragers een bijna even onafhan
kelijke . positie zijn gaan innemen als de 
Nederlandse rechters.Maar de gerechte
lijke procedure is met alle mogelijke 
waarborgen omkleed en tegen beslissin
gen van lagere rechters staat in de 
regel beroep bij, veelal meerhoofdige, 
colleges van hogere rechters open. 

Het is geen wonder <}at tegen deze uit 
democratisch oogpunt wel heel merk
waardige situatie meer en meer verzet 
rijst. Het. is evenmin 'merkwaardig dat 
in de meeste andere democratische lan
den de burgemeesters gekozen worden. 
veeleer is 'het verba:>Jingwekkend dat tGt 
voor enkele jaren slechts vrij spora
disch verzet tegen deze situatie naar 
voren is gekomen. Het pleit voor de 
Nederlandse burgemeesters dat zij er 
ondanks hun merkwaardige positie toch 
kennelijlt in geslaagd zijn ili het alge
meen betrekkelijk weinig aanleiding tot 
kritiek te geven. De laatste jaren is hier 
echter een kentering .in gekomen. Niet 
alleen .in Amsterdam, maar ook in een 
aantal kleinere gemeenten nam de ll;ri
tie:k op de burgemeesters toe en. in en
kele extreme gevallen leidde dit tot 
ontslag. Bij benoeming ontstonden everi: 
eens moeilijkheden, . waarbij een aanta1 
gemeenten tegen· de wil van hun raden 
burgemeesters werden opgedrongen.· Dit 
laatste werd mede veroorzaakt doordat 
benoemingen van sommige burgemees
ters soms gebruikt werden om bepaalde 
personen te belonen voor hun niet altijd 
even succesvolle optreden in andere 
functies. 

Het toegenomen verlangen naar geko
zen burgemeesters moet echter hoogst 
waarschijnlijk aan dieper liggende oor
zaken worden toegeschreven .. Eensdeels 
zijn dit de grote problemen waarvoot• de 
gemeenten zich gesteld zien. De ge
meentelijke talten" en verantwoordelijk
heden zijn toe·genori1en, ·. maar . de ge'
meentelijke ·zelfstandigheid (met name 
de .financiële zelfstandiJgheid) is sterl;: 
verminderd. De mogelijkheid van 
botsingen tussen lokale en regionale of 
nationale belangen is daardoor ver
meerderd en het wordt steeds moei
lijker om tegelijk voor ·beide soorten be· 
langen op te konien. Daarnaast tree<lt 
een mentaliteitsverandering op waarbij 
steeds minder genoegen wordt genomen 
met ambtsdragers die niet bereid o~ 
niet in staat zijn in het openbaar r~
kenschap af te leggen. van. hun doen . en 
laten. De eerbied .voor notabelen n.eenlt 
af en men onderwerpt zich steeds mir,t
der aan een gezagsuitoefening die tiiet 
op een mandaat van de kiezers berust. 
Oud heeft er dan ook terecht op gewe
zen,. dat de huidige "'ijze van benoe
ming "niet meer is van onze tijd" 3). 

Er zijn verschillende mogelijkheden 
om aan de tweeslachtige positie van de 
burgemeester een eln.de te maken en 
tegelijk aan de verlangens aan grotere 
invloed van de burgers op de benoe
ming en het ontslag vru1 de bin·ge
meester teg.emoet te komen. 

De eerste mogelijkheid is om de bur
.gemeesters te maken tot rijksambtena
ren die gebonden worden aan ministe
l'Îële i11structies. Evenals bij de ru1dere 
rijksambtenaren kan dan een politiek 
verantwoordelijke bewindsman in het 
parlement voor hun optrede1i ter ver
antwoording worden geroepen. Deze op
lossing is voor zover bekend door rlie
mand bepleit en de onwe11selijkheid er
vrut behoeft nauwelijks argumentatie. 
Het zou er. immers toe leiden dat de 
invloed van de plaatselijke bevolking op 
het bestuur van de gemeente sterk zou 
verminderen en het zou vermoedelijk 
bovendien dikwijls grote problemen ten 
aanzien van de samenwerldng tussen 
burgemeeester, wethouders en gemeen
teraad geven. 

Ten tweede zou het mogelijk zijn ten 
aanzien van burgemeesters· een met de 
ministeriële verantwoordelijkheid verge
lijkbare situatie In te voeren. De benoe
ming en het ontslag van burgemeesters 
zou dan bij de Kroon kunnen blijven 
rusten, maar burgemeesters zouden 
"het vertrouwen van de raad" dienen te 
bezitten. Als de meet•derheid vat1 de 
raad het aftreden van de burgemeester 
zou eisen, zou hij ontslagen dienen te 
worden. Iets minder ver gaat de sug
gestie van Oud om benoeming aan een 
door de raad opgemaakte voordracht 
van drie personen te binden en om de 
raad over herbenoeming te laten beslis
sen. Ook van andere zijde werd voor
gesteld nu bij wijze van over
gangsmaatregel de Kroon uit een door 

(Vervolg op pagina 14) 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Tragiek 
* * Het gaat met het democra-* tisch-socialistisch dagblad Het 
Vrije Volk minder· goed. De uitgeefster, 
NV De Arbeiderspers, . heeft inmiddels 
voor 63 personeelsleden een ontslagver
gunning moeten aanvragen. De drukke
rij in Groningen wordt gesloten, maar, 
aldus een communiqué van de directie, 
slniting van de Groningse <lrukkerij be· 
oogt het tegendeel van terugtrekken. 
"In feite wordt een nieuwe aanvalsposi· 
tie ingenomen . door concentratie van 
krachten en vollediger gebruikmaking 
van !le mogelijkhe<len, die het landelijk 
b~drijf als geheel kan dienen." 

Het klinkt alles bijzonder ammeme
lijk, maar wij vragen ons toch wel af 
waarom datzelfde Vrije Volk enige tijd 
geleden zo'n misbaar maakte toen de 
Nederlandse Dagblad Unie en het: Tele· 
graafconcern om soortgelijke re<lenen 
tot <le stichting overgingen van de Uni' 
tel. 

"Dat d.eze reorgànisatie een pijnlijke 
~ngreep betekent," zo wo:t:dt yer<ler door 
de directie van de Arbeiderspers ver: 
klaard, "is <luidelijk. Na· overweging 
van alle andere . mogelijkhellen is er 
toch toe besloten, omdat alleen: op deze 
manier kan worden· bereikt <lat de Ai:· 
beiderspers in bet noorden op vaste \'Oe
ten blijft staan in een tijd <lie voor de 
krantenwereld eenvoudig· benard moet 
lu~ten." ' · · 
· Welnu, dat is iiulerdaa<l het probleem 
waar het o1n draait en <lat eveneens de 
oorzaak was dat de Unitel tot stand 
kwam. 

Ten slotte wordt <le recente beslissing 
van de Arbeiderspers in bet con1mU:· 
:niqué een "tragiek" genoemd. Dat is 
het inderdaad, mede omdat ook Het 
Vrije Volk zelf op een nogal pijnlijke. 
\\i,jze tot het inzicht moest konien dat 
str'oomlijnen op technisch en bedrijfs~ 
ec(momiscb gebie!l in de krantenwereld 
nu eeilmaal onontl{oombaar is. 

Walgelijk 
* * "Sonunigfl 1Ulverteer~ers hebben , * , boodschappen voor de èonsument 
die een g-rotere verspreiding verdienen 
dan· zij op grond van de door hen ge· 
huurde millimeters in de advertentieru
brielmn zullen krijgen," aldus lazen wij 
in .de NltC. Het blad vervolg-t: "Dat 
ge.dt zeker. . voor. een advertentie . van 
Van Dongeus reisbureau, Houtstraat 12 
te. Nijmegen, tel. 08800 - 32400 • 33390, 
die al door Vrije Nederland van de af
gelopen ";eek aan de. Gelderlander werd 
ontleend en die wij op onze beurt van 
het weekblad overnemen. 

Naast een foto '"an pate1· Titus 
Brandsma 0. Carm, · publiceert het 
reisbureau de volgemle tekst : Dachau, 
zesdaagse reizen naar Beieren met be
zoek aan martelarengraf in Dachau, 
schitterende toebt door Odemvald-Ro
lnantische Strasse-Tothenburg o/d Tau
her, Schwäbische Alpen-Neekar-en Rijn
dal, prima botels, prijs f 235 per 
persoon. Vertrek 6 mei· en '\·ervolgens 
ofu de veertien dagen." 

Tot zover de advertentie waarvoor wij 
de kwalificatie "walgelijk" nog te hu-
maan àchten. · 

•••••••••••••••••••••••••• 
Wereld
handels
conferentie 

• • + Ons Eerste-kamerlid <le heer ir. + 
+ H. J. Louwes heeft als Neder- : 
: lands parlementariër de eerste + 
+ weken van de tweede wereldhan· + 
+ deisconferentie te New Delhi bij- : 
: gewoond. De redactie onh·ing een + 
+ uitvoerige beschouwing van zijn + 
+ band over deze conferentie, die : 
: wegens plaatsgebrek in dit mun- + 
+ mer helaas niet geplaatst kon + 
+ worden. Men zal bet bedoelde ar· : 
: tikel volgende week in ons blad + 
+ kunnen aantreffen. + 
• ! •••••••••••••••••••••••••• 

vrijdag 22 maart 1968 - 13 

Goudkoorts 
De afgelOJ)en twee weken is de finan

ciële wereld in opschudding geweest. Op 
de imlternationale markten waar het 
goud ·officieel dan wel "zwart" verhan
deld wor!lt, heeft een ware koorts ge
lleerst, een ,0run" op het edele n1etaal. 
De oorzaak wordt toegeschreven aan 
speculanten, die een verhoging van de' 
goudprijs hopen en verwachten. Wij wil
len eehter niet uitsluiten, dat vele inter
nationale kapitaalbezitters, kort geleden 
nog teleurgesteld door de devaluatie 
van het Engelse Pond - in november 
jl. - bevreesd zijn dat ook .de dollar 

· gedevalueenl zal worden, waartoe het 
Iiardnekkige tekort op <Ie Amerilmanse 
betalingsbalans de ;t~nleiding zou zijn. In 
wezen is deze vrees een uiting van 
wantrouwen in het. geld, dat men van 
jaar tot jaar in wäardè ziet verminde
ren. In vrijwel alle Janden: in ontwikke
lingslanden <loor inflatoire financiering, 
in .cle rijkere, West_erse, landen door een 
monetaire politiek . die . bedoel<l is de 
economische groei ' te stimuleren door 
een ruime geldvoorziening. 

Wij hebben na de oorlog - trouwens 
ook vóór. de oorlog, gedurende de perio
de van monetaire onzekerheid in de ja
ren '30 grote bewegingen van 
"vluchtkapitaal"· gekend, Zoals bijv. tij
dens de Suez-crisis · Yan .1956 en daarna 
nog enkele malen,. toen~ tÎ;en twijfelde 
aan de solvabiUteit vari het Engelse 
Pond. ·. ·· · · · 

Bij die gelegenh,e{len ·. 'itluchtte men 
steeds in een ander.ë' valnta: dollars of 
Zwitserse francs: N11 ook de: dollar in 
opspraak is gekomèn en. men n'leent dat 
bij een dollardevaluatie · ook de 
Zwitserse franc . ,Zou ·, kimneh volgen, 
heeft men l'iich als. "!ledge'' op het goud 
geworpen. Verschillende· 'fàétoreri héb
ben hiertoe bi:iteciragen.' be prijs van 
het goud is sinds •1934 onveranderd 35 
dollar per fijne ounce (ca. 31 gr). Goud 
is dus tegenover andere goederen in 
waarde gedaald; tezamen met het geld. 
Van de Franse regering uitg-aand is een 
ware campagne gevoerd om de goud
prijs te verhogen; in feite kennelijk om 
de devaluatie van · de dollar te be
werkstelligen. De . ói'lgunstige Ameri
kaanse betalingsbalaris. gaf ëen 1'eëel lij
kende basis aan die propaganda. Het is 
niet verwonderlijk, dat de heftigste 
goudkoorts zich vooi·deed aan de Pa-
rijse beurs. · 

VS-betalingsbalans 
De ongunstige positie van de Ameri

kaanse betalingsba;lans is, voozover 
n1en kan nagaan, geen gevolg van een 
ongunstige handelsbalarts · of dalend con
curreritiever:mogen; maar· wordt meer 
veroorzaakt door de grote· uitgaven, die 
de Ver. Staten zich getroosten voor eco
norilische ·en milta:ire hulp, in cL de dol
laruitgaven voor Amerikaanse· buiten
landse bases in· :Europa en elders en 
natuurlijk de toenemende kosten van de 
oorlog in Vietnam. Een en ander is een 
uitvloeisel van Amenka's dominerende 
positie in de wereld, zeker in d'e 
Westerse, een positie die vroeger Enge
land innam. Zoa:ls bekend heeft Enge
land, mede om financiële redenen, deze 
positie moeten opgeven. Niet tot onver
deeld genoegen van .Amerika, dat nu 
mee1· en meer gedwongen wordt dit 
machtsvacuüm op ·te vullen. 

De economische positie van de Ver. 
Staten is echter geheel anders dan die 
van Engeland, dat naar Amerikaanse en 
ook naar Europese maatstaven zich na 
de oorlog nog niet economisch heeft we
ten te herstellen. Wij wachten nog 
steeds op een Brits "economisch won
der", zoals in België, Duitsland en Ne
derland en later ook, misschien in min
dere mate, in Italië en Frankrijk plaats
had. 

De zaak is dat Amerika te veel buiten
landse verplichtingen op zich genomen 
heeft gedurende het laatste decennium. 
Hierbij moeten ook genoemd worden de 
reusachtige buitenlandse investeringen 
van de industrie. Men schat deze tussen 
de 10 en 20 miljard dollar, maar dat 
heeft natuurlijk reusachtige eisen 
gesteld aan het Amerikaanse kapitaal. 
Daarnaast betekende het tekort op de 
betalingsbalans, dat Amerika van het 
buitenland moest lenen: de ca. 20 mil
jard dollar direct of op korte termijn 
opvraagbare dollarsaldi getuigen hier
van. Daartegenover staan wel beleg
gingen in het buitenland, die 
waarschijnlijk nog groter zijn, maar op 
lange termijn. In wezen is de huidige 
dollarcrisis dus een liquiditeitscrisis. 

Dollar 
Men heeft die cns1s totnutoe trachten 

te bezweren of verdoezelen door het op
nemen van ln·edietèn bij het Intern. 

. Mon. Fonds, bij andere circulatieban
ken, door onderlinge kredietafspraken 
met deze. En feitelijk door een soort 

Gmaie11 in het : bttre goud. 

van "Stillhalte" door de over grote dol
larsaldi beschikkende \l\'esterse in
dustriële landen, leden van de z.g. 
"Club van Tien·'' .. Pe. voornaamste lede,n 
van deze club. hadden boverictien acht 
jaar geleden iri een vergadel'ing bij de 
Bank. v. Intel:n. 'Betalingen te Bazel, 
waar geregeld maandelijkse · . bijeen
komsten worden gehouden, besloten de 
goudprijs op de vr.ije markt te Lo:p.den 
te reguleren, ten einde de vrije prijs op 
het niveau van de officiële goudprijs te 
houden. De: "goud-pool", een "gentle.
man's agreement" was in de herfst van 
1960 tot stand ·gekomen, toen er ook 
sterke vraag wás t.e. Londen n:;tar goud. 

Gedurende de eerste jaren trad d~ 
poolmeer op als ,;buying syndicate" dan 
als "selling syndicate" als hoedanig zij 
gevormd was. Gedurende 1963 bijv. 
(toen Rusland veel goud verkocht vooi: 
graanaankopen) kon zelfs lnaar de 
Bank v. Engeland heeft medegedeeld) 
ruim 600 miljoen dollar tussen de zeven 
deelnemende banken worden verdeeld. 

Daarna keerde .de goudmarkt. In 1966 
bedroeg de toeneming van de monetaire 
goudvoorraden . minder dan het totale 
aanbod. 

Uit het verslag van de Bank v. In
tern. Betalingen· te Bazel over 1966 valt 
af te leiden, dat de "rijke" landen niet 
alle.en goud verioren aan andere landen, 
maar dat de "goud-pool" ook goud moest 
afgeven. · 

Deze ontwikkelîng heeft in de eèrste 
maanden van dit jaar· en speciaal gedu
rende de laatste \Veken een climax be
reikt. Frankrijk had reeds in juli 1966 
zijn medewerking aan de pool opgezegd 
(waarschijnlijk oolt uit politieke overwe
gingen); dit aandeel was door de Vet•. 
Staten overgenomen, zodat er een steeds 
grotere last kwam te rusten op de Ameri
kaanse goudvoorraad, die al van 26 mil
jard dollar na de oorlog, tot ca. 12 
miljard dollar begin 1967 was geslonken 
en waartegenover· naar berekening ca 
20 miljard dollar direct of op korte ter
mijn opvraagbare buitenlandse saldi 
stonden. IMen ziet hieruit het gebrek 
aan liquiditeit). 

Paniekachtig 
Om het internationale vertrouwen te 

versterken besloot Amerika de verplich
te gouddekking \•ail de binnenlandse éir
culatie (25 pct.) af te schaffen, hetgeen 
de vorige week een feit werd. 

De goudaankopen hadden echter een 
paniekachtige omvang aangenomen. 
Twee wel,en geleden schatte men deze 
op 400 miljoen dollar te Londen en de 
vorige week nog meer. Mocht dit door
gaan, dan zou de Amerikaanse goudvoor
raad in een maand of vier zijn uitgeput. 
Het is echter de vraag of er zoveel 
liquide kapitalen internationaal beschik
baar zijn om e·en slordige 10 miljard 
dollar op tafel te leggen. Ook moet men 
in aanmerking nemen, dat bijv. te Pa
l'ijs de goudhandel voor een groot deel 
"wind" is van speculanten die een (ter
mijn) contract afsluiten om bij winst 
te verkopen. De Zwitserse banken heb
ben enkele weken geleden al geweigerd 
om hun bemiddeling bij zulke transac
ties te verlenen. Mogelijk ook vanwege 
het dubieuze karakter van de tegenpar
tij. 

Tegenmaatregelen 
Deze ontwikkeling op de goudmarkt, 

die al uit de hand gelopen was, dreigde 
het nog bestaande vertrouwen in de .dol
lar geheel te ondermijnen. Daai·om 
heeft de Fed. Res. Board, aan welke het 
beheer over het Amerikaanse circulatie
bankwezen is toevertrouwd, zondag ·de 
presidenten van de zeven circulatieban
ken, die aan de "goud-pool" deelnemen 

bijeengeroepen om maatregelen te be
raden. 

Het resultaat van deze spoed-confe
rentie is geweest, dat de banken beslo· 
ten hebben de officiële· goudprijs van 35 
dollar te handhaven en de vrije goud
markt aan zichzelf over te laten. Hierop 
kan de prijs van het gele metaal dus 
vrij stijgen. De vorige .week bedroeg het 
agio te Parijs 1•eeds ca. 25 pct. 

Tot die beslissing zaï men uit :ver
schillende overwegingen gekomen zijn: 
Een verhoging van de goudprijs heeft 
psychologische gevolgen:· Zal men dit 
niet herhalen? Het bezorgt · speculanten 
voordelen. Daartegenover. staan wei
nig voordelen voor de zeven: Verhoging 
van de Amerikaanse goudprijs betekent 
devaluatie van de dollar, maar ieder ver
wacht dat dan alle andere valuta's zul
len volgen, ook de Zw. franc. Zij zullen, 
om weer een vertrekking van de 
internationale valuta en ruilverhoudin
gen te voorkomen, hun wisselkoers t.o. 
de dollar handhaven. Er zijn ook tech" 
nische puzzels te noemen: De statuten 
van het Intem. Mon. Fonds stellen de 
quota van de leden-landen wel vast in 
dollars, maar van de goudwaarde van 1 
juli 1944, d.i. dus 35 dollar. Het LM.F. 
moet dus statutair blijven rekenen in 
dollars van 8,88671 gr. fijn goud. 

.,Onttroning" 
Het besluit betekent echter een princi

piële verimdering in de betekenis van 
het g·oud. De bestaande goudvoorraden 
van de deelnemende landen worden 
voor het onderlinge verkeer gebonden 
aan de pdjs van. 35 dol'lar. Wat zullen 
andere circulatiebanken doen? Hoe zul
len de centrale banken hun g-oudvoor
raden op de vrije markt kunnen aanw'l
len, wanneer de prijs daar belangrijk 
hoger is dan 35 dollar? . Zal men dam 
voor uitbreiding van de circulatiemidde
len verder gaan met de schepping van 
internationale liquiditeiten, zoals tl1:>.ns 
reeds zal gebeuren door middel van 
,.speciale trekkingsrechten op het 
!.M.F."?" Dit kan leiden tot een "onttro- . 
ning'' van het goud. 

Maken de centrale banken dus het 
goud tot een zaak buiten de handel -
res extra commercium - zoals het in 
vele landen reeds was, de goudhamste
raars kunnen hun goud, wanneer zij 
v.rinst willen nemen, ook slechts kwijt 
aan een beperkte kring van de gegadig
den en slechts aan de centrale banken 
wanneer de prijs 35 dollar is. Deze zijn 
steeds de grote kopers van goud ge
weest. Als industrieel goed is goud im
mers zeer w·einig gevraagd, althans in 
verhouding tot de wereldproduhtie van 
41.100.000 ounces per jaar. 

Al met al zijn er - op het ogenblik 
waarop wij dit schrijven - nog tal van 
vraagpunten. Mogelijk zullen nadere 
mededelingen of uitleg hierop een ant
woord kum'len geven, althans gedeelte
lijk. 

De goudkoorts heeft, :~:oals de vorige 
week bleek, veel onrust gewekt. De va
lutahandel stagnee1'<ie en daardoor ook 
een deel der internationale goederen
handel en vru1 het verkeer. Een aanVv-ij
.zing, van welke betekenis een goed func
tionerend en betrouwbaar internationaal 
geldstelsel voor ons allen is. 

.1. VAN GALEN 
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V.V.D. 
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Benoeming of verkiezing van de b 
rechtstreeks voort uit de liberale waar-

urgemeest.er dering v?or demo~ratie _en gemeentelijke 
autonolllie. Het 1s drmgend gewenst 

· dat de partij zich spoedig en duidelijk 
in deze geest uitspreekt. 

(Vervolg van r>agina 12) 

de raad in te dienen drietal te laten 
kiezen. De bij de benoeming van de 
huidige burgemeester van Amsterdam 
gevolgde procedure gaat in feite in deze 
richting. Hierbij werd immers bij de 
raadsfracties geïnformeerd hoe deze te-. 
genover een benoeming van professor 
Samkalden zouden staan. Bij latere be
noemingen bleek echter dat een afwij
zende houding van de betrokken ge
meenteraden niet altijd tot het afzien 
van een voorgenomen benoeming leid-
de. · 

Een derde mogelijkheid vormt perio
dieke verkiezing van de burgemeesters 
door de gemeenteraden. 

Ten slotte is het mogelijk om 
rechtstreekse periodieke verkiezing van 
burgemeesters door de kiesgerechtigde 
inwoners van de gemeente voor te 
schrijven. 

Op deze mogelijkheden l"'ijn tal van 
variaties denkbaar. Men kan de ver
kiesbaarheid bijvoorbeeld binden aan 
het raadslidmaatschap of aan het gedu
rende een bepaalde tijd ingezetene van 
de betrokl,en gemeente zijn. Het is ook 
mogelijk voor verkiesbaarheid bepaalde 
objectieve eisen ten aanzien van 
bestuurlijke ervaring of opleiding te 
stellen. Ieder van deze mogelijkheden 
en variaties heeft specifieke voor· en 
nadelen. Het valt bovendien niet te ont
kennen dat een fundamentele verande
ring . in de wijze van benoeming van de 
burgemeester samen gaat met een wij
z~ging van zijn taak en positie. Dit kan 
ingrijpende consequenties hebben voor 
het. gehele gemeentebestuur en voor de 
verhouding tussen rijk, provincies en 
gemeenten. Daarbij . dient de vraag 
gesteld te worden of het niet wenseijk is 
om voor grote en kleine gemeenten 
verschillende oplossingen te kiezen. De · 

commissie is niet in staat geweest om 
zich over deze complexe materie een 
oordeel te vormen en zou daarmee trou
wens de haar gegeven opdracht 
overschrijden. 

Een mi.dere diepgaande studie, uit
mondend in concrete aanbevelingen, is 
echter noodzakelijk. Want wij kunnen 
wel constateren dat de bezwaren tegen 
de huidige positie en de wijze van be
noeming van burgemeesters gegrond 
zijn. Er dienen dus veranderingen te 
worden aangebracht die de burge
meester maken tot een figuur die 
uitsluitend tot taak heeft de gemeente
lijke belangen te behartigen. Daarbij 
dient hij ook uitsluitend aan de lokale 
kiezers, direct of indirect, verantwoor
ding verschuldigd te zijn. Dit betekent 
dat die kiezers, qirect of indirect, bij 
benoeming en ontslag het beslissende 
oordeel moeten vellen. Dit vloeit 

In afwachting van de resultaten van 
een nadere studie dient de partij er bo· 
vendien krachtig op aan te dringen dat 
bij het toepassen van de geldende wet
telijke bepalingen bij benoeming, herbe
noeming en ontslag van burgemeesters 
de betrokken raden worden gehoord en 
dat aan hun oordeel een doorslaggeven
de betekenis wordt toegekend. 

(1) De Nederlandse Kiezers in 1967. Enige 
eerste resultaten van een landelijke en
quête. Sociaal-wetenschappelijk Inst.i
tuu~ van de Vrije Universiteit, Afdeling 
Politieologie, Amsterdam-Brussel, 1967, 
blz. ~5. 

(2) Zie o.a. P. J. Oud. Handboek voor het 
Nederlandse Gemeenterecht, Deel Il, 
Zwolle 1959, blz. 500 en A. D. Belinfan
te, Beginselen van het Nederlands 
Staatsrecht, Alphen aan den Rijn, 1964, 
blz. 100. 

(3) P. J. Oud, ,.De benoeming van de bur
gemeester", (in: Elseviers Weekblad 
v&n 1.3 mei 1007). 

Sommige mensen zeggen 
dat het Handelsblad 
nooit 500.000 abonnees 
kan krijgen. 

Er is natuurlijk niets onmogelijk in de 
wereld van vandaag. 
Hoeveel dingen zijn er al veranderd, 
die niemand voor mogelijk had 
gehouden. Maar 500.000 abonnees 
lijkt ons op dit moment nog wat 
veel voor het Handelsblad. Aan de 
andere kant: het is goed merkbaar 
dat men in Nederland anders 
gaat denken. Anders gaat doen ook. 
Er is meer behoefte aan duidelijkheid, 
aan realiteit. Er is vraag naar 
openheid, naar eerlijkheid. Kommunikatie 
en informatie zijn begrippen geworden. 

Tradities zijn aan het wankelen of al in 
elkaar gestort. Rechts en links verliezen 
hun oude betekenis. In deze ontwik· 
keling komt het Handelsblad tot zijn recht. 
Als krant van het midden, die niet 
beveelt, niet instrueert; maar overvloedig 
en boeiend informeert, beantwoordt 
het Handelsblad aan een behoefte. 
Het gaat nu gewoon om: feiten brengen, 
helder denken, geen sensatie, 
geen vooroordelen, geen vastgebakken 
opvattingen. . 
Een krant die zich daarop baseert, 
kan hard groeien. 

Wat is het Handelsblad eigenlijk voor een krant? 

r-----~--------------, 
Ik wil het Handelsblad wel eens lezen. 
02 weken gratis om de proef eens op de som te nemen. 
Qeen kwartaalabonnement 1\ f, 15,50; om het Handelsblad over 
een langere tijd te kunnen beoordelen. Eerst krijgt u de krant 
2 weken gratis, daarna gaat ~as het abonnement in. 

Streept u uw keuze even aan? 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 

Datum: 

Handtekening: 

Stuur de bon aan: Abonnementen-afdeling Algemeen Handels
blad, Postbus 696, Amsterdam of bel 020-23 9811. 

~------------·-------...Y.i.l 
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en Mijn opinie •.. . . Jaarvergaderin 
msterdam en otterdam 

• Jongeren-congres 

Met veel genoegen heb ik het in Vrijh. 
en Dem. van 8 maart gepubliceerde, 
door enige organisatoren opgestelde 
verslag van het verloop van het op 24 

Alle ledenvergaderingen van de VVD-af
deling Amsterdam zullen voortaan open
baar zijn, zoaJs met de op 13 maart 
gehouden jaarvergadering reeds het ge
val was. Dit besluit is genomen in het 
kader van het ook in andere opzichten 
tot uiting komende streven van de 
hoofdstedelijke afdeling om meer open
heid te betrachten. 

De jaarvergadering, waarvoor de 
agenda zo uitgebreid was dat besloten 
moest worden tot een tweed'e bijeenkomst 
op een nog nader te bepalen datum, 
heeft een aantal zeer belangwekkende 
zaken behandeld. Helaas dwingt ruimte
gebrek ons tot een samenvatting, te 
kort om recht te doen aan alle facetten. 

Interessant was bijvoorbeeld het 
verslag dat de heer F. Lauxtermann 
deed over de verrichtingen en bevindin
gen van een in de afdeling nieuw in
gestelde commissie "leden-activiteiten", 
die tot doel heeft de interne activiteiten 
van de leden te coördineren en te stimu
leren. Dat er in Amsterdam door de 
VVD-leden heel wat wordt gepresteerd 
moge blijken uit de volgende opsom
ming. 

De studiegroep Europese problemen 
kwam in 1967 vele malen bijeen, o.m. 
om te spreken over de toetreding van 
Engeland tot de EEG en de devaluatie 
van het Pond. In dit verband moge ook 
in herinnering worden ·gebracht het arti
kel ."Engeland, bijdrage tot Euro·pa", 
dat deze studiecommissie voor ons 
weekblad schreef. 

Een bijzonder actieve groep is ook de 
studiegroep Verkeer, die vele hearings 
en lezingen organiseerde. In 1966 stelde 
deze groep een nota over ver
keersvraagstukken op, die aan het ge
meentebestuur werd aangeboden. Het 
belangrijkste punt van die nota was een 
pleidooi voor het benoemen van een 
wethouder, belast met de ver
keerscoördinatie. Deze wens is inmid
dels in vervulling gegaan : onze geest
verwant de heer Hamm kreeg deze por
tefeuille in het college van b. en w. te 
beheren. In de nota werden 23 algemene 
opmerkingen gemaakt en 52 concrete 
suggesti~s gedaan. Zeer onlangs is' een 
uitgebreid antwoord van het gemeente
bestuur ontvangen, waaruit blijkt dat 
men met 20 algemene opmerkingen 
instemt, dat 6 suggesties zijn uitge
voerd, ·dat 8 onuitvoerbaar geacht wor
den en dat de overige suggesties nog in 
onderzoek of behandeling zijn. Een 
fraai resultaat, waarbij met succes een 
stukje werkelijke inspraak van de bur
gerij - de suggesties waren immers 
door middel van wijkhearings tot stand 
gekomen - op het overheidsbeleid is 
gerealiseerd. 

Een derde studiegr-oep hield zich zeer 
intens bezig met onderwerpen als libe
ralisme en partijvorming en de verhou
ding kiezer-gekozene, Deze in septem
ber 1967 ingestelde commissie vergader
de inmiddels reeds tien maal en stelde 
een nota op - o.m. toegezonden aan het 
Liberaal Beraad - onder de titel: Een 
moderne liberale visie. 

Ü':>k de studiegroep propaganda heeft 
ha.rd gewerkt. Èij de tien sinds septem
ber gehouden vergaderingen stonden 
centraal onderwerpen als: de betrok
kenheid van de leden bij de partij en 
het imago van de partij bij leden en 
niet-leden. Men hield een enquête, 
waaruit onder meer de conclusie is ge
trokken dat het wenselijk is een uitvoe
rig motievenonderzoek te houden onder 
de leden. De bedoeling daarvan is o.m. 
een inzicht te verkrijgen in vragen als : 
waarom is men lid geworden van de 
VVD en welke binding voelt men tot het 
gebeuren in de plaatselijke partijafde
ling? Voor een goede beleidsvorming is 
dit inzicht nodig. De studiegroep heeft 
verder radio- en tv-uitzendingen van de 
VVD kritisch beluisterd en bekeken en 
haar bevindingen ter zake in een rap
port aan de landelijke propaganda:?om
missie meegedeeld. Ook werden biJeen
komsten belegd met de hoofdredacteur 
van ons weekblad en met de voorzitter 
van de landelijke propagandacommis
sie. 

Ter jaarvergadering werd de instel
ling van twee nieuwe studiegroepen be
kend gemaakt. Eén die zich zal bezig
houden met economische problemen en 
de z.g. studiegroep hoofdstadproblemen. 
Deze studiegroep zal samen met een 
werkgroep het komende najaar een con
gres houden onder het motto: Amster
dam 1980. 

Ten slotte moge vermeld worden dat 
men in Amsterdam zal streven naar 
planning op lange en korte termijn. Op 
lange termijn, dat wil zeggen tot de 

volgende verkiezingen. Op korte ter
mijn, waarmee bedoeld wordt het 
opstellen van jaarplannen, zodat alle le
den ruim tevoren zullen kunnen weten 
welke gebeurtenissen op welk tijdstip te 
verwachten zijn. Dit alles past in het 
kader van de "zakelijke aanpak", die 
men in Amsterdam duidelijk nastreeft. 

Rotterdam 
"Zowel in de PvdA als vooral in de 

KVP zijn in het verslagjaar ontbin
dingsverschijnselen aan het licht getre
den. In het bijzonder de situatie binnen 
de KVP verontrust, gezien de omstan
digheid dat hierdoor de positie van het 
kabinet-De Jong, waarin drie geestver
wanten als minister en twee als staats
secretaris zitting hebben, wordt ver
zwakt." 

Deze passage hebben wij ontleend aan 
het jaarverslag dat mr. H. E. Koning 
als secretaris heeft uitgebracht in de 
jaarlijkse vergadering van de afdeling 
Rotterdam. Onder het punt bestuursme: 
dedelingen heeft de voorzitter van de 
afdeling, jhr. mr. G. 0. J. van Tets, 
zich eveneens met de jongste politieke 
ontwikkelingen hier te lande bezigge
houden. Nu de groep-Aarden zich van de 
KVP heeft afgesplitst richt ieders be
langstelling zich volgens hem natuurlijk 
in de eerste plaats op de ARP. 

Zal dat, zo vroeg de. heer Van Tets 
zich ai, de partij met het Janus-gezicht 
worden? Of gaat zich daar een zelfde 
scheiding der geesten voltrekken als 
binnen de KVP? Intussen laat de PvdA 
de blikken wat meer naar links dwalen. 

Naast een uitvoerige_ opsomming van 
activiteiten in het achter ons liggende 
jaar, bevat het verslag van de heer Ko
ning ook nog de verheugende medede
ling dat het maandelijkse spreekuur in 
Hotel Regina steeds meer belangstelling 
trekt. Dit spreekuur - van Rotter
damse leden in vertegenwoordigende li
chamen - is met een gering bezoek 
van start gegaan. De laatste tijd wordt 
het doorgaans door ongeveer twintig 
personen per keer bezocht. 

Van zijn kant' kon de heer Van Tets 
nog bekendmaken dat de werkgroep in
zake staatkundige hervormingen. na een 

aantal discussiebijeenkomsten met haar en 25 februari op Woudschoten gehou
werk gereed is gekomen en rapport 

den "jongeren-congres" gelezen. De heeft uitgebracht. Dit rapport is ter ken-
nisneming doorgestuurd naar het hoofd- passage aan het eind van het hoofdstuk 
bestuur. De werkgroep inzake de ge- "Constructief", waarin een opvatting 
meentefinanciën heeft eveneens ijverig over de centrumfunctie van een ·politie
vergaderd, doch is aan een rapport nog 
niet toe. De verwachting is echter ge- ke partij is weergegeven, lijkt mij ech-
rechtvaardigd dat dit niet te lang meer ter niet geheel duidelijk. 
op zich zal laten wachten. De in de bedoelde passage aan het 

Over de ledenwerfactie toonde de woord gelaten discussie-groep heeft niet 
heer Van Tets zich tevreden, hoewel 
niet voldaan. Er is winst geboekt, doch alleen opgemerkt, dat "de plaats van 
het resultaat heeft niet geheel aan de het centrum wordt bepaald door de be
verwachtingen beantwoord. Uit het wegingen van beide polen". Op basis 
jaarverslag van de heer Koning kon van deze constatering .heeft de groep 
worden beluisterd . dat bij de admi-
nistratie op 1 januari 1967 genoteerd namelijk de mening uitgesproken, dat 
stonden: 985 mannelijke leden, 128 vrou- centrum-politiek ten gevolge van de 
welijke 1eden, 158 gezinsleden en 2 leden instabiele positie van het centrum auto
van verdienste. Op 31 december 1967 matisch moet leiden tot een opportu
telde de afdeling 1174 gewone leden, te 
weten 1039 mannelijke en 135 vrouwlijke nisme, di:ü veelal te ver verwijderd zal 
leden, 178 gezinsleden, 2 aspirantleden, zijn van de door de groep voor de VVD 
2 ereleden en 6 donateurs. - gewenste beginsel-politiek. De groep 

Het verslag van de penningmeester, heeft afstand willen nemen van de ge
de heer J. H. Kerstholt, liet er geen 
twijfel aan bestaan dat de toestand van mythologiseerde begrippen "links", 
de afdelingsfinanciën nog wel enige "rechts" en "centrum" als normen van 
zorg baart. Een contributieverhoging de plaatsbepaling voor de VVD en 
lijkt onvermijdelijk. gesteld, dat alleen de inhoud van be-

De vergadering heeft de heer Van 
Tets bij acclamatie als voorzitter herko- ginsel- en actie-programma ter zake 
zen. Tot nieuwe bestuursleden werden doet voor haar positie. In het partij-pro
benoemd de heren W. Baggerman, J. H. gram ma moet naar de mening van de 
Becking, B. Boer, ir. J. van Rossem en groep' de behoudzucht als beginsel wor
mejuffrouw M. H. M. Lap. Door hun 
benoeming is voorzien in de vacatures den vermeden. Het programma zou een 
die waren ontstaan door het periodieke alternatieve conceptie moeten bieden 
aftreden van mevrouw E. H. Bier- voor de van enige jaren geleden date
man-Vijfvinkei mevrouw ir. M. C. En- rende PvdA-schets van "De kwaliteit 
dert-Baylé en de heren mr. J. de Mon-
chy, mr. A. o. H. Tellegen en A. van van het bestaan". Het plaats vindende 
der Zijl. "Liberaal Beraad" zou in zijn arbeid 

Vrij veel tijd heeft de vergadering vooral aandacht moeten schenken aan 
voorts gewijd aan een bespreking van de formulering van de grondslagen van 
de beschrijvingsbrief voor de jaarlijkse 
algemene vergadering van de partij, op deze de toekomst-visie van de liberale 
5 en 6 april te houden in Maastricht. partij uitdrukkende conceptie. 

Ten sJotte nog een mededeling van de Ter verduidelijking van het overigens 
heer Van Tets: op 26 april komt de voor- prijzenswaardige verslag heb ik ge
zitter van de Tweede-Kamerfractie, mr. 
E. H. Toxopeus, in Rotterdam spreken. meend als rapporteur van de aangebaal-
Er wordt naar gestreefd ook andere af- de discussie-groep bovenstaande aanvul
delingen in de Rotterdamse agglomera- ling niet achterwege te mogen laten. 
tie aan deze gebeurtenis te laten deel-
nemen. C. W. VAN SEVENTER, Leiden 

UIT DE PAR TIJ e DEN HELDER 
De Kamercentrale Den Helder neemt 

op 30 maart een proef met het houden 
van een vergadering op zaterdagmor
gen. Men hoopt hiermede een grotere 
opkomst te bereiken dan op de avond
vergaderingen de laatste tijd het geval 
is. In de bijeenkomst op 30 maart in "'t 
Gulden Vlies" te Alkmaar komt uiter
aard de beschrijvingsbrief voor de alge
mene vergadering aan de orde. Mevrouw 
G. A. A. Holzmüller-Teengs zal het jaar
verslag van de organi~atie "Vrouwen in 
de VVD" behandelen en Kamerlid mr. 
dr. C. Berkhouwer spreekt in zijn kwali
teit van contactpersoon over "Politieke 
varianten.'' 

• HAARlEM 
Tijdens de laatst gehouden ledenver

gadering van de VVD-afdeling Haarlem 
werd voorzien in de vacatures, ontstaan 
door het statutair aftreden als 
bestuursleden van de heren J. Henstra 
en mr. M. A. V. Sling-enberg. Benoemd 
werden de heren ir. H. H. de Haan en 
D. Wieringa. 

• ZUIDlAREN 
Tijdens de algemene ledenvergade

ring van de afdeling Zuidlaren werd 
mevrouw A. M. Westra-Krist als secre
taresse in het bestuur gekozen. De va
cature was ontstaan door het vertrek 
van mevrouw D. v.d. Meulen-Miedema. 

• WllDERVANK 
De afdeling Wild"ervank, die de laatste 

jaren niet zo actief is geweest - zo 
schreef men ons namens het bestuur -
probeert haar leven te beteren. Er is 
een nieuw bestuur gekozen, waarvan de 
heer J. Blaauw voorzitter en de heer H. 
Huisman secretaris-penningmeester is. 
Leden zijn mevrouw H. C. Everts-Mac
keno en de heren W. Olthof en H. Th. 
Lagen. Alleen mevrouw Everts, die al 
sinds de oorlog in de gemeenteraad van 
Wildervank zit (de laatste veertien jaar 
als wethouder) maalde eerder deel van 
het bestuur uit. Het nieuwe bestuur 
hoopt door propaganda (o.a. huisbezoe
ken) de afdeling wat meer leven in te 
blazen. 

• KORTENHOEF 
In Kortenhoef werd op 13 maart de 

algemene ledenvergadering gehouden 
van de VVD-afdeling 's-Graveland
Kortenhoef-Ankeveen. Het liberale 
raadslid de heer Fokke besprak de 
vraag wat er in de naaste toekomst zoal 
in de gemeente Kortenhoef, waar dui
zend huizen gebouwd zullen worden, 
gaat gebeuren. Hij wees o.a. op het 
VVD-streven in de gemeenteraad naar 
meer sportaccommodatie, een vereni
gingsgebouw en goede scholen. 

• UITGEEST 
In de laatst gehouden vergadering 

van de gemeenteraad van Uitgeest 

heeft het VVD-raadslid drs. K. Clay een 
felle aanval gedaan op radicaal J. H. 
van Eerden, die weliswaar als wet
houder is afgetreden, maar zijn zetel in 
de gemeenteraad niet opgaf. De heer 
Clay besloot zijn uiteenzetting kort 
maar krachtig met de woorden: Hoepel 
op, Van Eerden. 

• BEVERWIJK 
Het VVD-raadslid de heer A. Klomp 

heeft aan b. en w. van Beverwijk schrif
telijke vragen gesteld over het plan om 
het nieuwe volksindustriehuis te bouwen 
op een gedeelte van een speeltuin. Hij 
vroeg o.a. of b. en w. van mening zijn 
dat in Beverwijk best een speeltuin kan 
verdwijnen . opdat er meer blokfluit 
gespeeld kan worden, daarbij doelende 
op de stedelijl'e muziekschool, die jaar
lijks bijna twee ton subsidie vergt. 

De VVD-afdeling Beverwijk heeft het 
voornemen om binnenkort een teaeh-in 
te houden over de bestuurlijke indeling 
in de IJmond. Hiervoor zullen alle poli
tieke partijen in dit gebied worden uit
genodigd. 

• PROPAGANDA- EN RADIO
EN TV-COMMISSIE 

In de fractie-kamer van de VVD in 
het gebouw van de Tweede Kamer 
kwamen op woensdag, 6 maart j.l., on
der voorzitterschap van de heer H. J. L. 
Vonhoff de propaganda-commissie en 
de radio- en televisiecommissie der Par
tij in vergadering bijeen. 

Op voorstel van de voorzitter werd 
besloten de vergaderingen van deze 
commissies voortaan weer gescheiden 
te beleggen, aangezien de propaganda
commissie zich allereerst moet gaan 
bezighouden met de opzet van een mo
gelijk dit najaar te houden ledenwerf
campagne. 

Tevens werd- besloten de afgevaardig
den van de propaganda-commissies der 
Kamercentrales eind mei of begin juni 
te Amersfoort bijeen te roepen. 

Verder werden de radio- en televisie
programma's uitvoerig besproken. 

• SlEEN 
Donderdag 14 maart overleed in Dip

hoorn bij Sleen de heer Hrs. Eising. De 
overledene was een rasechte VVD-er en 
wij hadden het voorrecht hem talrijke 
jaren als voorzitter in ons midden te 
hebben; bij zijn aftreden werd hij in de 
ledenvergadering benoemd tot ere-voor· 
zitter. 

De heer Eising, die de leeftijd van 85 
jaren ,mocht bereiken, was meer dan 40 
jaar lid van de gemeenteraad terwijl hij 
vele jaren een wethouderszetel bezette. 
Zijn veelzijdige werkzaamheden in 
dienst van de gemeenschap werden be
loond door zijn benoeming tot ridder in 
dA orde van Oranje Nassau. 

De VVD verliest in hem een trouw 
aanhanger van haar beginselen en in 
onze kring denken wij met grote dank
baarheid aan al datgene wat hij voor de 
afdeling Sleen is geweest. 

• ZWOllE 
In hiJ.ar jaarvergadering besloot de 

afdeling Zwolle een "liberale borrel" in 
te stellen. Er zal steeds een korte inlei
ding gehouden worden. De eerste borrel 
kan men drinken op vrijdag 29 maart 
om 17.30 uur, in de tuinzaal van de 
Groote Sociëteit in de Koestraat. 

• ERMELO 
Het dagelijks bestuur van de afdeling 

Ermelo van de VVD bestaat thans uit: 
G. M. B. van Erkel, voorzitter; A. J. 
Goedkoop, Jacob" Catslaan 53, Secreta
ris; L. J. Molijn, penningmeester. 
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HOTEL BOUWES 
ZANDVOORT 

Gastl1eren 

Kamers met meest modern comfort. 
Gerenommeerde keuken. 

Gelegenheld voor congressen on. ()lll'tifen tot 
300 personen. ·· 

Cabaret,Oanc:ing tijdens de week-ends 
geopend. 

• • ezgen 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

land 
APPARTEMENTHOTEL 

;80UWES PALACE 
ZANDVOORT 

Kamers èn appartementen met modern comfort. 

Restaurant op 70 m hoogte - panorama • 
lounge bár - saunà ~ overdekt zwembad -

· · · . . · congreszaat 
Unieke accommodatie voor kaderbijeenkomsten. 

BEIDE HOTELS HET GEHELE JAAR GEOPEND TElEFOON 5041· 

café-restaurant in het wRIJNHOTEL •. ROTIERDAM. 

harmonie 
café-restaurant in "DE DOELEN" naast de hoofdingang 

Hotel _Bar 
Restaurant 

,~€Jp cg ouden ctOieken" 

UITSTEKENDE KEUKEN • POPULAIRE PRIJZEN 
14 zalen voor: recepties, bedrijfsfeesten, 

congressen 
Aparte film-, toneel~, concertzalen 

Ruime parkeergelegenheid 
Tel 070 - 555200 - Scheveningseweg 37 - D(m Haag 

'.· 

Hotel "'t Heerenhof11 Emmen 
TELEFOON 05910-11435 

Het moderne comfortabele Hotel in het dynamische Emmen en gelegen 
aan de Hondsrugroute. Alle kamers met douche - toilet - centrale verwar
ming en rijkstelefoon. Speciaal weekend-arrangement f 57.50 p.p. incl. 
Unieke accommodatie voor congressep, ~ecepties, diners, vergaderingen 
etc. Internationaal restaurant met gastronomische specialiteiten. 

"Hotel • 
Noordzee-Boulevard N. V." ~ 

Tel. 01184-2245. 

Gelegen op het mooiste punt van Vlissingen. Vanuit de 
kamers en vanaf het terros schitterend uitzicht op de 
Scheldemond. waar de oce~onstomers het hotel op 
enkele tientollen meters passeren. Str. k. en w. water en 
huisteL op alle kamers. Centr. verw. komers m. privébad. 
Kamers m. ontb. f 13.50 tot 19 .50. Rest. de gehele dag. 
Gerenommeerde keuken. Eigenaar P.J. Smits. 

containers : 
koel/ vries
containers: 

"Flats" en 
"Huifcontainers": 

Onder de beschermde naam "Multiload"· 
contalnor bouwt Paul & Van Weelde 
N.V. genormaliseerde alumlnklm STA· 
PELCONTAINERS voor het stukgoe· 
derenvervoer. 
De constructie van Van Weelde'a con
talnon leent zich In het bijzonder tot 
het bouwen van uitvoeringen als koel/ 
vrlescontalnera, met naar keuze poly
atreen of polyurethaan Isolatie. Binnen• 
afwerking naar wena In aluminium of 
polyeater. Tevens kan elk gewenst koel· 
aggregaat worden geleverd. 

GESLOTEN ALUMINIUM · 
CARROSSERIEI:N 

CARROSSERIE· EN CONTAINERFABRIEK 

PAUL&VANWEELDEN.V. 
'S--GRAVENWEG 350· NIEUWERKERKAID IJSSEL• TEt.. (01803) 2841 (3 LIJNEN) 
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Eeit brief met 

hypocriete 

reacties 
In de toch al reeds rumoerige lande

lijke politieke vijver is ópnieuw .de nodi
ge deining ontstaan. Oud-premier De 
Quay heeft zich met enige politieke 
vrienden namelijk verstout er een fiteen 
in te werpen die was verpakt L'1 een 
,,vertromvelijke'' brief, waaraan aan dl
recties van bepaalde onderneminge;'l om 
financiële steun VlOrdt gevraagd voor 
"d·e bundeling van de christen-democra
tische krachten in alle geledingen van 
het Nederlandse volk, die momenteel de 
belangrijl,sta stabiliserende factor vor-

. n1en in de po1itielc't 
Wij wilten nu niet op de politieke me

rites van deze brief ingaan. Dat moet 
de KVP, al of niet in overleg met geble
ven oi uitgetreden radicalen, en al of 

-niet in overleg met ARP en CHU, in 
eerste instantie zelf maar uitvechten. 
Er Zijn in dit verband niettemin enige 
andere aspecten die ons nogal hebben 
verbaasd, omdat ook nu weer opnieuw 
is gebleken hoe in sommige voor· 
aanstaande politieke kringen nog steeds 
plaats schijnt te zijn voor een ontstel
lende naïviteit. 

Zo heeft de voorzitter van de E:VP, 
mi:'. Aalberse, niet onder stoelen of ban-

Volgende 
,week 
algemene 
vergadering 
GiEDEEL TEliJK VIA 
RADI:;l TE VOlGEN 

Volgende week vrijdag en zzr 
terdag (5 en 6 .april} zal in het 
Staargebouw te Maastricht de 
jaarlijkse algemene vergadering 
van de VVD gehouden worden. 
De gehele bijeenkomst, die vrij
dagavond om acht uur begint en 
duurt tot en met zaterdagmiddag, 
zal openba&r zijn. 

Vrijdagavond van acht tot ne
gen uur zal men het eerste deel 
van de vergadering via de radio 
kunnen volgen (Hilversum II). In 
die tijd valt de rede van mr. 
Toxopeus. 

De agenda, welke wij reeds uit
voerig hebben gepubliceerd, ver
meldt voorts naast een groot aan
tal huishoudelijke zaken onder 
meer de bespreking van het be
leid van het hoofdbestuur van de 
VVD, van de redactie van ons 
weekblad en van beide Kamer· 
fracties van onze partij. 

Naar · aanleiding van de 
voorstellen die tijdens de algeme
ne vergadering aan de orde zullen 
komen, heeft de Partijraad advie
zen opgesteld. Men treft deze aan 
op pagina 3 vàn dit blad. 

ken gestoken, dat hij verstoord was 
over het feit dat de , inhoud van de 
desbetreffende "vertrouwelijke" brief 
ten slotte toch in de landelijke pers 
werd gepubliceerd. Deze opvatting is 
voor een politicus die uiteraard veel 
met publiciteitsmedia van allerlei soort 
van doen heeft (want daar ging bet toch 
onder meer om) ronduit kinderlijk. 

rr·A'VDELGANGER 
\Vandelganger van de Volkskrant. die 

ons meestal wetrug aanleiding geeft 
hem met instemming te citeren, gaat in 
zijn wekelijkse rubriek "Pat'iementai'ia" 
nader, en op. een overigens voortref:. 
felijke wijze, ln op de naivi.teit van mr. 
Aalberse als hij schrijft: 

,.De heer Aalberse was niet alleen 
snedig. hij maakte ook enkele princi·· 
pieel-zuivere opmerkingen. Het stak hem 
dat een brief, die als vertrouwelijk was 
bedoeld, zomaar in de pers verscheen. 
:Men kan zich zijn verbazing voorstellen. 
De brief was slechts· naar 250 bedrijven, 
instellingen en particuliere geldschieters 
verzonden. Dus naar 250 directeuren en 
250 secretaressen. Dat is dus 500." 

"Nemen wij even aan," aldus ver
volgt Wandelganger. .,dat de secreta
ressen er slechts met hun verloofden 
ove<' spraken en de directeuren alleen 
met één of twee mede-direeteuren. En
kele bedrijven zullen de raad •mn com
missarissen willen raadplegen. En uiter
aard zullen alle directies zeker de on
dernemingsraad hebben willen horen, 
want het gaat om de vraag of men 
geld, dat anders de winstdeling ten goe
de zou Immen, naar een politieke orga
nisatie kan sturen. Dus hooguit 3.000 
Jüensen wisten ervan. Het is redelijk 
clnt men erop rekent dat zoiets dan ge
heim blijft. Er zijn wel eens personen 
die de heer Aalberse een zeker opportu
nisme verwijten en daarom nu de in
druk welelzen alsof de heer Aalberse al
leen maar klaagt over een schending 
van vertrouwelijkheid, omdat de h"VP 
er een beetje last van zou kunnen heb
ben." 

,-,Dit kan niet zo wezen," aldus ver
volgt Wandelganger. "Men herinnert 
zich vrij algemeen nog de brief die de 
heer Nederhorst schreef aan een zeven
tigtal socialistische -kiezers-vemnfrusten 
over Het Huwelijk. De brief waarin 
:prinses Beatrix koppig werd genoemd. 
Die brief was ook vei-trouwelijk, maar 
verscheen niettemin in Het Parool en 
daarna in de socialistische pers." 

Tot zover Wandelganger die \Vij - het 
zij herhaald ~ met volle instemming 
hebben geciteerd, omdat hij terecht op 
de van hem · bek•;mde ironische wijze 
van leer trekt tegen een naïviteit die er 
leennelijk bij sommige politici schijnt te 
bestaan en waarover 'Wij o:i:J.s· met hem 
alleen maar kunnen verbazen. 

MERTEJVS 
Maar er is nog een andere belang

rijke !cant aan deze zaak. De voorzitter 
van het Nederlands Katholiek Vakver
bond (NKV), d.e heer Mertens (is hij nu 
eigenlijk ja-radicaal, . of nee-radicälll ?) 

(Vervolg op pag. 3). 

P.Roi.K.K.E.L.S 
e Han Lammers in de De Groene Amstf'r:!ib,mmer; "'\Y~j kUl!JJH'n 

·ons niet aan de indru1;; onttl!'el>ken, dat er ee11 tamelij.l;.e geraffineerd 
spel wordt gespeeld om langs aHeriumde omwegen toch weer te 
Immen tot i'en hersiel van het l;:abinet-Vals. Veel zal afhangen van 
wat de .PvdA ln <l!e lwmeru!e m:m:nde:n gattt doen. JETg gerust !{:Hl 
men daar ni>!'t op z.iju". 

e Dr. 'vV. Drees in een gesprek met redacteur J. van Tijn in Vrij 
Nederland: ,.Wanneer men een Nieuw Links-fractie of een sterlr. 
door Nieuw· Links beïnvloede fractie zou krijgen, die zich in de 
geest van wat Nieuw Links op het ogenblik over de verhouding. 
tot het communisme stelt, uit. clan schal<elt men de Partij van de 
Arbeid als serieuze mogelijkheld b:ij het vormen van een regering 
uitH .• 

• Algemeen Handelsblad: "De gedragingen en uitlatingen van 
het ·ASV A-bestuur worden meer en meer stof tot discussie binnen 
de. verschillende Amsterdn.m..<~e student'enorganisaties: fl{'t Neder
lands Studenterirud•oord is verontwaardigd over een rede van ASV A
voorzitter Cohen op een anti-Johnson-bijeenlwmst; het Non-Politiek 
Studentenakiword is veroutrust óver ASV A-aeti.es tegen president 
Johnson, terwijl de Liberale Studenten Vereniging Amsterdam heeft 
verltlaard niet al!Jtoord te gaan met het politiek optreden van bet 
ASVA-bestuur en daarom baar leden adviseerde lb.un lidmaatschap 
van de ASV A op te zeggen". 

• Flex in net dagblad Trouw: "Een hoogleraar verzuchtte eens: 
een universiteit zou iets heerlijks zijn wanneer er geen studenten 
waren" .. 

• Parlementaire redactie va:n De Telegraaf m een verslag van de 
oprichtersvergadering van de Zuidhollandse afdellng van de Partij 
Radicalen: ,.Dro;;. Aarden, tlie later ter vergadering verseneen omdat 
hij die dag moest verhüizen, trok een \'ergelijking met Abraham, 
die als stamvader de vreem<le in trol;:; \'ader Abi·aham ko.n alleen 
zichzelf zijn als hij met anderen was". 

• Pag. 5: Partiiorganisatie {111) 
• Pag. 7: Wereldhandelsconferentie 
• Pag. 11: Engelse ziekte 
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Jiopü voor deze rubriek zen
den aan 

MeJ . .Joh. R. Sprlnr;er 
Alexanderstraa' 16, Haarlem 

Noo{d-Holland 
De vertegenwoordigsters van de Ka

mercentrales Amsterdam, Haarlem en 
Den Helder nodigen u uit voor een pro
vinciale dag, te houden op vrijdag 26 
april in Hotel Het Hoge Duin in Wijk 
aan Zee. Daar bespreel<t 'S morgens 
mej. mt. A. Kappeyne van de Coppello 
(verbonden aan het secretariaat van de 
VVD Tweede Kamerfractie) de politieke 
toestand. Na de koffiemaaltijd van 12.15 
-13.15 uur wordt een bezoek gebracht 
aan de Hoogovens in IJmuiden, waar 
na een inleiding en een kleurenfilm de 
deelneemsters rondgeleid worden door 
enkele van de fabrieken. 

Het is niet mogelijk de Hoogovens 
mét eigen auto's te bezoeken. Daarom 

·is er de volgende ·regeling: Alle deel· 
neemstérs, ook zij die met een auto 
komen, worden verzocht om 9.30 uur op 
het Stationsplein te Beverwijk te zijn. 
Na aankomst van de treinen gaat men 
samen met autobussen naar "Het Hoge 
Duin," waar tussen 9.45 en 10.15 uur 
een kopje koff:ie wordt gedronken. Wie 
de bussen mist, kan omstreeks 9.45 of 
10.15 uur een lijndienstbus naar Wijk 
aan Zee nemen, maar zal dan wel de 
kans lopen ook. haar kopje koffie te 
missen! 's Middags gaat men met de 
autobussen naar de Hoogovens, van
waar dezelfde bussen de deelneemsters 
omstreeks 16.15 uur weer naar het sta
tion.splein in Beverwijk brengen. 

De kosten van dit alles bedragen 
f 9,50, over te maken op postgiro 
1572243 t.nv. mevrouw K. Poulus-de 
Vries, Overveen. 

Opgave vóór 12 april 1968, bij mevr. 
K. Poulus-de Vries, Pernambucolaan 5, 
Overveen. Eventuele telefonische inlich
tingen bij .mej. G. van Trojen, Heemste
de, tel. 023 - 82347. 

Sociale bewogenhei~ 
Telkens weer moeten wij lezen of ho

ren, dat het de VVD mankeert aan 
sociale bewogenheid. Hoe komt dat toch'! 
Nu zijn er twee dingen: de sociale be
wogenheid zelf en het bekend zijn daar
van. Aan het bekend zijn ontbreekt veel, 
zo niet alles; de sociale bewogenheid is 
er, in grote mate. zeker niet minder, 
misschien zelfs meer dan elders. 

Uiteraard ben ik het beste op de hoog
te van wat er omgaat bij de vrouwen, 
maar ik denk niet, dat het bij de man
nen anders is. Door de liberale vrouwen 
dan wordt enorm veel gedaan op 
maatschappelijk terrein; het is ook ver
houdingsgewijs echt veel, zoals insfders 
weten, die haar overal tegen komen. 
Maar de liberale vrouwen gebruiken 
niet zulke grote woorden als sociale be
wogenheid of maatschappelijk verant
woordelijkheidsbesef; zij dàen eenvou
dig, en lopen er niet mee te koop. Met 
de VVD-vlag zwaaien zij helemaal niet! 

Dat is natuurlijk jammer voor het 
imago van de partij, maar het ligt hun 
niet. Het ligt ons trouwens allemaal 
niet. De liberale mentaliteit bevat ver
draagzaamheid, respect voor de opvat
tingen van anderen, en het zien van de 
betrekkelijkheid van de dingen. Zo iets 
veroorzaakt terughoudendheid. Het zijn 
geen factoren om propaganda mee te 

Vrijheid enrvv1 
Democratie~ 
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voor Vrijheid en Democratie. 
Adres van de administratie 
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Withstraat 73 te Rotterdam 
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bedrijven en het zal wel de oorzaak 
zijn, dat de VVD-propaganda dikwijls zo 
weinig overtuigend is. 

Het staat vast dat het onbekend zijn 
van ons sociaal gENoel, onze sociale da
den, ons parten speelf Hoe dat ·te ver
anderen? De publiciteitsschroom bij de 
individuele leden te overwinnen, zal wel 
moeilijk zijn, omdat die nu eenmaal bij 
de aard van het beestje hoort. Beter 
zullen wij er groepsgewijs wat aan kun
nen doen, als wij ons maar steeds be
wust zijn, dat het nodig is. 

UIT DE PART IJ 
• HUMMELO EN KEPPEL 

De VVD-afdeling Hummelo en Keppel 
hield op 19 maart haar jaarvergadering 
in hotel De Gouden Leeuw te Laag-Kep
pel. Een verheugende groeiende be
langstelling voor het VVD-werk vooral 
van jongere leden kon worden geconsta
teerd. 

Bij openlijke mondelinge of andere 
uitingen zulleri wij ons steeds voor ogen 
moeten houden, dat het misverstand niet 
groter mag worden, dat men goed i:noet 
weten, hoe het echt is. 

• MOORDRECHT 
De VVD-afdeling Moordrecht koos tij

dens een ledenvergadering op 12 maart 
een nieuwe voorzitter. In verband met 
de functie-scheiding van fractievoorzit
ter in de gemeenteraad en aide-

Duidelijkheid is ook op dit punt ge
wenst. 

J. H.S. 

Noordwijk aan Zee 

met Saskia zwembad (verwarmd zeewater 
tot 23 ° C.) - . voor hotelgasten vrij toe
gankelijk. Alle kamers schitterend gelegen. 

160 bedden. Pergola Bar - Restaurant à la carte. Voll. pension van f 31.
tot t 43.50 p.p.p.d. Vraagt onze fraaie propectus. Telefoon: 01719-2244. 
Geopend: 5 april; Saskiabad: 4 mei. 

SPREEKBEURTEN 
Periode van 29 maart tot en met 29 april 

29 maart Kadercursus Assen (besloten) ............. .. 

29 maart 
29 maart 
29 maart 
30 maart 

30 maart 
1 april 

1 april 

2 april 

3 april 

4 april 

8 april 
8 april 

8 april 

8 april 
10 april 

16 april 
19 april 

19 april 
19 april 
19 april 
22 april 
22 april 
26 april 
26 april 

27 april 

29 april 
29 april 

't Gooi ............................................. . 
Noordwijk (21.00 uur) ...................... .. 
Assen (studiekring JOVD - Drenthe) .... .. 
Breda (18.45 uur, Kasteel Bouvigne; 

weekend JOVD district Zuid-West; 
onderwerp: gevolgen v. d. industriële 
vervuiling) ..................................... . 

Kamercentrale Den Helder (10.00 uur) ... 
Meppel (20.00 uur: Zaal Worst, Steen

wijkerstraatweg 10; Lib. Kring Meppel, 
Steenwijk e.o.) ............................. . 

Bergen op Zoom (20.00 uur: "Koorn
beurs"; ond.: Binnenlandse politiek; 
West-Noord-Brabant) .................... . 

Den Haag (Vrouwenbelangen; forum 
NAVO, Ontwikkelingshulp) .............. . 

Delft (Lib. Stud. Ver., Oude Delft 95; 
ond.: Verkeer) ............................. . 

Nieuwe Schans (19.30 uur, hotel Koning; 
onderwe-rp: bedrijfsleven) ................. . 

Stolwijk ............................................ . 
Culemborg (20.00 uur, NKV-gebouw; 

PvdA-afd., forum politieke partijen) 
Brussel (Liberale Kring, 20.30 uur: Gal

liliërstr. 30; ond.: Modern liberalisme) 
Utrecht (disp. Veritas) ...................... .. 
Maarn-Maarsbergen (onderwerp: de toe-

komst van West-Europa) ............. .. 
Valkenburg (ZH) ................................ . 
Apeldoorn (20.00 uur: Orpheus; JOVD, 

district Oost) ................................ . 
Leeuwarden ( ond.: Binnenlandse politiek) 
Wassenaar (JOVD) ............................ .. 
BrummenlEerbeek ............................ .. 
Oegstgeest ( ond.: Kiezer-Gekozene) ..... . 
't Gooi .............................................. .. 
Rotterdam ......................................... . 
Leeuwarden (20.00 uur, Oranje Hotel; 

JOVD) ........................................... . 
Kamercentrale Gelderland .................... . 

Waalwijk ........................................... . 
Stadskanaal (20.00 uur, café Daleman; 

Statencentrales Veenl•oloniën en Wes
terwolde; onderwerp: Anderhalf jaar 
lid van de staten) .......................... . 

Dr. K. van Dijk 
G. M. Lambers 
Drs. P. A. Wolters 
H. Wiegel 
Mr. W. J. Geertsema 
R. Zegering Hadders 

Ir. D. S. Tuijnman 
Mr. dr. C. Berkhouwer 

H. J. L. Vonhoff 

Mr. H. van Riel 

G. Koudijs 

Drs. L. van Leeuwen 

Dr. K .. van Dijk 
H. J. L. Vonhoff 

Mr. A. Geurtsen 

Mr. H. van Riel 
G. Koudijs 

G, Koudijs 
Mr. A. Geurtsen 

Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. H. van Riel 
Drs. Th. H. Joekes 
H. Wiegel 
Mr. W. J. Geertsema 
H. Wiegel 
Mr. E. H. Toxopeus 

H. Wieg-el 
Mr. W. J. Geertsema, 
mr. J. G. Rietkerk en 
H. Wiegel 
H. Wiegel 

Mevr. J. Hut-de Jonge 
en T. J. Albronda 

Deze lijst. waarin in princi:w alleen •preekbeurten van Kamerleden - die zü vervullen 
binnen het verband van de r>artij - worden vermeld, wordt opgesteld door het Algemeen 
Secretariaat van de VVD, Koninginnegra~ht 61 te Den Raag (telefoon 070- 604803). De 
gegevens, waaronder bij voorkt>ur ook het aanvangsuur en de plaats waar de ver
gaderingen gehouden worden. dient men derhalve niet naar de redactie van het weekblad, 
maar naar het Algemeen Secretariaat van de partü te zenden. De lüst wordt elke maan
dag om 12.00 nnr afgesloten. 

Radio-uitzending van de VVD: woensdag 3 april van 18.20-18.30 
uur over de zender Hilversum 11 (298 m). 

lingsvoorzitter, was de heer J. Rehorst 
namelijk niet als afdelingsvoorzitter· her
klesbaar. Hij werd opgevolgd door de 
heer J. W. van Someren. 

• NUNSPEET 
Op 18 maart hield de pas opgerichte 

VVD-afdeling Nunspeet haar eerste 
openbare bijeenkomst. Het Tweede Ka
merlid de heer H. J. L. Vonhoff ·sprak 
bij die gelegenheid over "Storm op zee 
of in een glas ·water". 

• APELDOORN 
Mej. dr. G. Boekhoff is, na negentien 

jaar de vvD-afdeling AJ;>eldoorn in 
verschillende bestuursfuncties te hébben 
gediend, afgetreden als voorzitster van 
het afdelingsbes,tuur. Zij heeft gemeend 
zich niet meer herkiesbaar te moeten 
stellen en . werd opgevolgd door de heer 
dr: J. Hommes. De vergadering, tijdens 
welke. dit· een feit werd, benoemde mej. 
Boekhoff tot lid van verdienste der af
deling. 

Het Apeldoornse bestuur werd verder 
vernieuwd door de verkiezing van twee 
andere bestuursleden, namelijk mej. D. 
Langeraap en de heer A. C . .laeggi. 

• GELDERMALSEN E.O. 
De afdeling Geldermalsen e.(). orga

niseerde op 15 maart, in samemverldng 
met de afdelingen van de PvdA, de CHU 
en de SGP een opetibare debat-avond. 
Als sprekers waren uitgenodigd mr. A. 
Geurtsen, i:nr. W. Scholten, drs. E. Berg 
en M. Golverdingen. Hoewel· de ARP 
ook graag had meegedaan, was deze · 
partij - door de korte tijd van voorbe
reiding - niet in staat een spreker te 
vinden. Niettemin is het een levendige 
debatavond geworden, zo meldt men 
ons uit Geldermalsen. 

• OOSTERHOUT (NB} 
Op verzoek van verschillende leden 

hield de afdeling Oosterhout (NB) op 18 
maart, voorafgaande aan de ledenver
gadering, een koffieuurtje, zodat men 
de gelegenheid had wat nader kennis te 
maken. Het is een schot in de roos 
gebleken: de opkomst was verheugend 
groot. Na het koffie-uurtje hield de heer 
W. Verwey een inleiding over medezeg
genschap in de bedrijven. 

VVD-vergadering in Nijmegen 

Politie moest 
• .. 

In een gecombineerde openbare bij
eenkomst van de JOVD, de Liberale 
Studentenvereniging en de VVD hield 
mr. H. van Riel op donderdag 21 maart 
een inleiding over Vietnam. Hij gaf een 
historisch overzicht en wijdde uit over 
de grote Franse invloeden die in Viet
nam nog steeds merkbaar zijn. De lei
ders in Noord Vietnam, Ho Tsji Min en 
Giap, hebben hun carrière gemaakt in 
Frankrijk. 

Mr. Van Riel bleek het verloop van de 
strijd niet hopeloos in te zien voor de 
Amerikanen. De aanvoer van mensen 
uit het noorden kan niet blijven door
gaan, bovendien krijgen de Amerikanen 
steun van de Zuidkoreanen, en vooral 
van de Siamezen, die fel Amerikaans 
zijn ingesteld en de guerrilla-oorlog tot 
in de finesses kennen. 

Mr. van Riel stelde zich zonder om
wegen achter de houding van de Ameri
kanen. 

Na de pauze was er gelege!Ûleid om 
schriftelijk vragen te stellen. De aanwe
zige jongelui, die tegen het optreden 

·van de Amerikanen waren, vonden dat 
het debat vanuit de zaal moest worden 
gevoerd. Onder leiding van een bekend 
Vietnam-betoger ontstond er toen een 
vervelende situatie waarbij zelfs, voor 
het eerst in de geschiedenis van de af
deling Nijmegen, de politie moest in
grijpen. De demonstrant werd gear
resteerd omdat hij de orde verstoorde. 
Van de beantwoording van de vragen 
k\Vam niet veel meer terecht omdat van 
achter uit de zaal steeds werd getracht 
de bijeenkomst te verstoren. 

Mr. van Riel kreeg aan het einde van 
de bijeenkomst van vele aanwezigen 
een ovationeel applaus, dat zelfs het 
"applaus" van achter uit de zaal 
overstemde. 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
V.V.D. 

Koninginnegracht 61 
's-Gravenhage 

Telefoon (070) 604803 
Giro 67880 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE vrijdag 29 maart 1968 - 3 

Jaarlijkse algemene vergadering op 5 en 6 april te Maastricht 

dvie 
Op zaterdag 16 maart heeft de partij

raad van de VV:J naar aanleiding van 
de volgende agendapunten voor de op 5 
en 6 april a.s. te Maastricht te houden 
jaarlijkse algemene vergadering de na
volgende adviez~n vast&esteld. · 

·Punt 4 
Ordevoorstel van het hoofdbestuur in

_zake stemming over zaken met behulp 
van stembriefjes: de partijraad ad
viseert de door het hoofdbestum· voo~:
gestelde proef te nemen. 

Punten 13 a en b 
Voorstellen van het hoofdbestuur de 

minimumcontributie ad. .f 25,- voor ge
wone leden en .f 5,- voor gezins- en aspi
rantleden tussen afdeling, Stichting 
Vrijheid en Democratie, hoofdbestuur 
en kamercentrales voor het jaar 1968 en 
volgende te verdelen op dezelfde wijze 

',als in 1967 ):let geval was: de partijraad 
·adviseert deze voorstellen ongewi,jzig·.J 
t;; aanvaarden. 

Punten 13 c end 
Aangezien deze later aan de beschrij

vingsbrief toegevoegde voorstellen van 
het hoofdbestuur in het nummer Vd.n 
Vrijheid en Democratie van 23 februari 
op een minder in het oog springen
de wijze waren gepubliceerd, terwijl er 
bovendien enige zetfouten waren in
geslopen, worden deze voorstellen met 
toelichting hier herhaald: 

Het hoofdbestuur stelt alsnog voor als 
punten 13 C en D van de Beschrij
vingsbrief ·voor de jaarlijkse algemene 
vergadering van 5 en 6 april a.s. het 
navolgende voorste] tot contributieverla" 
ging voor jongere partijleden te behan
delen. 

13 C. Wijziging van artikel 37, eerste 
lid van de huishoudelijk reglement van 
de partij per 1 januari 1969. 

ARTIKEL 37 '-
1. De jaarlijkse minimum-contributie 

bedraagt 
a. voor gewone en buitengewone leden 

die de leeftijd van 27 jaar op 1 januari 
van het lopende boekjaar bereikt heb
ben: f 25,-; 

b. voor gewone er> buitengewone leden 
die de leeftijd van 27 jaar op 1 januari 
van het lopende boekjaar nog niet be
reikt hebben: f 16,-; 

c. voor gezinsleden f 5.-; 
d. voor aspirantleden f 5,-. 
Toelichting: In de jaarlijkse algemene 

vergadering van 10 en 11 maart 1967 ts 
toegezegd dat met de Jongeren Orga
nisatie Vrijheid en Democratie en 1e 
federatie van Liberale Studenten Ver
enigingen in Nederland zou worden over. 
legd over de vraag in hoeverre verla
ging van contributie voor jongere partij
leden gewenst is. In dit overleg is geble
lren dat de JOVD een contributieverla
ging niet noodzakelijk of gewenst acht
te, maar de LSVN wel. Het hoofd
bestuur heeft vervolgens, mede in aan
merking genomen de te dien aanzien 1n 
verschillende afdelingen levende 
wensen, besloten voor te stellen de mi
nimmn-contributie voor leden die jonger 
zijn dan 27 jaar vast te stellen op f 16.
met inbegrip van de kosten van toezen
ding van het weekblad Vrijheid en De· 
mocratie. 

13 D. Voorster tot verdeling van de 
minimum-contributie ad. f 16,-, die geldt 
voor de partijleden die de. leeftijd van 
27 jaar nog niet bereikt hebben. 

Het bedrag dat over de contributie 
voor leden die de leeftijd van 27 jaar 
nog niet hebben bereikt ad f 16,-, jaar
lijks vóór 1 mei aan het hoofdbestuur 
moet worden afgedragen beloopt f 4,50 
voor de afdelingen die niet samenvallen 
met een kamercentrale en f 3,50 voor 
de afdelingen die samenvallen met een 
lmmercentrale. _ 

Het bedrag dat door het hoofdbestuur 
over de contributie voor leden die de 
leeftijd van 27 jaar nog niet bereikt_ 
hebben jaarlijks vóór 1 juni aan de ka
mercentrale moet worden afgedragen 
beloopt f 1,-. 

Toelichting: Indien het voorstel tot 
contributieverlaging voor jongere leden 
wordt aangenomen dient een ver
deelsleutel te worden vastgesteld. Bo
venstaande voorstellen komen neer op 
een verdeling als volgt: 

Van het bedrag ad ... 
dient te worden be
taald aan Vrijheid 
en Democratie ...... 

zodat resteert ......... 
waarvan wordt afge

dragen a. h. hoofd-
bestuur ............. .. 

zodat 
7.i"lf 

de afdèling 

(volle 
contributie) 

f 16,- . (f 25,-) 

f 7,50 (f 7,50) 

f 8,50 (f 17,50) 

f 4,50 (f 10,-) 

f 4- 7.50) 

~~! · .. 

n van de partijra d 
Het hoofdbestuur dient dan van het 

bedrag van f 4,50 (f 10,-) weer f 1,
(f 3,-) af te ·dragen aan de kamercen
trales in de gevallen dat de afdeling 
niet samenvalt met de kamercentrale. 
Voor de afdelingen die wel samenvallen 
met een kamercentrale (Amsterdam, 
's-Gravenhage en Rotterdam) zou de 
afdracht aan het hoofdbestuur op f 3,à0 
moeten worden bepaald, zodat die afde
lingen-kamercentrales f 5,· kunnen be
houden na betaling van Vrijheid en De
mocratie. 

De partijraad adviseert tot aanvaar
ding van deze twee voorstellen. 

Punten 14 en 15 
Benoeming van een commissie van 

beroep en benoeming van een commis
sie voor de reglementen: het hoofd
bestuur erkent dat ook voor de 
plaatsvervangende leden van deze CO!ll

missies dubbeltallen kandidaat gesteld 
hadden moeten worden. Voorts achtten 
enige leden van dP partijraad het niet 
elegant dat de dubbeltallen voor de le
den der commissies zo waren samen
gesteld dat voor drie plaatsen slechts 
vier verschillende kandidaten waren 
gesteld. Het hoofdbestuur .had echter tot 
deze wijze van kandideren ·besloten ten
einde zo inin mogelijk leden lastig te 
vallen · voor de aanvaarding van een 
kandidatuur die vermoedelijk toch niet 
tot een benoeming zou leiden. Het 
hoofdbestuur overweegt de algemene 
vergadering bij een eventueel komende 
reglementsherziening voor te stellen de 
thans voorgeschreven omslachtige kan
didaatstellingsprocedure te wijzigen. 

De partijraad adviseerde ten slotte 
beide commissies thans wel te benoe
men op grond van de thans gestelde 
kandidaten. 

Punt 16 
Voorstel van de afdeling Voorschoten 

de in de artikelen 6 en 7 van de Statu
ten genoemde dan wei aan het kiesrec:1t 
ontleende leeftijden te wijzigen in 18 
jaar voor gewone leden en 16 .jaar voor 
aspirantled en. 

De partijraad volgt het hoofdbestuur in 
zijn advies niet t~t deze wijzigingen te 
besluiten. · 

Voor het geval de algemene vergade
ring de door de afdeling Voorschoten 
voorgestelde wijziging van artikel 6 wel 
zou aanvaarden, had het hoofdbestuur 
voorgesteld aan artikel 6 een tweede lid 
toe te voegen luidende als volgt: 

6.2. Nederlanders aan wie het actief 
kiesrecht bij onherroepelijk vonnis ls 
ontzegd kunnen niet tot de partij wor
den toegelaten. Het lidmaatschap ein
digt indien aan het betrokken lid het 
kiesrecht bij onherroepelijk vonnis is 
ontzegd. 

Het hoofdbestuur achtte deze aanvul
ling nodig omdat in de huidige redactie 
door de vermelding "kiesgerechtigden., 
vaststáat dat leden de Nederlandse nati
onaliteit moeten hebben en in het bezit 
van het kiesrecht moeten zijn. Inmid
dels is het hoofdbestuur er door de af
deling Alkmaar op gewezen dat men ook 
het kiesrecht op andere gronden kan 
verliezen dan door een rechterlijk von-

nis. Daarom heeft het hoofdbestuur een 
nieuwe redactie voor dit subsidiaire 
tweede lid van artikel 6 geformuleerd, 
in welke formulering volledige aanslui
ting is gezocht bij artikel 90, derde lid, 
van de Grondwet. 

6.2 (nieuw.) Nederlanders die van de 
uitoefening van het kiesrecht zijn uit
gesloten kunnen niet tot de partij wor
den toegelaten. Het lidmaatschap ein
digt indien het betrokken lid van het 
kiesrecht wordt uitgesloten. 

Deze aanvulling geldt dus alleen inge-
val van · aanvaarding van het 
voorstel-Voorschoten. 

Punten 17 en 18 
Voorstel van de afdeling Loosdrecht 

tot wijziging van artikel 9 van het Reg
lement op de Kandidaatstelling voor le
den van de Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal en voorstel van de afdeling 
Amsterd3.m inzake de proceduree voor 
de kandidaatstelling voor leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Ten aanzien van het eerste voorstel 
had het hoofdbestuur geadviseerd dat 
voorstel niet in behandeling te nemen 
doch het in handen te stellen van de 
commissie ad hoc tot herziening van 
het Reglement op de kandidaatstelling 
voor leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, aangezien tot de taalt
omschrijving dier commissie uitdrukke
lijk de toetsing van dit artikel behoorde. 

Ten aanzien van het tweede voorstel 
had het hoofdbestuur zowel aan de com
missie kiezer-gekozene als aan de 
voormelde commissie ad hoc gevraagd 
ten spoedigste te laten weten 

a. of zij behandeling van dit voorstEl 
op deze algemene vergadering al dan 
niet wenselijk achtten; 

b·. of zij, indien hun antwoord op de 
onder a. gestelde vraag bevestigend 
luidde, over het voorstel van de afdeling 
Amsterdam advies wilden uitbrengen 
aan het hoofdbestuur. 

De comm1ss1e kiezer-gekozene ad
viseerde wel tot behandeling van het 
voorstel-Amsterdam in deze algemene 
vergadering .over te gaan en raadde 
aanvaarding van het voorstel aan. De 
commissie ad hoc tot herziening van het 
Reglement op de kandidaatstelling voor 
leden van de Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal zag ernstige bezwaren te
gen het voorstel en meende dat defini
tieve behandeling niet goed mogelijlt 
was omdat het voorstel niet was gego-
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ten in de vorm van een of meer in het 
Reglement op te nemen artikelèn. Zij 
adviseerde derhalve een "consultatie
ve" behandeling door de algemene ver
gadering opdat de commissie bij het 
opstellen van haar rapport rekening zou 
kunnen houden met het gevoelen van de 
algemene vergadering zoals dat op 5 en 
6 april zou blijken. De commissie meen
de dat het redelijk was alsnog eenzelfde 
gang van zaken aan te bevelen inzake 
het voorstel-Loosdrecht. Het hoofd
bestuur heeft naar aanleiding van deze 
adviezen langdurig beraadslaagd en tèn 
slotte een voorstel tot ,,consulatieve" 
behandeling van de voorstellen 17 en 18 
verworpen met stakende stemmen (11 
vóór en 11 tegen.) 

De partijraad is van het verloop van 
deze discussie en van de uit..,lag van de 
stemming uitvoerig op de hoogte 
gesteld en heeft met overgrote meerder. 
beid de behandeling van deze· twee 
voorstellen ontraden. 

Deze overgrote meerderheid meent 
dat voorstel 18 (Amsterdam) ter sprake 
dient te komen zowel bij de bespreking 
van het rapport van de commissie kie
zer-gekozene (waartoe een buitengew.:>
ne algemene vergadering zal worden 
gehouden op 1 en 2 november a.s.). '!.ls 
bij. de herziening van het Reglement on 
de kandidaatstelling voor leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bij 
deze herziening dient, naar de. mening 
van de partijraad, eveneens ter sprake 
te komen. 

Punt 19 
Voorste] van de afdeling Ede tot ver

betering van het contact tussen kiezers 
en Kamerleden: De partijraad ad
viseert dit voorstel eveneens pas in be
handeling te nemen bij de bespreldng 
van het rapport van de commissie kie
zer-gelmzene op 1 en 2 november a.s. 

Punt 2.0 
Voorstel van de afdeling 's-Gravenha

ge tot aanvaarding van de volgende 
resolutie: 

"De Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie, van mening dat de toetreding 
tot de EEG van Engeland en de overige 
EVA-landen die daarom hebben ver
zocht, thans de bP.langrijkste voorWaar
de is voor een evenwichtige verwezenlij
king van de doelstellingen van de ver
dragen van Rome, is van oordeel dat de 
Nederlandse Regering - zoveel moge
lijk na overleg en in samenwerking met 
andere EEG-partners -ernstig dient •e 
overwegen haar medewerking aan cie 
verdere opbouw van de Europese Eco
nomische Gemeenschap te beperken tot 
de nakoming van de" expliciet in ge
noemde verdragen neergelegde ver
plichtingen, totdat de onderhandelingen 
over de toetreding van de EVA-landen 
die daarvoor in aanmerking wensen te 
komen, zijn geopend- met een redelijke 
kans op een bevredigend resultaat." 

Van de kamercentrale Noord-Brabant 
is een amendement ontvangen strekken
de tot verwerping van de door 's-Gra
venhage voorgestelde resolutie en ver
va'1ging daarvan door de navolgende 
tekst: 

"De Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie, van mening zijnde dat de toe
treding tot de EEG van Engeland en Je 
ove1ige EVA-landen die doorom hebben 
verzocht, van net grootste politieke en 
economische belang is voor ons land, 
nodigt de Nederlandse Regering uit al 
datgene te doen wat bedoelde toetreding 
kan bevorderen zonder dat daardoor 
aan de EEG ten grondslag liggende be
ginselen afbreuk wordt gedaan." 

Het hoofdbesh,;m· had aanvankelijk t.;t 
aanvaarding_ van de Haagse resolutie 
geadviseerd. Sedertdien (medio januari) 
zijn er tal van nieuwe ontwikkelingen 
geweest, waardoor het hoofdbestuur 1p 
zijn advies terugkomt. Oot de afdeling 
Den Haag zelf achtte in haar 
laatste ledenvergadering de mogelijk
heid niet uitgesloter. dat haar reeds in 
november 1967 opgestelde resolutie 'n
middels door de !'eiten enigszins achter
haald zou zijn. Het bestuur van de af
deling 's-GraYenhage is gemachtigd 
door de Haagse ledenvergadering des
gewenst de resolutie te herzien of in te 
trekken. \Vellicht zal aan de Algemene 
Vergadering een nieuwe tel;;st worden 
voorgelegd, waarbij tevens rekening 
zal worden gehouden met de voo:
stellen die zijn gedaan door de poll
tiel;;e leiders van een aantal Westeuro
pese liberale partijen, die op 15 maart 
onder voorzitterschap van mr. E. H. 
Toxopeus te Londen hebben vergaderd. 
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Experiment met openheid 
TN de· geschiedenis van A~1sterdam is 
.1 het herhaaldelijk voorgekomen dat 
deze stad· v::>OI:ging in politieke en antle· 
re ontwjkkefiri.geri in ons land. In hoe
verre dat ook waar zal . zijn voor de 

' eventuele op handen zijnde . wijzigingen 
in de constructie en werkwijze van de 
confessionele partijen, is uiteraard nog 
niet te zeggen; niettemin kan het inte
ressant zijn even stil te staan bij de 
gebeurtenissen van de laatste tijd op dit 
gebied. 

. Enkele weken geleden vroeg de frac
tievoorzitter ·van de KVP, de heer Th. 
B. R:JSsen, l.n de. geineenteraadsver
gadering· het woord \.·oo1· een Iwrte. ver" 
klaring. flij deelde toen rilede dat in de 
Amsterdamse gemeenteraad~fractie ·.bei-. 
<1e radicalen,. mr. Th. C. M. A. Eisen~ 
burg en mr. E. A. G. Bratitigam, deel 
rouderi blijven . uitritaken . van de 
KVP-fractie en in die positie: hun hl
breng in het .raadswerk zouden blijven 
leveren:. 

Ruim tieri ·dàgen later vond de· g·e
meenschappelij!{e vergadering plaats 
van de chdstelijkè en katholieke 
raadsleden waarop bij de begrotingsbe
handeling indertijd al was gezinspeeld. 
Die gemeenschappelijke Yetgadering 

·duurde tot kort na middernacht; het 
resultaat was een besluit om namiver te 
gaan samenwerken, én \Vel door vOort
aan de fractievergaderingen gemeen-· 
sèhappelijk te houden. Op de verga
dering waar dit besluit werd g·enomen 
- op m:vandag 18 maart --'- waren alle 
zeven Imtholieke en alle vijf chr'istelijke 
raadsleden· tegemVo::>rdig. In een geza
menlijke verklaring werd het besluit be· 
kendgei11aakt met de toelichting dat het 
gemeenschappelijk houden van fractie
:vergaderingert dooi.' beide fracties wordt 
ge~ien .. als "een experiment met 
·volstrekte openheid ten aanzien van el
kaars inbreng in het . beraad en ui ter-· 
aard met .behoud v?~>l de bestaande 
Open relaties.met àndére fracties" .. 

Ervaringen· met de metro 
NATUURLIJK is het nog wat vroeg 
. om nu al definitieve conclusies te 
trekken uit de ervaringen niet de Rot
terdamse metro. Tenslotte zijn die er
var'.ngen nog maar een week of zes 
oud. Toch zijn er bepaalde vingerwijzin· 
g·en waarvan reeds nu kan worden ge
zegd dat zij mogelijk consequenties zul
len hebben. In gesprekken mtt jouma
listen heeft drs. C G. van Leeuwen, d.a 
directeur van de Rotterdamse Elek· 
tr:iscbe Tram, zonder aarzelen toegege
ven. dat in verschillende opzichten ver
an<l.eiingen en verbetelingen gewenst, 
já noodzakelijk kunnen zijn. 

, ,De veranctelingen en verbeteringen 
zijn denkbaar voor zover het de uit
rusting van bijvoorbeeld de stations be
treft. Maar zij zouden evenzeer het lij
nennet van het openbaar vervoerbedrijf 
kwmen betreffen. De praktijk leèt na-

. meiijk dat dit bepaald nog niet vol
maak-t mag heten. Vandaar dat de RET 
onder de passagiers van trams, bussen 
en metro maar weer eens een enquète 
naar de reisgewoonten van het publieii 
laat instellen. Zodra de resultaten van 
dit onderzoek bekend zullen zijn gewor
den, zal de directie nagaan wat er pre
cies moet gebeuren. Vóór het zever is 
zullen we echter ongetwijfeld enige 
maanden verder zijn. 

Overigens heeft de p1·aktijk ook ge
leerd dat de R8T sinds de im1ienstst.:l-

li.ng van de metro dagelijks ongeveer 
tienduizend reizigers meer dan voordie·1 
te vervoeren krijgt tussen beide oevers. 
Dit roept onmiddellijk de vraag op hoe
veel automobilisten tegenwoordig hun 
auto thuislaten en van de metro gebruik 
:maken. 

Een concreet antwoord is daarop niet 
te geven. Van de verkeerspolitie kan 
men vernemen dat er in de Maastunnel 
en op de Willemsbrug wat meer "ruim
te" gekomen lijkt te zijn. Dit 
verschijnsel mag echter zeker Iliet 
uitsluitend op rekening van een terugge
lopen aantal personenauto's worden 
geschreven. De opheffing van .talrijke 
autobuslijnen in het rhrierll:ruisende ver
keer draagt daar ook toe bij. 

Het trekt intussen wel de aandacht 
dat- het parkeerterrein bij het metrosta
tion aan het Zuidplein over het alge
meen voller is dan de verkeersdeskundi
gen kennelijk hadden verwacht. Voor 
automobilisten die mogelijk hun wagen 
op het parkeerterrein zouden willen 
achterlaten, kan dit een aanleiding zijn 
om toch maar door te rijden. Naar de 
overtuiging .van drs. Van Leeuwen zal 
dit parkeerterrein dan ook zo spoedig 
mogelijk moeten worden uitgebreid. De 
ruiJnte daarvoor is aanwezig. 

Ten aanzien vàn de ervaringen :met 
de metrostations kan gelden dat de hal 
van· het Centraal Station te klein· is ge-

Regionale omroep 
ONS gemeenteraadslid, de heer Dett

. meijer heeft op zijn 60ste verjaar
.Qag een aardig cadeautje gekregen. En 
<de heer Buijtendijk fpvda) kreeg het lid 
()p zijn neus. B. en w. hadden ll!ls eerste 
pup.t op de agenda van de gemeente
raadsvergadering het initiatief-voorstel 
van de heer· Buijtendijk .geplaatst, welk 
voorstel, zoals we een paar weken gele
llen vermeldden, beoogde f 15.000 
coescrJkbaar te stellen voor een commis· 
sie, die advies zou moeten uitbrengen 
>OVer de wenselijkheid een regio11ale om
roep :in het leven te roepen. B. en w .. 
hadden de raad laten weten niet afwij
zend te staan ten aanzien van dit initia· 
tlefvoorstel. Op zich \'vas deze voortva· 
rende reactie van b; en w. te prijzen, 
maar was ze ook geheel ter zake? Dit 
werd door de heer Dettmeijer betwijfeld. 
Hij wees er op, dat elk voorstel, dat aan 
de · gemeenteraad wordt voorgelegd, 
eerst behandeld pleegt te worden in een 
<()f meer commissies van ·bijstand. Vol
·gens ons raadslid had dit ook dienen 
t'fl gebeuren met het initiatiefvoorstel 
·van de heet; Buijtendijk, zeker, omdat 
·het van verstrekkende aard was. Aan
gezien er geen vaste commissie van 
bijstand is, die een dergelijk onderwerp 
zou kunnen behandelen ter voorbereiding 
van de openbare discussie in de raad, 
stelde de heer Dettmeijer voor uit 
de raad een commissie ad hoc, bestaan
de uit vertegenwoordigers van alle frac
ties. te benoemen, die dan het initia
tief-voorstel van de heer Buijtendijk op 
zijn merites zou kunnen bekijken. 

Met een stortvloed van wooJ·den 

bestreed de heer Buijtendijlr de S11g· 
gestie van de heer Dettmeijer. De heer 
Buijtendijk meende, dat ,zijn initia
tief-voorstel om. een adviescommissie in 
te stellen geenszins inhield, dat de raad 
al een uitspraak zou doen over de 
instelling va.TJ. een regionale omroép. Bo
vendien, zo zei de heer Buijtendijk, in 
die adviescommissie zouden ook 
raadsleden ktumen ''lrm·den benoemd. 
En ten slotte ·vreesde de heer Btlijten
dijk, dat, indien eerst een commissie ad 
hoc zou worden ingesteld, daarvan een 
vertragende werldng zou uitgaan. 

M:et deze arglm1enten ging. de heer 
Buijtendijk voorbij aan de · principiële 
stellingneming van de heer Dettmeijer: 
elk voorstel, d:;tt de raad te behandelen 
krijgt, behoort eerst in een commissie 
van bijstand te worden besproken. 

Het argument, dat uitvoering van het 
voorstel-Dettmeijer vertragend zou ''lier
ken, was ooi; niet bijster sterk. Goed, 
de procedure-Dettmeijer betekent, dat 
het voorstel-Buijtendijk pas over een 
maand of twee in openbare behandeling 
kan komen. Wat dan nog? Is er ineens 

. zo'n haast met een regionale omroep? 
Van de noodzaak zijn wij vooralsnog 
niet overtuigd, maar wat ons betreft 
m&g daarnaar een onderzoek worden 
ingesteld. Maar eerst dient de· raad de 
zaak ten principale uit te praten. 

De heer Dettmeijer kreeg van 
verschillende kanten stetm, behalve van 
de prot. chr'istelijke fractie, die, naar 
we onf; hebben laten vel'tellm; aanvan-

In ·de eerstvolgende gemeente-
raadsvergadering vroeg de heer Rossen 
opnieuw het woord vo::>r een korte ver~ 
klaring, waarin hij diezelfde mededeling 
met toelichting over het gènomen 
besluit deed, daarbij mede sprekende 
namens de fractievoorzitter van de 
christelijke groep, mr. J. Bootsnia. 

Na dez.fl verklaring gaf de voorzittei·, 
d.r. I. Samkalden, de raadsleden de ge
legenheid. eventueel een beknopte nade
re v1·aag te stellen, waarop dan de he
ren Rossen en B::>otsma desgewenst de 
gelegeilheid zouden krijgen een ant
woord te geven. De socialistische frac
tievoorzitter, drs. Ed van Thijn, vroeg 
daarop het woord. Reeds na ·enkele mi
nuten herinnerde de voorzitter hem aan 

·zijn formulering, met name dat er 
gelegenheid zou zijn óm een beknopte 
vraag te stellen. De heer Van Thijn 
wilde echter met een hem niet geheel 
vreemde wijdlopigheid op de motive-

bleken en de controlelijn te kort. Dit is 
zeker in de drukke uren het geval. De 
directie van de RET o"·erweegt wat 
hieraan kan worden gedaan; een ver
bouwing wordt niet uitgesloten geacht. 

Tekortkomingen hebben zich voorts 
geopenbaard bij de verkoopautomaten 
en de ontwaardingoopparatuur. De be
ffiijfszekerheid van de toestellen laat t~ 
wensen over, al moet daaraan onmid
dellijk worden toegevoegd dat dit J.nede 
een gevolg is van - al dan niet opzette
lijk- onjuist gebruik door een deel van 
het publiel{, Over bepaalde reizigers zou 
nog wel wat meer te zeggen zijn. Sta
tions en treinrijtuigen worden vaak op 
een ontstellende manier vervuild. 

Weer een andere ervaring is dat in 
sommige stations het aantal uit
gangstourniquetten te gering is. Een 
vlotte doorstroming van de passagiers 
wordt daardoor belemmerd. Het is de 
bedoeling dat daarin op k01te termijn 
wordt voorzien door uitbreiding van het 
aantal uitgangstourniquetten. 

Opmerkelijk is het effect dat. de inge
bruikneming van de metro voor een 
<i!eel van de zakendrijvende mid
denstand blijkt te hebben. De winkeliers 
in de buurt van het Zuidplein hebben 
het ineens veel drukker gekregen. Dit 
zou de uitvoering van het plan om aan 
het Zuidplein een groot winkelcentrum 
te stichten, weleens kunnen bespoedi
gen. Hiertegenover staat dat de ~irJie-

kelijk vóór het voorstel-Dettmeijer moet 
z~jn geweest. Vanwaar die ommezwaai? 
Gunde men de VVD geen politiek suc
cesje? 

Mr. Van Ommen. Kloeke (vvd) legde 
. een doorslaggevend argument op tafel: 
behandeling van het voorstel-Buijtendijk 
was z:i. on-democratisch. Dat was tegen-

DANK 
Blijkbaar wordt Vrijheid en De-

.- moeratle toch beter gelezen dan 
v;eelaJ · op de algemene vergade..: 
l!'ingen door sommige sprekers 
wordt verondersteld. Het aantal 
telefonische, telegrafische, mon
delinge en schriftelijke geluk
wensen, in iooer ·geval, dat ik 
mocht ontvangen naar aanleiding 
van de artikelen in het voor
~a.atste nummer van Vrijheid en 
Democratie ter gelegenbeid van 
mijn OOste verjaardag, is heel 
groot geweest. Daarvoor betulg ik 
allen d.ie zo vriendelijk waren mij · 
geluk te wenselll mijn oprechte 
dank. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

!·ingo'in van de confessionele fracties i.n
gaan, waarop de voorzitter hem afbrRk 
op het moment dat de heer Van Thijn 
il!e vraag opperde o!. er nu één of t:wee 
fracties· warèn. "Dat is dus uw :vraag?.", 
meende de heer Samkalden, en toen d.e 
heer Van Thijn te kennen gaf die vra.ag 
nog verder te willen toelichten hield de 
voorzitter beminnèlijk maar strak de 
teugels in handen. De vraag was 
gesteld en hadden de heren Rossen of 
B::>otsma er behoefte aan te antwom:
den? De heer Van Thijn was niet wat d.e 
Britten noemen een "gracious loser", 
maa,r de heer Bootsma was vlot met. het 
antwoord: er zijn en blijven twee frac-
ties. · 

Zo is dus de situatie op het ogenblik 
in de Amsterdamse gemeenteraad. Of 
dat nu ook de eindsituatie is zal pas 
blijlren als "het experiment met vol
strekte openheül tén aanzien van elkaars 
inbreng in het beraad" als afgesloten 
kan worden beschouwd. 

Hers aan de {oude) Binnenweg minder 
te doen 'hebben sinds het autobusstation. 
aan de Roclmssenstraat .is opgeheven. 

Het publiek kan men soms hevig ho
ren klagen over het feit dat in bepaalde 
omstandigheden meer dan vroeger moet 
worden overgestapt, dat mede daardoor 
de reistijden veelal langer· en de ge
zinsuitgaven voor het openbaar vervoer 
il.anzienlijk hoger zijn geworden. De 
roep om wederinvoering van een 
overstaptarief klinkt hier en daar luid 
op. 

De heer Van Leeuwen meent dat de 
mensen met het nieuwe .vervoersnet nog 
vertrouwd moeten worden, dat zij, met 
andere woorden, vanzelf wel zullen le
ren hoe zij in de nieuwe omstandighe
den het bestil en het voordeligste lnm
nen reizen. Het everstapje komt echter 
naar zijn mening niet terug. Het ils tech
nisch onmogelijlï. Aan een speciaal be
jaardentalief wordt evenmin gedacht. 
De RET is geen sociale dienst, zo relle
neert de heer Van Leeuwen. En gelijk 
heeft hij. 

Met dat al is· de metro hard bezig een 
toeristische attractie te worden. Vele 
reisbureaus in den lande hebben het 
nieuwe middel van openbaar vervoer in 

.hun progran1ma's voor dagtrips naar 

.Rotterdam opgenomen. Meer en meer 
blijkt bovendien dat de metro een vast 
doel wordt voor schoolreisjes, vereni
gingsexcuxsies en dergelijl>:e. 

over de socialistische fractie niet vrien
delijk opgemerkt, maar wel ter zake. 

De heer Buijtendijk meende de heer 
Dettmeijer te kunb.en terechtwijzen 
door er aan te herinneren, dat het Rot
terdamse VVD-raadslid, de heer Van 
Leeuwen zich in de Rotterdamse ge
meentèraad wèl voor een adviescom, 

··missie had uitges;:>roken. Dat was een 
·weinig tactische opmerking, want het 
staat een Haags VVD-raadslid uiteraàrd 
vrij a.'ldere opvattingen er op na te 

. houden. Het \'ras ook daarom niet tac
. tisch, omdat het voor de Haagse raad 
nu· wel eens aanleiding zou kunnen zij~1 
eerst ar te wachten wat er in de Maas
stad (en in Amsterdam) uit de bus 
komt. Aan een d::>ublure-advies · over 
eenzelfde ondenverp zou de Haagse ge: 
meenteraact misschien wel geen behoef
te kunnen hebben. De commissie ad );oe 
zou zo'n uitspra,ak kunnen doen. 

Zestig jaar worden is op zich
zelf geen verdienste, maar het is 
wel een vreugde om een derge
lijke dag te mogen vieren, erva
rend àát zovelen met je meele-

Het zal dlûdelijk zijn, dat. we om. al 
·deze redenen de beslissing van de raad 
·om een commissie ad hoc in te stellen, 
toejuichen. Het was opvallend, dat d.e 
prot, chr.' wethouder Bol tegen. zijn ei
gen fractie in vóór· het voorstel-Dett
meijer stemde, daarmee overigens voor-.. 
komend, dat de stemmen hadden f;e-

:! staakt. 

ven. 
D. W. Dettmeijer 

Soms kunnen in de H3.agse raad cle 
politieke hartstochten toch nog wel eens 
·oplaaien. Het duel Buijtendijk-Dett
meijer leverde in elk geval -.;en span
nP:od 1mrt'e on. 



VRUH!EiD EN D!EMOCRATI!E 

1f -'11-fl!et heeft de :laatste tijd vai!ll * verschillende kanten niet ontb•·o
lken aan la·itiek op de reg·ering wat be
i!•eft haar werkg·elegenlleidspoliiiek met 
name tèn aanzien van Tilburg·. Ook wij 
Sllral;:en hierover onze ongerustheid 
uit, met dien verstande evenwd, 
dat wij ervoor 11leitten lle regering eni
ge tijd en armslag te gwmeu om im 
dezeit effectief te kunnen optreden. 

Welnu, de rege~·ing heeft ons en ken
nelijk ook andere critici inmiddels niet 
teleurgesteld, hetgeen on<lèr meer moge 
blijken uit een hoofdartikel in de 
Volkskrant, dat Wij bier gaarne dteren, 
omdat het nu niet bepaald komt van 
een blad dat ·de tegenwoordige reg·erilJg 
iin alle opzichten welgeziml is. 

Het blad schri.ift: 
·"De vooruitzichten voor de werkgele

.~enheid in Tilburg eu omg·eving· zijn 
beter geworden, JlU lle regering óp de 
stad steunmaatregelen v~n toepassing 
heèit verklaard. Het kabinet verdient 
waardCI·ing, niet alleen voor de inhoud 
van de steunmaatregelen, maar vooral 
ook voor het tempo waarin ze zijn geno
men. Het beeft alleen veel te lang ge
duurd, voor bet de regering duidelijk 
werd, dat ingrijpende steun nodig was 
voor· plaatsen als 1'ilb~rg, die eenzijdig 
drijven op een afbrokkelende industrie
tak als de textiel. Enkele weken geleden 
is dat inzicht zo<lanig" tot de regering 
doorj!;edrongen, dat zij een stltdiecom
missie instelde die.. samen met de 
plaatselijke en regionalt' bestuur<lt'rs en 
bet bedrijfsleven. moest uitkienen wellee 
vorm van stimulering de meest gesehik
itt' zou zijn. Het rapport . was zeer !'lnl'l 
lidaar e11 de reg·ering heeft even snel 
gereageerd. Daarnwe heeft zij aange
toond. dat" snel ingrijpen - zo broodno· 
dig in <le economisd1e politiek - moge
lijk is.'' En de Yolksl<raut besluit: "nat 
geen hoop voor <le tol'kmnst." 

Toon Hermans zou zeggen: "nu hoor 
je bet 'ns van een ander". 

Dit kabinet, in tegenstelling t{!Î .dl." 
regering-(Jals dat als het kabinet van 
"de zware jong·ens" werd betiteld, 
kreeg \Uij zijn iormatie van b<']laalde 
zijde de betiteling "tweede keus" 1nee. 
Welnu. het blijltt in de pt•aktijk bepaald 
geen sh,ehte keus te zijn. 

* * De roep om meer duidelîjkllei il * ten spijt., zijn het merkwaardi
gerwijze juist de ,.vernieuwers'' die in 
toenemende mate bezig zijn een nevel
gordijn rond bet nationale politiel'e ge
beuren te trekken. De radicalen in de 
KVP die aanYankelijk ~'eensgezind op
trokken. zijn inmiddels bet slachtoffer 
gewordmt van een interne venleeldlu>id 
me de situatie voor lle kiezer allerminst 
duidelijk maakt. Het gaat er veel op 
l!ijken dat bier meer sprake is .van het 
bedr,jven van sektarisme dan dat idea
lisme zou worden nagestreefd. 

Een soorgelijke outwikkeling ziet men 
op bet ogenblik bij de opllositione!s 
groep in de Partij van de Arbeid die 
zkh Nieuw Links noemt. De aanvanke·· 
Jijlte verbroedering heeft \mniddels tot 
een eonmet geleld, waarbij de here[n 
Van den Doel en J.ammers elkaar OJi iile 
!rneest scherpe wijze voor het politieke 
front aanvallen, waarbij men zkli uiet 
aan de indruk kan onttrekken dat 
persoonlijke animositeit hierbij eNt be·· 
langri,ilte rol speelt. Dit alles moge da!ll! 
op zicltzeU wel .,duidelijk" zUu. Haet 
R<?.id~ geenszins tot politieke vernieu
wing, integendeel, tot politieke af
braak, ilie, als men zijn oor 011 het 
ogenl11ik goed te luisteren leg1, de kie
zer Jin het algemeen weinig inSJlire•Pr~. 
Dit is te meer een IÜCJ'l;waar<lig-e ont
wikkeling, om(.la·t de "vernienw{>rs" op 
deze wijze llil'eeil"s het tegend-l bereii .. 
!ken van hetgeen zij voorgeven 11>ll te 
streven. 

Wij zien :in een dergelijke verspHnt<!'l
ll'ing en onderling gel<rakeel voor de po
litiéke toekomst van OILöJ land wei:ni~ 
heil. 'l'rouwens, ook in de historie is dui
delijk beweze(l da·t politiek sektal'isme> 
een weinig vruchthare voedingsbodenn 
heeft gevonden. De splinterpartijtje.s 
van SdmJidt (OSP) en WeHer, z\ju ~J-U 
Rang ter ziele. Vele kiezers, voor!'l ~Je 
jongeren, weten niet eens dai :&ij ooÄt 
hebben bestaa.n. 

WaarlUk polit.ieke pa.rtijvernieuwin~ 
zal zich dan ook langii andere wegen 
moeten voltrekken,. <l.w.z. ·door middel 
van onderling bel-aad, waarbij g·eyen en 
nemen, zomede bet afwachten van" be
paalde kansen, een noodzakelijke. v~no 
waarde zal moeten zijn. · 

PARTIJORGANiSATIE (~H) 

Kandidaatstelling en 
.programmavaststelling 

De kandidaatstelling voor de gemeen, 
teraden, waarbij de afdelingen geheel 
a.utoiloom zijn, en voor de provinciale 
staten, waarin het hoofdbestuur een act
viserentie stem heeft, zijn Teects in het 
kort besproken*). Voor de beoordeling 
van de interne partijdemocratie is ech
ter de kandidaatstellingsprocedure voor. 
de Tweede Kamer van het grootste be· 
lang. 

Vooropgesteld zij dat deze pr::.cedure 
aan een nadere studie wordt onderwor· 
pen, Het zal daarbij echter zeker niet 
de bedoeling zijn de interne partijdemo
cratie te verminderen. Het is bovendien 
juist de huidige procedure te bezien al
I'Orens tot reorganisatie wordt besloten. 

De kandidaatstellingsproeedure ken. 
n1erkt zich do::.r "werken van ondera,f". 
Allereerst wordt een groslijst gefor
meerd door de afdelmgsleden. De leden
vergaderingen der afdelingen kunnen 
namen van voorlopige kandidaten aan 
hPt hoofdbesluur opgeven. Het hoofd
h.estutîi· vraagt aan deze personen of zij 
bereid zijn een vo:Jrlopige kandidatuur 
te aanvaarden. Is dat het geval, dan 
worden deze personen zonder meer op 
de groslijst geplaatst. Het hoofdbestuur 
kan dan de groslijst nog uitbreiden. Het 
hoofdbestuur geeft vervolgens een tech
nisch advies over de aantallen verschil
lende lijRteri enz. Namen worden daarin 
niet genoemd, al zal het advies om in 
alle kieskringen met één Jijstaanv:Jerder 
te komen, in de praktijk neerkomen op 
een advies betreffende de persoon van 
de lijstaanvoerder. Vervolgens gaan de 
afdelingen, iioor over elke plaats afzon
derlijk te stemmen, ontwerp-kandida
tenlij-sten opstellen. De processenv~r
baal van de stemmingen ga.an naar de 
kamercentrale en naar het hoofd· 
bestuur. Vervolgens maken de. kamer
centrales eveneens ::mtwerp-kandidaten· 
lijsten die aan het hoofdbeslu\ll' worden 
gezonden. Daarna maa.kt het hoofd·' 
bestuur een advies op aan de hand van 
de van de kamercentrale:o en afdelingen 
ontvangen ·ontwerpen. Dit advies gaat 
naatr de kamercentrales en naar de Ver
kiezingsraad. De Verkiezingsraad 
bestaat uit de partijraad, versterkt door 
een aaJltal extra. afgevaardigden van de 
kamercentrales. De sterkte van deze af-

vaardig-ing is gebaseerd op het aantal 
bij de vorige Kamen'erkiezing behaalde 
stemmen in de desbetreffende 
rijksldeskring. De Kamer'centrales kun
nen aan de Verkiezingsraad laten weten 
wat zij van: het hoofdbestuursadvies vin
den. De Verkiezmgsraan gaat dan, door 
weder·:Jm over elke plaats afzonderlijk 
te stemmen, een ontwerp-kandidaten
Jijst opstellen. Is dit gebeurd, dan kun
nen zitlende kamerleden "persoonlijk 
'wijzingen komen bepleiten. Daarna stelt 
de algemene vergadering de lijsten defi· 

Geliimfséhoonheld In nytontaplJt' 
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Broeib.skken en ..,11~ onderdet .. R voor 
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niÜef va.'lt. Het reaht van· de alg1tmlena 
vergadering is bij die ·gelegenheid be
perkt doordat .de voordracht V!Ul de 
Verkiezingsraad~ slechts met 2/3 meer~ 
derheld kan worden gewijzigd. Het is 
wel zeker dat o.a. dit punt uitvoerig zal. 
worden bekeken bij de herziening. 

Verkiezingsraad 
In de partijraad - en dus in de Ver

kiezingsraad _:__ heeft het gehele hoofd· 
bestuur zitting naast de leden van de 
Eerste-Kamerfractie. Die van de Twee
de-Kamerfractie hebben wel zitting în 
de partijraàd maar niet in de Verkie.
:r.ingsraad. Voórts maken van beide ra
den 15 door het hoofdbestuur benoemde 
leden deel uit. Het grootste deel va.n 
beide raden wordt gevormd door de 
vertegenwoordigers van de kamercen
trales. De vraag of het hoofdbestuur in 
feite geen overheersende stem heeft in 
de Verkiezingsraad kan ontke:n:nend 
worden beantwoord. Het moge juist zijn 
da.t die overheersende positie er wel is 
als het hoofdbestuuT en bijv. de 
Eerste-Kamerfractie als een homogeen 
blok stemmen, terwijl de rest over twee 
of drie kandidaten verdeeld is, de prak
tijk wijst uit datt het hoofdbestuur en de 
Eerste-Kamerfractie niet als een homo
geen blok plegen te stemmen. Als libe
ralen zijn ook de hoofdbestuursleden 
van onze partij individua.E.sten en heb
ben zij hun eigen oordeel. 

Verkiezingsprogram 
:Niet verkiezingsprogt~ams is het in de

mocratisch opzicht moeilijker gesteld. 
Dat komt voor w::tt 196'7 betreft mede 
doordat de verldezingen ,werden ver
vroegd. Daardoor moesten aHe 
oorspronkelijk vastgestelde termijnen 
drastisch worden ingekort. De opzet 
was: publikatie va.n een dool' bet hoofd
bestuur vastgesteld schets-ontwerp 
(discussienota) ; indiening van wijzi
gingsvoorstellen; opstelling door het 
hoofdbestuur van een definitief ön t. 
werp; indiening van 1l.mendementen; 
beoordeling door de partijraad en ten 
slotte vastelling door de alge.mene ver~ 
gadering. In 1966/1967 moest lc01't na de 
publikatie van het schets-ontwerp 
(discussienota) de procedure worden 
bekort wegens de vervToeging va.U de 
verkiezingen. In het definitieve ontwerp 
werc1en tal van wijzigingsvom'r!tellen 
verwerkt. Alle vo:Jrstellen van zuiver of 
:voornamelijk redactionele aard konden, 
voor zover ze niet wa1'eli vervverkt, niet 
meer aan de algemene vec·gadering 
worden voorgelegd. Slechts de .,pro
grammatische" amenderneuten en wij
zigingsvoorstellen konden in de algeme
ne vergadering nog ter discus3le wor· 
den gesteld. 

Program en 

kandidaatstelling 
Herhaaldelijk is bebogd dat de 

vaststelling van het verkiezingsprogram 
vooraf dient te gaan aan de kandi
daatstelling, opdat de partij zeker weet 
dal zij kandidaten kiest die het pt·ogram 
onderschrijven. Een dergelijke p!'ocedu
re lijkt mij echter pra,ktisch onuitvoer
baar. Wil men de democratische gang· 
yan zaken hij de kandidaatstelling· 
handhaven, dan moet men met die kan
·didaatstelling vroeg beginnen. Aan dit 
vwegê begin hadden wij hC!t 1n 1966 te 
danken da.t ondanks de vervroeging van 
d<> verkiezingen de gehele proeedure 
kon worden afgewiklreld. Een ver'kie
zing~program dient echter zo actueel 
mogelijk te zijn. Zeker het eei'3(~ ge
deelte of .,manifest" waa.rmee. de partij 
11ich tot de kiezers Ticht. De eis tot 
actualiteit maakt de omwisseling va.n 
een in theorie juiste volgorde, onverm\j
&!ijk .. ·. 

Resoluties 
Er is echter wei een ~Jite.cna tief. De 

p.cu·tij zou vaker polit1cke uE.spr::~.ken 
Jwnnen doen in de vorm va.n resoluties 
o1·er actuele onderwerpen. Lrtdien dat 
geschiedt ·kan men het oude verlüe
zingsprogram min of meer "bijhouden" 
en worden kansen op verrassingen bij 
cl.- vaststelling van het def\:nitieve pro
gram geringer. De commissie kiezer-ge
ko?.cm· zal in die richting voorstellen 
doen. 

i slot volgt) 
l\IR. F. KORTHf.\ .. LS A.LT,ES 
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Miin opinie is • • • 

• loonpolitiek 
De beschouwingen van de heren Van 

Galen en Delvaux in de nummers van 
23 februari e.n 8 maart nopen mij tot 
een enkele kanttekening. Allereerst mo
ge il< eraan herinneren dat wij sinds de 
bevrijding loon- en prijsbeheersing heb
ben gekend en dat aan de daartoe ge
troffen overheidsmaatregelen ook libe
l'alen hebben meegewerkt. Voorts, dat 
de "loonexplosie" van 1963-1964, die min 
of meer een doorbraak in het . beleid 
betekende, niet was tegen te houden 
omdat van de zijde der vakbeweging de 
drang te sterk was geworden om ons 
enigszins aan het Westeuropese loonpeil 
aan te passen. Hoewel deze opreatie als 
eenmalig bedoeld was, zijn ook in de 
daaropvolgende jaren nog behoorlijke 
loonstijgingen tot stand gekomen, getui
ge de stijging van de loonquote van het 
nationaal inkomen van 67 pct. tot 76 
pct. in de jal'en 1964 t;m 1966, Bij voort
during bleef de loons~ijging zich aan
merkelijk boven de produktiviteitsstij
ging bewegen, alle schone verklaringen 
van regering en SER ten spijt. 

Intussen was reeds in 1963 de goed
keuring van cao's op verzoek van het 
bedrijfsleven overgedragen aan de 
Stichting van de Arbeid, waardo()r dit 
orgaan in de plaats trad van het college 
van rijksbemiddelaars. Dit experiment 
is echter mislukt, zodat medio 1966 het 
college wederom de teugels in handen 
nam. 

De druk van de vakbeweging tot vrij
heid van loonvorming nam echter hand 
over hand toe, zodat er begin 1967 door 
haar bij de kabinetsinformateur Zijlstra 
op werd aangedrongen deze vrijheid te 
l1erstellen, behoudens repressief toezicht 
van de minister. Op dat ogenblik lieten 
de centrale werkgeversorganisaties nog 
een ander geluid horen:. zij wensten wel 
een zekere versoepeling doch achtten 
niettemin preventief toezicht door het 
college van rijksbemiddelaars on
misbaar. 

In de loop van de zomer treden dan 
de eerste· symptomen naar buiten, dat 
men ook van werkgeverszijde de vrij
heid na 27 jaar wilde herstellen. Dit 
heeft ten slotte geleid tot overeenstem
ming in de Stichting van de Arbeid, 
waarbij slechts het Centraal Verbond 
van Zelfstandige Ondernemers zich niet 
met deze oplossing kon verenigen. In 
december sloot de regering .zich bij het 
standpunt van de overgrote . meerder
heid van het georganiseerde bedrijfsle
ven aan, zodat per 1 januari de vrij
e(re) loonvorming een feit kon worden. 

Het college van rijksbemiddelaars 
werd op stal gezet en alleen de minister 
van sociale zaken en volksgezondheid 
behield de bevoegdheid cao's onverbin
dend te verklaren, respectievelijk een 
loonpauze af te kondigen. De regering, 
die volgens haar eigèn woorden de "uit
eindelijke verantwoordelijkheid" droeg, 
werd reeds spoedig met moeilijkheden 
geconfronteerd. Toen de betalingsbalans 
over 1967 ongunstiger bleek uit te vallen 
dan door het Centraal Planbureau ,ge
raamd was, heeft zij de sociale partners 
bijeengeroepen om hun de ernst van de 
toestand onder ogen te brengen en op 
matiging aan te dringen. De partners 
namen de · regeringsmededeling voor 
kennisgeving aan. Kortgeleden werd op
nieuw een beraad met het bedrijfsleven 
gehouden, omdat de trend van de reeds 
afgesloten cao's de regering met zorg 
vervulde, waarbij met name de over
eengekomen arbeidstijdverkorting een 
rol speelde. De regering voorzag dat de 
"ruimte" voor verbeteringen in 1969 wel 
bijzonder gering zou worden. Nogmaals 
verzocht zij medewerking van de cen
tr:ile organisaties om op ·de bij haar 
a,angesloten branche:verenigingen 
respectievelijk vakbonden druk uit te 
oefenen. Wederom werd dit verzoek 'af
gewezen onder· het motto dat de vrije 
loonpolitiek bewust was aanvaard en 
dat dus het overleg aan de onderhande
laars in de bedrijfstakken en bij de 
ondernemingen moest worden overgela
ten; indien de overheid zich bezorgd 
toonde, dan lag het aan haar om van 
haar bevoegdhed~n gebruik te maken. 
In deze situatie verkeren wij thans en 
minister Rooivink heeft o.a. de 
bouw-cao aan de door hem aangewezen 
"wijze mannen" voorgelegd. 

Iridien de heer Van Galen nu spreekt 
van een hinkende loonpolitiek, dan kan 
ik hem daarin geen ongelijk geven. De 
vraag is echter : à qui la faute? Indien 

' de tegenvallende betalingsbalans voor 
de regering aanleiding is om bij het 
bedrijfsleven aan de bel te trekken, dan 
moet men zich in gemoede afvragen of 
de ommezwaai in het loonbeleid eind 
1967 wel geheel verantwoord was. Daar 
komt nog bij dat het prijsbeleid wel 
gehandhaafd is, zodat de vanouds 
bèstaande coördinatie van loon- en 
prijsbeleid is komen te vervallen. 

Indien drs. Delvaux zich op beginsel
en verkiezingsprogramma's onzer partij 
·gaat beroepen, dan moge ik hem eraan 
herinneren dat volgens het verkie
zingsprogramma-1967 weliswaar in be
ginsel een vrije loon- en prijsvorming 
wordt aangehangen, doch dat bij ernsti-

ge storingen in de economie ingrijpen 
toelaatbaar wordt geacht. 

Deze situatie dee_d zich na de bevrij
ding voor en heeft zich sindsdien ge
handhaafd (men denke slechts aan de 
krappe arbeidsmarkt welke ook thans in 
de Ran(}stad nog bestaat en die tot het 
aantrekken van een belangrijk aantal 
buitenlandse arbeidsJn·achten geleid 
heeft). 

En indien thans de regering in korte 
tijd reeds tweemaal de waarschuwende 
vinger heeft moeten opheffen in ver
band met de betalingsbalans, dan mag 
toch wel geconcludeerd worden dat onze 
economie nog verre van stabiel is. 

Ik meen dan ook dat men zonder ons 
programma geweld aan te doen ,;oor 
een globale loonbeheersing kan blijven 
pleiten. 

Mr. ir. A. W. QUINT, Hilversum 

• Werkloosheid 
Naar aanleiding van het lezenswaar

dige artikel van de heer G. Stempher in 
Vrijh. en Dem. van 15 maart getiteld: 
"Meer mobiliteit arbeidsmarkt oplos
sing voor werkloosheid" zou ik gaarne 
het volgende willen opmerken. 

Tot de grote mate van werkloosheid in 
bepaalde gebieden van ons land heeft 
vermoedelijk in belangrijke graad bijge
dragen het z.g. "spreidingsbeleid", dat 
uit planologische overwegingen geduren
de meer dan 15 jaar in ons land is na
gestreefd .. Iri het bijzonder het op grond 
van dat beleid afremmen van de wo
ningbouw in het Westen van het land, in 
tegenstelling tot het bevorderen daar
van in andere streken, moet een vrijwil
lige, geleidelijke afvloeiing van krach
ten daaruit naar het westen zo niet ge
heel verhinderd, dan toch verlangzaamd 
hebben. Iri zoverre is ook aan de "mobi
liteit" van werlmemers afbreuk gedaan 
en is e,r opgeroeid tegen de econo
mische krachten, waarvoor thans de re
kening gepresenteerd wordt. 

Ondanks de thans wel tot miljarden 
guldens opgelopen steun aan gebieden 
buiten het westen, in de vorm van ex
tra-investeringen, subsidies en werklo
zen-steun geven deze gebieden in het 
algemeen gezien, nu een alles bedek
kende economische hausse-periode voor
bij is, weer hetzelfde zwakke beeld te 
zien als bij het begin van de sprei
dings-politiek. De vraag lijkt dus wel 
gewettigd of deze politiek juist is ge
weest. Natuurlijk moeten op 't ogenblik 
maatregelen genomen worden tot ver
zachting van het leed van de werk-

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

TWEE BEKENDE MERKEN 

loosheid, maar men zal die m.i. moeten 
zien als "pijnstillende" middelen, die 
tot de genezing van de fundamentele 
zwakheden niets bijdragen. 

Ik durf dit zo te schrijven omdat de 
laatste tijd van andere zijden ook 
vraagtekens bij_ het spreidings-beleid 
zijn gezet, bijv. door de Economische 
Statistische Berichten, die o.a. spraken 
over de aantasting van ons economisch 
potentieel ter wille van vage, planolo
gische wensen. In het nummer van 6 . 
maart'wijzen dr. A. J. Hendriks. en drs. 
A. C. van Wiekeren o.m. op de verschil
len in economische structuur van de 
landsdelen: , , bevolkingsconcentraties als 
de Randstad, Londen, Parijs, enz. zijn 
tevens concentraties van know-how, cre
ativiteit, informatie en dienstverlening 
van zeer gespecialiseerd karakter". Het 
is dáár, dat de economische groei
kracht zetelt, · en waar iedere deel
nemer aan het produktie-proces méér 
waard is dan op een andere plaats. 

Wat betreft de "vage planologische 
wensen": het komt mij voor dat ·de 
vroeger geuite noodkreten van : de 
Randstad slibt vol, de periferie toont 
ontvo~king, inderdaad - en terecht -
tegenwoordig met meer scepsis worden 
bekeken. Het zou voor een ingezonden 
stuk te ver gaan daar over uit te wei
den, maar desgewenst zal ik daarvoor 
argumentatie kunnen aanvoeren. 

Om tot slot terug te komen op de 
"mobiliteit" van de arbeidsmarkt, 
waarover de heer Stempher schreef: ten 
eerste, grote concentraties brengen ook 
een grotere mobiliteit mede, een werk
zoekende heeft, zonder te verhuizen, een 
grotere en meer gevarieerde keuze van 
arbeidsmogelijkheden. Eri ten tweede: 
omgekeerd heeft ook iedere werkgever 
een groter en gevarieerder arbei
ders-reservoir, waaruit hij de door hem 
verlangde arbeidskrachten kan putten. 
Beide factoren stimuleren_ de econo
mische vooruitgang. 

Van het. idee, dat de bevolking in de 
buiten-provincies vast gebakken zit, zal 
men moeten zien af te komen. 

I.M. DEBUSSY, Den Haag 
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WAAR HET OM GAAT IS: DE KlOOF TUSSEN 
ARM EN RIJK TE VERKLEINEN 

wereldhandelsconferentie 
Er dreigt zich in ons land een ma

laise-stemming te ontwikkelen met be
trekking tot de voortgang van de twee
de wereldhandelsconferentie, welke van 
1 februari tot eind maart van dit jaar in 
New Delhi in India wordt gehouden. Bij
na alle berichten, publikaties en com
mentaren hebbèn een negatieve inslag 
en geven blijk van teleurstelling, dat 
niet méér concrete vooruitgang wordt 
g·eboelü op de weg om het verschil tus
sen de arme en rijke wereld te verklei
nen. De uiterlijke schijn van hetgeen in 
New Delhi gebeurt rechtvaardigt wel
licht deze zienswijze. Wat kan men an
ders verwachten van een conferentie 
van ruim. honderddertig landen, waar in 
de openbare plenaire vergadering 
en in de , commissievergaderingen on
telbare verklaringen worden afgelegd, 
waar ieder land zijn beurt en zijn zegje 
wil hebben, waarbij veel in herhalingen 
wordt getreden en waarbij een goed 
deel van het oratorisch talent is .gericht 
op de publieke tribune thuis? 

Toch geloof ik, dat .een meer positieve 
benadering en waardering van UNC
TAD-TI mogelijk is en ook zin heeft. 

UNCTAD-kater 
Een deel van. de thans naar voren 

komende teleurstelling over de gang 
van zaken in New Delhi wordt niet zo
zeer veroorzaakt door het verloop van 
de conferentie als wel door de zeer 
hooggespannen verwachtingen, welke in 
brede kringen van onze samenleving 
waren gewekt met daarnaast een on
derschatting van de ingewikkelde pro
blematiek van de ontwikkelingshulp. 
Gegeven deze situatie zat op voorhand 
van· de conferentie een "UNCTAD-ka
ter" voor velen in ons land er dik in. 
Hetgeen dan ook gebeurt, te meer daar 
de berichtgeving voor een groot deel 
wordt verzorgd door jongere journa
listen en politici, wier wens om te hel
pen groter is dan hun kennis van de 
handelspolitieke en fina.nciële prob-le
men, waarmee de ontwikkelingshulp is 
belast. 

Organisatie 
Er wordt in New Delhi stellig veel 

gepraat, maar er wordt ook hard ge
werkt en de gehele organisatie is zeer 
goed. Zeker een compliment voor het 
gastland India! De conferentie kent een 
plenaire vergadering, vijf permanente 
commissies en nog drie werkgroepen; 
de meeste van deze vergaderen dage
lijks, soms de gehele dag. Alleen al het 
dagelijks opmaken van de agenda, het 
prepareren van de summary-records, 
enz., - alles in vier talen - vereist een 
enorme organisatie, nog afgezien van 

·het beschikbaar stellen van vergader
ruimten en vertaalfaciliteiten. Hier zijn 
dagelijks zo'n vierhonderd mensen in 
drie ploegen mee bezig; en het geheel 
loopt voortreffelijk: iedere morgen 
vindt men de "journal" voor die dag in 
zijn vak, compleet met agenda voor die 
'dag en de samenvatting van wat er de 
vorige dag· in alle vergaderingen is be
handeld. - Druvr tussendoo·r heeft fre
quent groeps- of "fractie"-overleg 
Plaats tussen de leden van de officiële 
landengroepen, terwijl bovendien elke 
permanente rommissie nog een "con
tact-group", ofwel dagelijks bestuur 
heeft van 20 à 25 leden; deze laatste 
groepen van· bijenkomsten zijn niet 
openbaar. Al met al een geweldige on
derneming van bijeenkomsten, waarin 
de routiniers - zeker honderd per per
manente commissie - excelleren in het 
onderhandelingswoordenspel. Voorwaar 
een aangelegenheid waar het van be
lang is de algemene lijn in· de gaten te 
houden en zich niet te laten verwarren 
door de oratorische getijden van woor
denstromen. 

Waar gaat het om? De }doof tussen 
arm en rijk verkleinen door handel en 
hulp! 

Commissies 
De handel is het onderwerp van de 

commissies I (grondstoffen) en TI (in
d~triële produkten). De hulp is het stu
die-object van commissie TII, waarvan 
lUx. Everts van ons mmisterie van bui
tenlandse zalren worzitter is. Com
n?Jssie IV houdt zich bezig met het 
dienstenverkeer (scheepvaart, banking 
en toerisme) terwijl commissie V als 
taak heeft de bestudering van ontwikke-

door ,ir. H. J. 
Louwes, 
lid van de 
Eerste Kamer 
der Staten
Generaal 

lingsstrategie en -principes. De werk
groepen behandelen speciale problemen, 
zoals het wereldvoedselprobleem, tech
nische hulp, de problemen der 
minst-ontwikkelde landen en de speciale 
moeilijkheden der landen, die geen toe
gang tot de zee hebben. 

Zoals in alle VN-organen zijn de meer 
dan honderd leden-landen in vier groe- · 
pen onderverdeeld. De A-groep omvat 
de afro-aziatische landen, de 13-groep de 
rijke, geïndustrialiseerde landen, de 
C-groep de Latijnsamerikaanse landen 
en de D-g-roep de oostblok-landen. Dit 
zijn de "landen-fracties", officieel in
gesteld door de algemene ve_rgadering 
van de Verenigde Naties, die echter be
paald niet homogeen zijn. Zo heeft de 

· A-groep grote moeite haar leden Israël 
en Zuid-Afrika te aanvaarden terwijl .de 
C-groep niet met Cuba wil vergaderen. 
Deze twee groepen vergaderen dan ook 
niet of nauwelijks, maar hebben samen 
gevormd de "groep van 77", inmiddels 
al uitgegroeid tot ruim 85, praktisch de 
gehele A- en C-groep, .met 'uitzondering 
van de zojuist genoemde drie landen. 
De "groep van de 77" betrekt haar le
den dus uit verscheidene officiële fracties 
en vertoont ook overigens onmiskenbaar 
radicale kenmerken! Naarmate de con
ferèntie voortschrijdt gaat zich steeds 
meer overleg en meningsvorming con
centreren in besloten groepsvergaderin
gen, terwijl in het openbaar slechts de 
daaruit resulterende groepscomprÓmis
sen blijken. Ieder, die enige ervaring 
heeft met onderhandelingsconferenties, 
zal er begrip voor hebben dat deze 
openbare uitingen alle kenmerken dra
ge~ van geaccentueerd groepsbelang. 
De secretaris-generaal van de VN, Oe 
Thant, aanvaardde dit geresigneerd in 
zijn toespraa!{ tot de plenaire zitting: 
"human nature being what it is". 

Debatingdub 
Welke resultaten waren en ZlJn be

reikbaar? Of beter misschien: voor wel
ke opgaven werden en worden UNC
TAD-I en -TI gesteld? De werkingssfeer 
van UNCTAD - United Nations Confe
rence on Trade and Development - is 
strikt beperkt tot het formuleren van 
algemene beginselen en principes ter 
verkleining van het verschil tussen rijk 
en arm. UNCTAD heeft tot object de 
analyse, studie, discussie en formule
ring van situaties, mogelijke oplossin
gen en richtlijnen of algemene beginse
len. UNCTAD is een forum, waarvan 
men hoogstens duidelijke en algemeen 
aanvaarde conclusies mag verwachten. 
De conferenties waren noch zijn opgezet 
als een organisatie om tot concrete uit
voeringsovereenkomsten te geraken op 
het gebied van handel of hulp. Het gaat 
om de formulering van model-oplossin
gen of raam-beginselen, aan de hand 
waarvan daarná - eventueel aan de 
hand van eveneens aanvaarde tijdsche
ma's de concrete uitwerking in 
gespecialiseerde organen en in de vorm 
van uitvoerbare overeenkomsten kan 
worden gerealiseerd. 

Met andere woorden: UNCTAD heeft 
meer het karakter van een deba
ting-club en bepaald niet dat van een 
operationeel orgaan. Misschien ligt in 
deze taakomschrijving een deel van de 
oorzaak besloten van de rE:acties van 
teleurstelling in Nedèrland. 

Forum 
De werkelijke uitbreiding en imple

mentatie van handel en hulp moeten zich 
immers voltrekken tussen een veelheid 
van landen, via een veelheid van finan
ciële technieJ;:en, door middel van het 
goederen- en dienstenverkeer in honder
den grondstoffen, fabrikaten en 
diensten. Dit alles uit te werken en in 
werkbare overeenkomsten - vast te leg
gen vraagt een grote specialistische 

kennis en een nauwkeurige afweging 
van belangen tussen -de betrokken lan
den. Het zou eenvoudig technisch en ma
terieel onmogelijk zijn geweest voldoen
de specialisten én gevolmachtigden in 
één stad samen te brengen om zelfs 
maar met het begin van uitwerking te 
beginnen. Nog afgezien van het feit dat 
in dat geval een constante stroom van 
verantwoordelijke ministers naar en 
van die stad had moeten reizen. Neen, 
UNCTAD is en kan niet anders zijn dan 
een forum, waar men praat én onder
handelt over beginselen. Maar onder
handelen is het wel, want ook het vrij
willig aanvaarden van beginselen, al
thans het nale\"en ervan, l'an grote eco
nomische en sociale betekenis hebben. 

Positief verschiet 
Kan UNCTAD-TI in haar conclusies 

uitstijgen boven UNCTAD-I? Zoals be
kend had de eerste UNCTAD vier jaar 
geleden in Genève plaats. In de slotfase 
van deze wereldhandelsconferentie -

.de zgri. "final act" - werd een aantal 
principes en richtlijnen aanvaard door 
stemming. Uiteraard werden de rijke 
landen bij die gelegenheid ten ·enemna
le overstemd door de zoveel talrijker 
armere landen. De geïndustrialiseerde 
landen hebben zich dan ook niet moreel 
gebonden gevoeld om de "final act" uit 
te weren, hoewel zij uite·raard wel zijn 
doorgegaan met hulpverlening. In de 
herfst van 1967 heeft "de groep van 77" 
tijdens een bijeenkomst in Algiers nog 
eens een eigen interpretatie aan de 
principes van de "final act" gegeven. 
Deze interpretatie is neergelegd in het 
"Charter van Algiers", een soort ontwik· 
kelingshandvest met alle kenmerken· 
van overvraging, typerend voor interna
tionale onderhandelingen. Nog afgezien 
van het feit dat de gebundelde desidera
ta van "77"-ontwikl,elingslanden meer 
rekening houden met eigen wensen dan 
111et de economische mogelijkheden van 
de donor-landen. 
Naar mijn mening zal UNCTAD-II haar 

doel het beste dienen door te eindigen 
met een nieuwe slot-conclusie, welke 
vrijwillig wordt aanvaard door alle lan
den. Iets dat men vrijwillig aanvaardt 
houdt een groter waarborg in, dat men 
er moreel aan gebonden is en het ook 
getrouwelijk probeert uit te voeren. De 
haalbare én realiseerbare elementen uit 
de "final act" van 1964 en uit het 
"Charter van Algiers" dienen naar mijn 
mening zodanig omgevormd te worden, 
dat zij vrijwillig geaccepteerd worden 
door de rijke landen, die daarmede dan 
ook de morele verplichting op zich ne
men er naar te leven. In een dergelijk 
perspectief zit dus \vel degelijk een 
positief verschiet voor UNCTAD-TI en 
haar opvolgers! 

Eén procent 
Om welke beginselen gaat de strijd .in 

hoofdzaak? 
De twee hoofd-elementen voor de ver

groting van handel en hulp liggen beslo
ten in (a) het principe van de "1 peL
hulp", en (b) de toegang tot de markten 
van de rijkere landen voor de produlden 
van de ontwikkelingslanden. 

Het prinCipe van de 1 pct.-hulp is een 
produkt van UNCTAD-I en beoogt de 
rij!{ere landen te verplichten 1 pct. van 
het nationaal ·inkomen als directe hulp 
te verstrekken; een lmpitaalstroom dus 
uit overheids- en particuliere (lees: be
drijfsleven-) bron. Ben ik wel ingelicht, 
dan voldoen op dit moment slechts 
Frankrijk, Portugal en Nederland aan 
dit criterium! De andere landen doen al
Ie minder, inclusief de Scandinavische 
landen, die overigens de UNCTAD-reso
luties onderschrijven. Sinds UNCTAD-I 
hebben de ontwikkelingslanden gepro
beerd de "1 pct.-regeling" gemeengoed 
te doen worden en zeker met enig psy
chologisch succes. In Algiers heeft men 
de definitie van nationaal inkomen eens 
nader onder de loep genomen e.1 men 
probeert hiervoor thans de zienswijze 
ingang te doen vinden, dat dit moet 
gelezen worden als "bruto nationaal 
produkt" en niet als "netto nationaal 
inkomen". Uiteraard betekent deze een
zijdige definitoire interpretatie een ver
hoging - in de orde van grootte van 20 
à 25 pct. - ten opzichte van de eerst 
algemeen aangenomen uitleg. Daaren
boven proberen de meer sociaH~:tische 
ontwikkelingslanden het aandeel van de 
kapitaalstroom afkomstig van investe
ringen van het bedrijfsleven buiten de 

,.1 pct-regeling" te houden; zij worden 
daarin braaf gesteund door het 
oost-blok. Het is voor mij de vraag of 
de desbetreffende commissie-III dan ook 
wei zal toekomen aan de bethandeling 
van het pre-advies omtrent de· stimule
ring van de stroom van privé-kapitaal 
van de hand van onze land- en partijge
noot dr. Stikker, die dit pre-advies ovec 
rigens op verzoek van het permanente . 
UNCTAD-secretariaat heeft geschreven. 
Al met al is het duidelijk dat de proble
matiek on1 de "1 pct.-regeling" ·voldoen
de stof tot discussie geeft. Zo er al een 
nieuwe formulering op basis van vrij
willige aa.nvaarding uit komt, :l'lal dit ze
ker niet eerder gebeuren dan in de uiter
ste slotfase van de conferentie. Vooral 
de Japanners verzetten zich sterk tegen 
een verhoging van de eis en dringen 
aan op een formulering, welke meer 
rekening houdt met· "national :wealth" 
in plaats van "national income or pro-
duct". · 

Toegang tot markten 
De kwestie van de toegang tot de 

markten is een buitengewoon gecompli
ceerde zaak, verdeeld over vele produk
ten en niet sterk verschillende interes
sen, vooral tussen de. ontwikkelingslan
den zelf. Het bestek van i!it artikel laat 
niet toe op de merites van ·de verschil
lende aspecten in te gaan; ik wil er 
slechts enkele noemen: stabilisatie van 
grondstoffenprijzen, vorming van buf
fen·oorraden en financiering daarvan, 
diversificatie van produktie,- de proble
men van de synthetische produkten, 
gegarandeerd minimum-inkomen van 
agrarische werkers in de ontwikke
lingslanden, de verlening van han
delspolitieke preferenties voor fabrika
ten en halffabrikaten, de positie van de 
zgn. "reversed preferences", vlagdiscri
minatie bij de scheepvaart, enz., enz. 
Te veel om op te noemen. 

De grote vraag waar het terzake. van 
deze materie om gaat is: willen en kun
nen de rijkere democratieën toelaten 
bressen te laten schieten in het geheel 
van regelingen en maatregelen waar
binnen zij hun hoge produktie hebben 
bewerkstelligd, door middel waarvan zij 
de aldus gecreëerdè welvaart verdelen 
en waarvan alleen op straffe ván wel
vaartsverlies kan worden afgeweken? 
Het gaat hier niet alleen maar om zgn. 
protectie van dè industrie of de land
bouw, het gaat om het geheel van maat
regelen dat ons in het Westen in staat 
stelt een hoge produktie en een goede 
ve1~deling daarvan te handhaven. Mogen 
wij dit opgeven tegen de achtergrond 
van een manifeste onderconsumptie van 
voedsel en kleding in de meeste ontwik
kelingslanden, tegen de achtergrond ook 
van de bevolkingsexplosie in vele van 
die landen, tegen de achtergrond ook 
van de veelal zoveel primitiever ve.rde
ling van het nationaal produkt· in even
zovele ontwikkelingslanden? 

Hij of zij die het beter weet dan ik 
mag het zeggen! 

Maar laat hij of zij, die wel deze keus 
kan maken en een eigen, weldoordacht 
accent durft leggen, daarbij beden
ken dat er in 1975 al een derde méér 
voedsel geproduceerd moet worden om 
iedereen evenveel - of even weinig -
te geven als thans ! En met kleding zal 
het weinig anders gesteld zijn. Heeft het 
dan zin om produktie-potentieel af te 
breken in de rijke wereld? Is het niet 
veel beter het potentieel aan produktie 
van voedsel en kleding in de gebieden 
met onderconsumptie te vergroten en de 
hulp dáárop te richten? 

Reëel kader 
Ik geloof, dat het verstandig is de 

gehele problematiel{ van de ontwikke
lingshulp meer te plaatsen in het kader 
van het reële. In brede kringen heeft 
men UNCTAD gemaakt tot een kapstok 
van ethische en idealistische gevoelens 
om te helpen en dat moest op een te
leurstelling uitlopen. 

Maar een reële en praktische 
beschouwing laat naar mijn inzicht vol
doende ruimte voor de zienswijze, dat 
ook UNCTAD-TI een onderdeel is van de 
ontwikkeling, die gestaag doorgaat in 
de richting van meer welvaartsover
dracht. 

Het gaat langzaam maar gestaag. 
Misschien echter verloopt de bevol
kingsexplosie in de ontwikkelingslanden 
nog sneller, zodat het effect van de 
toenemende hulp thans nog wordt ver
duisterd. 



VRUHIE!ID EN DEMOCRAT~E 

Een brief met hypocriete reacties 
gaat, i:ö de heer Mertens de laatste tijd 
niet thuis. Ook niet, toen hem onlangs 
in het openbaar werd gevraag·d naar 
zijn standpunt over het uittreden van de 
radicalen uit de KVP. 

('Vervolg van l&ag. 1) 

uitte de vorige week in Hengelo in het 
openbaar eveneens zijn misnoegen ·over 
de brief. .,Het bezwaar van het Nh."V 
is," zo zei hij, "dat ondernemingen 
wordt gevraagd partijpolitieke activitei
ten te financieren:- daarmee wordt een 
financiële band gelegd tussen een politie. 
ke partij en een belangengroep, in dit 
geval tussen de KVP e.n de werkge
vers/' 

Nu willen wij ons niet aan haarklove
rij bezondigen, maar de brief gnig in 
feite niet uit van de l{VP, doch van een 
Stichting "Politieke Studie en Voorlich
ting'' genaamd. Doch lilten wij dit nu 
verder voor wat het is, dan menen wij 
opnieuw (bien étonnés de se trc:mver 
ensemble) onze collega Wandelganger 
te moeten citeren die in zijn "Pat·Je
mentaria" onder het kopje "iVI:ertens 
voorbarig'"' onder meer schrijft: 

.,Behalve de heer Aalbe:rse is ook de 
heer Mertens, voorzitter v~m het NKV, 
stevig uit de hoek geiwmen. Hij vond 

het vooral laakbaar dat een partij spe
ciale banden aanging met het het be
drijfsleven. Daartegen moeten wij toch 
even ingaan, mede om ook onze onaf
hankelijkheid te bewijzen. De heer Mer
tens ziel namelijk over het hoofd dat de 
KVP, althans tot voor kort, een zeer 
gemengd. gezelschap was, . waarin 
Verschillende groepen aan- hun. trekltElll 
kwamen. In zulke partijen komt hèt 
nogal eens voor dat men een soort ge· 
richte propaganda voert; die groep 
krijgt zo'n· briefje, een andere groep een 
heel andere. Err bij. de briefjes wordt er 
.heel goed op gelet wat de mensen het 
meest aanspreekt. En ook de stijl is aan 
de geadresseerde aangepast. De briM 
aan de onderne~;ners en kapitaalbezit· 
ters is nu toevallig uitgelekt,. maar wie 
weet zijn ·er nog. wel meer brievèn 
waarvan de heer Mertens niet af weet." 

Tot zoverre weer Wandelganger. 

fiVCONSEQUENT 
:Maár aan de heel- Mertens en zelfs 

aan Wandelg.r~r.ger is kennèlljk nog fets 

veél belangrijkers ontgaan, namelijk 
dat de vakbonden in ons land er uiten
treuren bij de dï're'cties, niet van enkel2, 
maar van a l l e _ ondernemingen, op 
hebben aangedrongen, jaarlijks per ge
organiseerd vakbondslid een bepaald 
bedrag in de vakhondskas te storten. 
Deze wens gaat inmiddels jaarlijks in 
vervulling. Wij hebben evenwel nimmer 
vei'Jlonten dat de heer Mertens ills vak
bondsl~Jder hier tegen gekant was. Wij 
.hebben Óök nimmer van. hem als va!<· 
l;Jondsleider vern()men dat hij' het een 
bezwaar vond dat aldus aan onderne
mingen wordt gevraagd vakbondsactlvl.
teiten te helpen financieren. Vak
bondsactiviteiten. die in de praktijk ten 
namvste met politieke activiteiten zi-jn 
verbonden .. 

Daarom vinden wij de reactie van de 
heer Mertens · nogal·_ hypocriet, evenali! 
zijn in Hengelo afgelegde verklaring dat 
hij zich niet wilde uitspreken. over de 
partijpolitieke doelstellingen welke in de 
brief van De Quay c.s. zijn uiteengezet. 
N~e, als het om politieke uitsprakeu. 

----! 

Als het in zijn kraam te pas komt 
houdt de heer Mertens hardnekkig vot 
dat politiek en vakbond niets met ~I
kaar hebhen te maken. Dat vinden wij 
een weinige fiere en reële houding om
dat een ieder weet, dat de valtbonden 
als pressiegroepen binnen het kader van 
sommig·e ·politieke partijen werkzaam 
zijn. · Dat is nu eenmaal. een historisch 
gegroeid feit, maar laat men er dan 
van vakbondszijde ook eerlijk voor uit
komen. 

Wat wij nu. met name van katholieite 
vakbondszijde zien, is op zijn zachtst 
gezegd schijnheilig. en dat kan naar on
ze smaak weinig bijdragen tot de póli
tielte duidelijkheid waarom in ons laüd 
thans allerwege wordt gevraagd.· 

Overigens, waar waren de bezwaren 
met name van de heer Mertens toen de 
KVP als jarenlange trouwe regerings
partner van de PvdA eveneem~ per brief 
aan het bedrijfsleven om steun vroeg? 

Misschien kan Wandelganger dai.u 
nog een.'! een antwoord op geven ! 

G. STEMPHF.R 

Sommige mensen Zeggen 
dat het Handelsblad 
nooit 500.000 abonnees 
kan krijgen. 

Er is natuurlijk niets onmogelijk in de 
wereld van vandaag. 
Hoeveel dingen zijn er al veranderd~ 
die niemand voor mogelijk had 
gehouden.· Maar 500.000 abonnees 
lijkt ons op dit moment nog wat 
veel voor het Handelsblad. Aan de 
andere kant: het is goed merkbaar 
dat men in Nederland anders 
gaat denken. Anders gaat doen ooka 
Er is meer behoefte aan duidelijkheid, 
aan realiteita Er is vraag naar 
openheid, naar eerlijkheid. Kommunikatme 
en informatie zijn begrippen geworden~ 

Tradities zijn aan het wankelen of al in 
elkaar gestort. Rechts en links verliezen 
hun oude betekenis. In deze ontwik· 
keling komt het Handelsblad tot zijn recht. 
Als krant van het midden, die niet 
beveelt, niet instrueert, maar overvloedig 
en boeiend informeert, beantwoordt 
het Handelsblad aan een behoefte. 
Het gaat nu gewoon om: feiten brengen9 
helder denken, geen sensatie, · 
geen vooroordelen, geen vastgebakken 

' opvattingen. . . 
Een krant die zich daarop baseert9 

kan hard groeien~ 

Wat is het Harnde!slb!ad eigenlijk voor een krant? 

r-----~---~--------~-, 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Dresden,. Praag,.. Warschau 
Blijk baar was er gevaar in "verwijl". 

Waiit · ir{ een ijltempo is op aandrang 
vooral ·van Polen en Oost-Duitsland', een 
aantal Oost-Europese leiders naar een 
topconferentie te Dresden gesneld. ?~ar 
waren_ aanwezig Kosygin en Bre~Jl1JCW 
van :;;owjet-Rusland, Gomoel1~~ _mt P<?· 
len, I>ubcek, de nieuwe partiJletder _1_nt 
Tsjechoslowakije, Kadar uit Hongan_Je, 
Ulbric!1t uit Oost-Duitsland en premier 
;>;ji~kow uit· Bulgarije. Allen topfig~7·en. 
Roemenië, het steeds onafhankellJker 
Roemerüë, had het geheel laten afwe
ten. En maarschalk Tito· van Joego.sla
vië · plaatste zichzelf reeds lang bmten 
spel. Dat de heren de situ~tie bed:"pke
lijk vonden blijkt uit het felt, da~ ZlJ, ~a 
elkaar· veertien dagen tevoren m . ?_ofla 
te hebben ontmoet, thans weer biJeen 
moesten komen. Kennelijk stond het 
signaal - als dit beeld in dit geval 
veroodoofd is - op "rood'!, De g.ebeu_r- , 
tenissen ·in ·Warschau, maar voo~al m 
Praag warcri de aanleiding tot dit on
vei~ig seiri. 

Dat er zeker in communistische ogen 
iets ;"ernstigs" aan de hand was, is te 
begrijpen. ·De . liberaliseringstendensen 
hebben te Praag in twee etappes tot de 
ontslag-aanvrage wegms ,.ziekte" van 
de oude stalinist president Novotny ge
leid. Het enthousiasme, waarmede dit 
aftreden en wat daarmee samenhing in 
Tsjechoslowakije · · werd ontvangen, 
moest alle communisten te denl,en ge
ven. Sinds de Hongaarse opstand in 1956 
heéft zich ner"'ens een zo zware trilling 
voorgedaan in"' het communistisch blok 
als thans te Praag. 

Demonstraties in Warschau 

De. conferentiè te Dresden duurde 
twaallf uur. In het daarna uitgegeven 
communiqué werd verklaard: .. J?e Tsj?
chen verzekerden dat alle arbeiders m 
de republiek onder leiding van de com
munistische partij verder zullen werken 
aan de socialistische opbouw." Ool' was 
er een passage omtrent "de e~nstem
mi.,.heid wat betreft een versterkmg van 
ht't"' Pact van Warschau". Dat moge zo 
zijn. Maar in de bartgrondige wens 
naar een vrijer meningsuiting, naar een 
lluidelijli einde van het stalinistische ~e
gime bijten de Tsjechen thans de spits 
af in het gebied achter het IJzeren Gor
dijn. 

Tsjechoslowakije is het enige land in 
Oost,Europa waar men -- vóór de com
munifltische staatsgreep van 194.8 - k~m 
sprel~en van een \verkelijke democratie. 
M:asarvk vader en zoon, Benesj waren 
echte de~10craten. In de achter ons lig
gende weken kon de liefde voor de 
geestelijke vrijheid zo sterk tot uiting 
komen, dat men - ongehinderd - een 
massale pelgrimstocht naar het graf 
van Ján Masaryk, de laatste vrije mi
nister van buitenlandse zaken, mocht 
ondernemen. Aan een onderhoud met 
die staatsman tijdens de Parijse vre" 
desconferentie omtrent Italië, Bulgarijè 
en Hongarije in 1946, hebben wij boeien
de herinneringen. Dèze· charmeur onder 
de staatslieden toonde zich toen uiterst 
somber over de toekomst van zijn land 
en over zijn eigén lot. Toch achtte hij 
het Zijn plicht terug te gaan. Zijn dood, 
of "zelfmoord", tijdens de con1mu
nistische staatsgreep is nog altijd met 
mysteries omhuld. 

Waar thans geen twijfel over bestaat: 
"men" - aangevoerd door studenten, 
schrijvers en intellectuelen in het alge
meen - is beu in Tsjechoslowakije van 
de starre, ·stalinistische dri.lk, die be- · 
lichaamd werd in Novotny. En het is 
rn.erlnvaardi"' dat deze drang naar 
geestelijke liberalisatie ook ·bij een deel 
der arbeiders weerklank gevonden 
heeft. 

Alexander Dubeek heeft nu de moei
liJke taak; de teugels te '•ieren, zonder 
!!at hij blijkbaàr de _wens heeft, uit te 
treden uit de Sowjet-club. Hij is de zoon 
van een oude communist, die destijds 
naar de Verenigde Staten is geëmi
greerd. Later ging de familie· naar 
Rusland, waar de jonge Alexander tot 
~ijn 17de jaar op school is g·egaan. IDj 
1S een Slowaak en werd later gedurende 
een drietal jaren te Moskou politiek ge
train,d. In 1963 werd hij eerste secreta
tis van de Slowaakse communistische 
Partij. Thans moet hij Tsjechen, Slowa
ken, communisten van het oude slag, 
maar ook de nieuwlichters in zijn land 
!!e baas blijven. Om ·deze kwadratuur 
vau de cirkel althans te benaderen, zal 
hij toch niet al te -zeer kunnen toegeven 
aan de liberaliseringsdrang. 

POlEN 
De gisting in Polen is grondig maar 

Volt~·ekt zich op veel smaller terrein. 

Hier zijn het ,1ooral de studenten en een 
klein deel der hoogleraren, die zich met 
verve inzetten voor een vrijer geestelijk 
regime. Maar Gomoelka, die na de ge
bem:·teüissen in Hongarije als een libe
J'alistischer leider aa.n bod is gekomen, 
zit kennelijk vaster in het zadel dan de 
heren uit het stalinistische tijdper:k in 
Tsjechoslowaldje. Wèl hebben de stu
denten in \'l'arschau en andere universi
teitssteden. sit-in betogingen gehouden. 

1\faa.r het 1:erzet is met harde hand on
derdrukt. }lèn een aantal hoogleraren is 
uit het hoge ambt gezet. Dat dr,arb1j 
een groot aantal joden waren, behoeft 
i.n Polen niet te verwonderen. Zeker, 
sinds de tweede ,,,·ereldoorlog, bevinden 
zich in ·plaats vaü de vroeger 3 miljoen 
slechts een 20 à 25 duizend joden in dat 
land. J.faar zoals de Tsjechen en Slowa
ken zo ;,odig hun agressiviteit op elkaat· 
kunnen uitvieren, is een anti·semie
tische :__ tegeiiwoordig heet dit anti-Zio
nistische campagne ill Polen een 
\Velkome, zjj }J(;t niet verantwoorde uit
laatklep. 

KEUS 
Hoezeer er ook beweging is in. Praa.g 

en Warschau, het is duidelijk dat het 
niet gaat om de keuze tussen kapita
lisme en socialisme \lees commu
nisme). Wèl tussen een socialisme à la 
.Stalin en een geestelijk ietwat . vrijer 
klimaat. Ook wensen de Tsjechen blijk
baar zich economisch meer naar het 
Westen te keren dan tevoren. Zij 

Partijtje libre 
Op d!e d.ag voor :het versch5jneu 

van dit nummer v•án ons blatl zal 
aan ·vertegenwoortligcrs ...-an 1Ie 
publiciteitsmetlia zijn aangeboden 
het boekje: "Een part.ijtje libre", 
van de hand van ons 'fweede-Ka
mèrlid dle'heer H. Wieg eI. 

Op deze persconferentie Z{)oU 

mr. E. H. Toxopeus enige inlf'-i
(][eude ·woorden· spreken. 

In ons voJgènde nummer zullen 
wij gaarne aamlacht aan dit bij 
Nijgb & Var; Ditnmr \'e-rsehenen 
pocket-~kje wijden. 

(JNGEZ. MEDED.-ADVERTENTlE) 

Dames, alleen voor u! 
.lf\EBA.NA 

Japans bloemenschikken. 
Wilt ·u ~it ook ll"ren?' Kom dan nu naar 
de Jessen die ik U geef, U leert zien. en 
il.oen, hoe men met een n~lp.imum aan 
materiaal èen maximum aan 5Choonheld 
bereikt! De charm.e en het mystieke van 
bloem en bak naar waarde- te· schatten. 
6 Jessen f 30,-·. Kleine clubjes ,ten hoogste 
5 personen. Alie aandacht alleen voor P'.· 
Het kan 's morgens, 'a mi<lda-gs of 
'8 .avonds, wanneer U wilt. Inlichtingen: 
Mevr. Gootje Ritter-Hcr:msen, ~ndré

. -."traat -969, Den Haag. Emdpunt hJn 19. 
Tel. : 070/682204. 
(Aan damesblad Margriet medegewerkt) 

wènsen e~onomische hervormingen ter 
verhoging van de levensstandaard in 
hun land. In hoeverre dit alles aange
naam. is aan. de Sowjet-machthebbers, 
da-arnaar kan men slechts gisso:;n. Zij 
zelf zijn immers ook voorstande<r van 
een 1uimer economisch contact. tussen 
West en Oost. Toch heeft men Russische 
Iegeroefeningen gesignaleerd dicht bij de 
Tsjechoslowaakse grenzen Zeker, ook 
de heren in Jvloslwu zijn niet dezelfden 
als tijdens de Hongaarse opstand. Toch 
ziet het ernaar uit, ·dat reeds met het 
Hongaarse vool'beeld voor ogen, ook 
Dub.~ek zal streven naar een zekere ma
Ugh~g in de VJ'ijheJdsdrang-. 

L. }~{. 

JOVD-weekend in Breda 
De .JOVD, district Zuid-West, orga

:n.iSf<Crt Oip 30 en 31 maart eei!l wet•ken.d 
ln kasteel Eourvigne te Breda. 

Sprekers tijdens dit weekend zullen 
o.m. zijn het VVD-Tweede Kamedid de 
heer ir. D. S. Tuijnman, die zal spreken 
over· de "industriële vervuiling" en de 
heer H. Lammers, die met de zaal zal 
debatteren ·over "Vrijheden, beperkt of 
oobeper,kt''. 

VVD-bezoek 
aan oostelijke 
Achterhoek 

Op maandag 1 april brengen de speci
aal op Gelderse problemen gerichte 
Tweede Kamerleden voor de VVD, de 
heren .J. G. Rietkerk en H. Wiegel sa
men met de secretaris van de fractie 
drs. Th. H. Joekes een ·bezoek aan Win
te!'S\vijk en Eibergen. Het lid vai!l de 
Eer-ste Kamer ir. J. Baas, en de frac
tievoorzitter van de ·VVD in de provinci" 
:ale staten, mr. H. P. Jager, zullen o.a. 
ooi' aan het bezoek deelnemen. Het be
zoek heeft ten doel door besprekingen 
met de overheid (colleges van· b en w 
van Wmters:wijik, Eibergen en Neede, 
Gewestelijk Al·beidsbureau) en het be
drijfsleven l)andbouw·organisaties, in
dustriëlen, vakcentrales) nadere infor
matie over de problemen van de regio 
te verkrijgen en middelen te . bespreken, 
die dienstig kunnen zijn bij de oplossing 
van. de problemen. · 

VERZOEK 

AAN ONZE LEZERS 

Geef dil blad na lezing aan uw 
Wli'ienden en verwanten, die nog 
geen lid x~jn van de VVD. 
\Wat niet is kan komen. 
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LSV-Nij 
Vorig jaar september is de Li

berale Studentenvereniging Nij
megen (LSV-Nij) opgericht na 
een periode van. voorbereidende 
wer;kzaamheden o.l.v. de heer M. 
Jellema, destijds "·president van 
de Federatie van Liberale Studen
tenverenigingen in Nederland. Het 
bestuur is als volgt geformeerd: 
F. 'fh. J. G. Th. Kok !president), 
L. Th. J; M. van Velthoven 
(secr."penningm.) en

0
H. G. J·. M. 

Beck.ers · ! assessor) 
De LSV·Nij beoogt de politieke 

en maatschappelijke problemen 
te bespreken ·en te bestuderen 
vanuit een liberale overtuiging. 

· Zij tracht dit doel te bereiken 
door het organiseren van !ezin
gen, fora, ed., maar daarnaast 
ook door het formeren van discus
sie-groepen, het houden van kof
fie-uren 1.2 x in de maand), het 
bijwonen van congressen, het 
verstrekken van documentatiema
tel·iaal aan de leden en het schrij
ven van artikelen in daartoe 
geschikte bladen. 

De LSV-Nij is aangesloten bij 
de -Federatie van Liberale Studen
tenverenigingen in Nederland, 
waarmee zij een geregeld contact 
ooderhoudt door middel van ver
gaderingen voor de bestuurderen 
der Liberale Studentenvereni
gingen van Amsterdam, Rotter
dam, Leiden, Delft, Wageningen 
en Nijmegen. 

Deze federatie staat geheel los 
van iedere politieke partij en van 
aile partijpolitiek. 

De LSV-Nij staat bijzonder 
positief t.a.v. samenwerking met 
gelijkgestemde verenigingen, niet 
alleen in Nijmegen, maar ook el
ders in den 1i:1.11de. 

Zij ziet het als haar doel de 
libel-ale gedachte in Nijmegen te 
doen verbreiden in samenwerking 
met de JOVD en de VVD. 

Het bestuur van de LSV-Nij 
achtte het raadzaarn de contribu
tie voor het lidmaatschap evenre
dig te houden aan het studen
ten-budget, zodat deze gesteld-· is 
op f 5 per jaar. De lpzer zal onge
twijfeld begrijpen dat deze, blj
na symbolische eontl'iibutie 
geeNszins toereikend is voor het 
uitvoeren van het programma, 
zodat wij in overleg met het VVD 
bestuur van de . afdeling Nijme
gen, gemeend hebben een oproep 
te moeten doen voor een fina..'l
dële bijdra~·e. 

Het bestuur van de LSV-Nij 
hoopt dat deze oproep bij de toe
gewijde VVD·ers gehoor zal vm
èen, maar tevens dat u doordron
gen zult ziin van het belang van 
een Lib<:-rale Studentenvereniging 
i.i:l zo'n "katholiek bolwerk", zoals 
Nijmegen door de beer Geertse
:ma is genoemd. 

Uw donatie kunt u storten op 
gironummer 1121740 t.n.v. F. Th. 
J. G. Th. Kok, van Norem
borghstraat 1 te 's-Hertogenbo&o.ch 
<vakanti<"?..dres president). 

Wij danleen ü bij vom·baat voor 
uw berei1Iwilligheid. 

L. Th . .J. JVL van Velthoven 
Pater Eymardweg 40 

Nijmege,n 

MASSIEF KARTONNEN 

DOZEN 
* 
voor exporl •n 
binnenionels 
gebruik 

* 
N.V. StN!ocartonfabrlek v;te 

E. FREE & CO. 
H.W.STRAAT 20 • 22, 
OUDE PEKELA 

Afd. Kartonnage 

Tel. nr. 0 59 79 • 22 SS 
Tx. nr. 63251. 
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A. F. v. d. STEENHOVEN & ZN., DELFT 
ROTTERDAMSEWEG 384 - TELEFOON 01730-2 16 56 

* leveringen van zand, grind, grond, enz. 

* Massa-transporten met 3-zljdige kipauto's. 

* Speciale machines trailers voor vervoer 
van · draglines '· bulldozers • ketels enz. 

I Twee Torens I 
N.V. LIJM- EN GELANTINEFABRIEK 

TELEFOON 25242 · - DELFT 

DAMMERS & VAN DER HElDE'S 

Scheepvaart- en Handelsbedriif N. V. 

Reders, cargadoors, bevrachters, expediteurs., 
beëdigde makelaars voor het kopen, verkopen 
en bouwen van schepen. 

"Ca landhuis", Willemskade 18, Postbus 444 
Rotterdam-2 

TELEGR.ADRES: ENERGETIC • (New Boe Oode) 

TELEFOON 11.93.00 (15 lijnen) - TELEX 21127 (~ lijnen>: 
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. 
VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Bloemsierkunst 

v/hJ. C. de lANGE's Koninklijke Tuinbouwinrichting 
Hofleverancier van H. M. de Koningin 

• TEL.137977-122303 

Boele's Scheepswerven en 
Machinefabriek· N. V. 

B 0 L NES (bii Rotterdam)· 

• 
Reparatie en nieuwbouw 

• 
TELEFOON 134862 ROTTERDAM - TELEGR. BOELE • BÓLNIES 

SINOS1692 

in het hart 
.,;an Amsterdam 

' 

COMPLI!TI! 
. _!NTERIEURVERZORGINCI 

• 
CE!SKUNDIC!UI 

Al) VI URN 

rrRANCO 
LEVERIN CS 
DOOR GEHEEL 
NEDERLAND 

1?-~· 
' , "- . MEUBELEN 
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AMSTERDAM • TEL. 248718 
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INKOMEN 
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N.V. Amersfoortse Algemene Verzekeringmiï. 

· W.B.K. van 193a 

Bergstraat 6 • 8 - Amersfoort - TeL (03490) • 1 70 43 * 
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BRIEF 
ZONDAG 17 MAART werd 's ochtends vroeg vanuit 

een auto met twee. stukken steen een brief door een 
ruit van de Poolse ambassade aan de Alexan
derstraat in Den Haag gegooid. Op de brief was een 
Davidsster getekend en de tekst luidde: "DQOd aan 
de Poolse joden". Twee opmerkingen mijnerzijds: 
Helaas hebben de. communistenleiders in Warschau 
voor hun an:ti-semitisme geen aanmoediging nodig. 
Ten tweede : evenmin als 'de andere aanslagen van 
de laatste maanden op ·buitenlandse ambassades in 
Den Haag is ~eze. wandaad representatief voor de 
gevoelens van het Nederlandse volk. 

nen tussen de volgende twee vleugels: de D'66-achti
ge figuren bij wie een democratische vernieuwing 
van het vastgeroeste politieke bestel in Nederland 
voorop staat en .de traditioneel-linkse, marxistische 
vleugel onder aanvoering van Han Lammers. Deze 
laatste groep toont, aldus de heer Van den Doel, een 
te weinig kritische houding ten opzichte van landen 
als de J)DR en 'Cuba en een zekere minachting voor 
de binnenlandse vernieuwing. Daarin heeft hij na• 
tuurlijk volstrekt gelijk, maar hoe. komt het dat Laro
mers en de zijnen zich nog steeds zo goed in de 
PvdA thuis voelen? 

raadsleden beïnvloed. Zo moest VVD-wethouder H. 
Knoop tot zijn spijt constateren dat er een groot 
verschil bestaat tussen het landelijk beleid van de 
CHU inzake de zondagssport en dat van de CHU in 
Barneveld. Van de SGP was natuurlijk geen positie• 
ve houding tegenover de ·voorstellen uit het college 
van b. en w. te verwachten geweest, maar dat ook 
de Boerenpartij tegenstemde 011tlokte de heer Knoop 
terecht de opmerkiJ:!g dat "deze partij alleen de 
vrijheid in haar vaandel voert als dat in haar 
kraam te pas komt." · 

WENS 
MINIMAL 

VRIJ 
MAANDAG 18 MAART werd bekend gemaakt dat 

tot gewoon leçtor in de politicol(,)gie aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam is benoemd dr. A. Hoo
gerwerf,, die lid· is .van de Partij va11 de Ar.beid. Een 
belangrijk principieel besluit omdat de vraag was 
gesteld of juist voor het lectoraat in dit vak een 
socialist in aanmerking kon komen. De curatoren 
ble'ken ten slotte van mening dat ·liet lidmaatschap 
van de PvdA geen beletsel voor een benoeming kon 
zijn. De conclusie lijkt gewettigd, dat het niet onmo
gelijk is dat een volgend ·keer een VVD-er op zo'n 
post komt. Dan zou men werkelijk kunnen spreken 
van V r ij e Universiteit. 

WOENSDAG 20 ~IAART trapte D'66, dat zelf niet 
in \ie gemeenteraad van Den Haag is vertegenwoor
digd, een aantal open deuren in toen d'eze partij haar 
wenf'en ten aanzien van een nieuwe burgemeester 
van de residentie kenbaar maakte. Deze moet, aldus 
D'66, niet ouder zijn dan 55 jaar, bestuurlijke kwali
teiten hebben, ziCh positief opstellen tegenover sa
menwerking met omliggende gemeenten, goede COI1-
tacten onderhouden met het bedrijfsleven en beant
woorden aan de politieke krachtsverhoudingen in 
Den Haag. Wat dat laatste betreft, de nieuwe burge
meester behoeft dus geen lid van D'66 te zijn. 

KRAAM 
DONDERDAG 21 MAART bestond de gemeente

raad van Barneveld het te besluiten het verbod om 
de gemeentelijke sportvelden op zondag te verhuren 
te continueren. Een actie van de_ Vereniging Bevor
dering van Zondagsrust en Zondagsheiliging in· Bar
neveld, die was gesteund doar een groot aantal plaat
selijke kerken en kerkgenootschappen, had teveel 

' 7RIJDAG 22 1\IAART deed zich bij de opening van 
de expositie Minimal Art in het Gemeentemuseum in 
Den Haag door de Amerikaanse ambassadeur Willi
all! Tyler een politiek incidentje voor. Eén van de 
deelnemers, de Amerikaan Carl Andre, had op zijn 
jasje een k3;artje gespeld waarop een protest tegen 
het Amerikaanse beleid' inzake Vietnam stond. Een 
vrouw rukte dit . kaartje van de kleding van de 
Amerikaan, die haar daarop toevoegde~ "Ik ,ruk uw 
paarlen.- halssnoer toch ook niet af?" De· zaak liep 
met een sisser af, vooral omdat de Amerikaanse 
ambassadeur zo wijswas het voorval als "n1inimal" 
te beschouwen. 

WEER 
ZATERDAG 23 JUAART luidde 's avonds laat de 

weersverwachting ·van het KNMI in De Bilt: ;,Me
rendeels zwaar bewolkt met af en toe regen of 
motregen en weinig verandering in temperatuur". 
Herinnert u zich het weer van zondag nog;? Daaro
ver wellicht de volgende week, in Nederland. 

LINKS 
DINSDAG 19 MAART zei de heer H. van. den Doel 

(PvdA-kamerlid en zelf Nieuw Linkser) op een ver
gadering van zijn partij in Epe . dat zich in de 
beweging Nieuw Links scherpe scheidslijnen afteke-

Engelse ziekte 
Het wil economisch nog niet met En

geland. Het Pond Sterling kon, nadat 
het sedert 1964 viermaal een 
grootscheeps beroep hl'td moeten doen 
op internationaal krediet, zich niet op 
de geldende parteit handhaven. In no
vember U. volgde de devaluatie van 
14,3 pct. 

De eerste internationale steunactie 
vond plaats in 1964, nog vóór de Lager
huisverkiezingen, die Labour aan de 
macht brachten. De omvang was, in 
verhouding tot de latere steunacties, 
bescheiden: $ 1 miljard. De tweede 
steunactie volgde nog in 1964; tot een 
bedrag van $ 1,4 miljard. Daarnaast 
had de Bank van Engeland nog met het 
Amerikaanse Fed. Res. stelsel 
,,swap''-overeenkomsten afgesloten tot 
een bedrag van $ 750 miljoen, welke 
wederzijdse krediettoezegging door de 
Bank van Engeland ten volle was ge
bruikt. 

De derde steunverlening in september 
1965 betrof een bedrag van $ 3 miljard. 
Hiernaast werd nog van andere buiten
landse kredietfaciliteiten of leningen 
(b.v. het vorig jaar bij Zwitserse ban
ken) gebruik gemaakt. Uit deze sum
miere opsomming kan men afleiden, 
dat de koers van het Pond slechts ge
handhaafd kon worden door toenemende 
internationale steun, een ontwikkeling, -
die natuurlijk niet door kon gaan. Kort 
na het optreden van de regering-Wilson, 
nu drie jaar geleden, stelden de interna
tionale kredietgevers - Int. Mon. 
Fonds, de centrale banken van de "Club 
van Tien" der westerse industriële lan
den - eisen tot sanering van de Britse 
economie. 

-.Stop-Go" -politiek 
Het dient gezegd, dat Wilson getracht 

heeft a.an die eisen tegemoet te komen: 
door kredietbeperking, vooral voor 
huurkoop, door beperking van uitgaven 
Voor buitenlands toerisme, e.a. maatre
gelen ter beperking der consumptie. 
Verder door stimulering van de export, 
o.a. door fiscale maatregelen en beper
king der militaire uitgaven. Maar dit 
alles stuitte op gebreken, die Engeland 
en zijn regering na de oorlog hebben 
getoond. De brede lagen van het volk 
begrepen niets van de veranderingen in 
de wereld en met name niet, dat deze 
Voor Engeland het grootst waren. Geen 
regering heeft voldoende leiderschap 
getoond om een ander besef te doen 
ontstaan. Op economisch gebied is de 
Politiek steeds gekenmerkt door wat 
men noemt een "stop-go", d.w.z. zodra 
men meende economisch weer een veer 
van de mond te kunnen blazen, werden 
de onaangename maatregelen verzacht 
of ingetrokken, zonder dat deze al vol
doende uitwerking hadden gehad. Vrij
Wei ontelbaar is het aantal malen, dat 
de huurkoopbepalingen zijn verzwaard 
om spoedig daarna weer te worden ver
Z~cht. Dit geldt zowel voor de Conserva
tieve regeringen als het Labour-kabinet, 

dat eerst in juni en eind augustus l.I. -
dus twee maanden voor de nood
toestand, die tot de devaluatie leidde, 
- de huurkoopvoorschriften verzachtte. 
De Conservatieve kabinetten, volgden 
eenzelfde "stop-go"-politiek, ja zelfs, 
kanseliers van de Schatkist, die een an
dere politiek wilden volgen, zoals Thor
neycroft en Selwyn Lloyd, werden de 
"wildernis in gestuurd", zoals de En
gelse uitdrukking luidt. 

Reeds meer dan 10 jaar geleden 
schreef The Times, dat Engeland van 
de ene in de andere crisis "strompel-
de". · 

Als er iets waars is in de oude 
zegswijze, dat elk volk de regering 
heeft, die het verdient, dan kan dit ze-

u krijgt centrale 
verwarming? 
gelukwensen! 
Nu wordt uw huis behaaglüker 
en leefbaarder. Maak het nog 
gezelliger, installeer een BELL
FIRES open haard. Een sfeervol 
haardvuur in uw kamer maakt 
een behaaglijk huis kompleet. 

ië"~~~;;~-------------.·-:x· 
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: open haarden. Stuur mij s.v.p. 
! uw gratis BELLFIRES pocket. 
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DE ECHTE 
OPEN HAARD HEET 

BELLFIRES 
INDUSTRIE- EN HANDELMIJ N.Y. 
INDUSTRIETERREIN 
HAPERT (N.-BR.) TEL (04977)-1851* 

ker voor het na-oorlogse Engeland op
gaan. Het Britse volk heeft tellwns weer 
gekozen voor" de weg van de minstè 
weerstand en er op vertrouwd, dat de 
buitenwereld door kredieten de midde
len zou leveren· om de levensstandaard 
te handhaven en te verbeteren, hetgeen 
men door eigen inspanning niet kon of 
wilde. Vandaar, dat de modernisering 
van de Britse industriële uitrusting in 
vele typische Britse takken van bedrijf, 
is achtergebleven, niet alleen bij de 
Amerikaanse, maar oqk bij de continen
tale landen. De nationale politiek lwn 
slechts gehandhaafd worden door bui
tenlandse hulp en binnenlandse inflatie, 
waarbij de Britse hoop er vooral op 
gericht was, dat de inflatie in concuren
tielanden nog groter zou zijn, zoals b.v. 
in de eerste helft van de jaren '60 het 
geval was, toen op het Continent lonen 
en prijzen zeer sterk gestegen. Engeland 
heeft hierdoor misschien de definitieve 
crisis kunnen uit- maar niet afstellen. 

Zelffinanciering 
Wat het achterblijven van de in

dustriële modernisering betreft, is niet 
het bedrijfsleven alleen de schuldige, 
maar ook de zeer hoge belastingen op 
de winsten (40 pct. Corporation tax plus 
ca. 41 pct. op een groot deel van de 
uitgekeerde winsten). Hierdoor is het 
percentage van de investeringen, dat uit 
ingehouden winsten kon worden geïn
vesteerd, gedurende - de jaren 1954/63 
niet meer dan 27 geweest. In die jaren 
bedroeg op het Continent het percentage 
"zelffinanciering" 60 of meer. 

Bankers-budget 
De officiële instanties - Board of 

Trade, Bank van Engeland, de Treasu
ry - hebben het vorige jaar niet nage
laten te wijzen op tekenen van herstel: 
grotere vraag, grotere autoverkopen, 
verwachtingen omtrent de verbetering 
van de buitenlandse handel (een verbe
tering die is uitgebleven) enz. Wilde 
men hiermee suggereren, dat de econo· 
mische politiek succes had? · 

Dan moet men door de vorige week 
ingediende begroting-1968/'69 van mi
nister Roy J enkins wel zeer teleur
gesteld zijn : De indirecte belastingen 
worden drastisch verhoogd om de 
consumptie te beperken. Wij zouden 
zeggen: bestedingsbeperking. In totaal 
wordt ca. f 9 miljard meer geheven. 
De directe belastingen blijven onveran
derd, maar de "selective employment 
tax" van de vorige minister van finan
ciën, Callighan, wordt met 50 pct. ver
hoogd. Een voor de Britten nog ingrij
pender maatregel is de beperking van 
de loonstijging tot 3% pct. en als com
plement daarvan een soortgelijke divi
dendcontrole. 

Deze begroting draagt aan alle kanten 
het kenmerk van maatregelen, die door 

· de buitenlandse kredietgevers zijn ge
eif;t. Men heeft dit in Engeland thans 
ook openlijk toegegeven. De regering 

w 

heeft nooit durven zeggen, dat zij daar
toe gedwongen was en de conservatieven 
lieten dit na uit een zekere trots. Thans 
werd in het Lagerhuis bij het begro
tingsdebat opeillijk gesproken van een 
"banker's budget" en Financial Times 
merkte op dat Roy Jeilkins gedwongen 
was met dit budget te komen ter uitvoe
ring van de belofte van zijn voorganger 
Callighan, aan het Int. Mon. Fonds. 

Kapitaalbehoefte 
Toch kan deze begroting slechts een 

begin zijn, of nog niet eens een begin, 
maar een voorwaarde voor een werke
lijk herstel van de Britse economie. Dat 
herste,l moet echter uitgaan van het 
volk, vooral het bedrijfsleven. Uit een 
recente studie van twee hoogleraren (in 
Lloyds Bank Review van jan. 1967) 
blijkt, dat de Amerikaanse industrie be
langrijk meer winstgevend is dan de 
Britse. Het is overbekend dat deze in 
vele takken is achtergebleven bij de 
algemene technologische ontwikkeling. 
Om dit in tehalen is niet alleen onderne
mingsgeest nodig, maar ook veel kapi
taal. Maar de eveneens achterlijke in
frastructuur in Engeland (wegen, ha
vens, kanalen, stadssanering enz.) eist 
eveneens miljarden Ponden. 

Een aansporing tot meer sparen geeft 
dit budget niet, hoogstens een gedwon
gen sparen door de hogere .verbnûksbe
lastingen, waarmee de regering over
heidsinvesteringen bekostigen kan. De 
Conservatieven hebben hiertegenover 
slechts kunnen stellen een "Save As You 
Earn"-politiek door mindere over
heidsuitgaven. Helaas heeft de geschie
denis van Engeland na de oorlog bewe
zen, dat het Britse volk (nog) niet be
reid is aan een dergelijke oproep gehoor 
te geven. Tot zolang zal het waarschijn
lijk blijven zoals het was: Een van de 
ene crisis in de andere strompelen. 

J. VAN GALEN 

ALLE 

VERZEKERINGEN 
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• 
FINANCIERINGEN 

• 

makelaarskantoor 

araweg 5 wassenaar tel. 01751-5675• 
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,, Gasthe~~en • ln land'' 
f 

ttQTEL ,,OE NEDERLANDEN'' VREELAND 
. REST AURA NT -RaTISSERIE "NAPOLEON" 

~ . VREELAND Afo VECHT 
. BIJ KRUJSINQ AUTOWECi ft~ARLEM/HILVeRSUM + UTRECHT/AMSTE~DAM 

RESERVERING (02943} 1576 
-·- _ _..,..,.....,.. .. 

HOTEL WITTEBR\UG 
DEN HAAG SCHEVENINGEN 

" 

alle kamers met privé bad en douch~ 

* 
nieuw Restaurant en· nieuwe lounge~Bar 

. * 
(geheel airconditioned) 

.. 

u 
dl? -w-aar de. gast koning is· 

Cocagne, levend middelpunt van een levende stad: 
perfekt~ outillage voor vergaderingen, congressen, 
shows, feestelijke bijeenkomsten: royale hotelacco .. 
modatie, restaurant, café1 petit-restaurant, bar en 
bowling. Speciale arrangementen bij feestelijke gele .. 
genheden; Kérstmis- Nieuwjaar- Pasen- Pinksteren. 

(((ZO<trnAGmB 
RESTAURANT DE~S SPËCIALITËS. CAVE RENOMMËE. 
EINDHOVEN, V!STDIJK 47. TELEFOON 04900 • 69288. 

OISTERWIJK N.-B. 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "Le Prince de Galles" 
telefoon 04242 • 2109 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet. 
Restaurant vari bijzondere klasse. 
Gezellige terr8sseri. 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag. 

J. A. M. Couwenb.,, prop. 
Chevalier du · Tastevin 
Membre de la chaine des roti5seurs. 

I(ASTEEL OUD-WASSENAAR 
HOTEL-RESTAURANT .. 

Vijf minuten van Den Haag, te bereiken via autoweg naar Am
sterdam, afbuigen tegenover Dierenpark Wassenaar.··-

-- -
In magnifiek park gelegen hotel met alle moderne comfort. Salons 
voor speciale diners, recepties, cocktaiiparties, vergaderingen, etc. 

GEIEN PARKElERiPROBliEMIEN! 

Verwrgde taret. 
in het móoisto 
rivierhotel vu 
Nederland. 
omringd door 
het steeds wisselcncie 
décorvan do 
wereldha1!ell 
Rotterdam. 

Maasboulevard lt. 
Vlurdioae& __ -'""'· 
Tel. (010} 3454.17 

ielefoon 01151 - 9045 

Hotel Restaurant Barendsma 
HEEZE (NOORD-BRABANT) 04994-1385 

Gelegen in het hart van de Kempen. Hotel 

Restaurant van bijzondere klasse. Ideaal 

voor het houden van uw vergaderingen, 
conferenties etc. 

. Onbeperkte parkeergelegenheid. 

Voor- en achterterras met uitzicht op tuin. 
Kamers met privé-douche en toilet. · 

Garage . aan huis. Zeer goed. veriorgde 

· keuken en sfeervol restaurant. 
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Gewaardeerd 
initiatief 

Vandaag en morgen wordt de jaarlijk~c algemene vergadering van de 
VVD gehouden in Nederlands zuidelijkste stad: Maastricht. Hoofdstad \'an 
een provincie waar de liberale gedachten duidelijk steeds meer aanhang 
verwerven. Men behoeft zich sleehts de laatste verkiczingmitslagcn, te her
inneren om te kunnçn onderschrijven dat onze_Lim1mrgse geestverwanten met 
veel succes de strijd. voeren. 

In het feit dat de aandacht van liberaal Nèderiand door de a)gemcnc 
vcrgadering Yan onze partij dit weekeinde zo in het bijzonder op Limburg 
is gericht, hebben onze partijgenoten daar aanleiding gevonden de redactie 
van Vrijheid en Democratie ie verzoeken ruimté heschiklHiar te stellen om 
de problemen die in hun provincie !'pelen en de gedachten die daar leven 
in het centrum van de belangstelling te plaatsen. Graag heeft de redactie 
aan dat verzoek voldaan. In dit nummer treft men maar liefst elf Limburg

:· .. _ .• )frage•i"}ov~r:.-~eleid· 
-· · rede~(tie :weekblad 

~-~;,lATERDAGOCHTEft.D I . . . .· .. ···.· . . . .. . .· 

I.- . • Benoemingen bestuur -
.. ~ • Alltwè>O(d. ,van, hoofd~ 

· ,-b~st~~~t~~~~er:bel.è.id · ·_ 
·· AntwóOr~van:irêdac~ 
:tie -(),~~r:~6êléitf:< :: -· · 

• Vr~gen· dve.r beleid 
Kamerfràctiés · 

ZATERDAG•~UD,DAG 

• Antwoord van Kamer
fracties ov~r'beleid. 

pagina's aan. 

De keuze van de onderwerpen heeft 
de redactie geheel overgélatèn aan de 
Liml:mrge1's. Alle bijdragen zijn door 
henzelf geschreven en - op een . enkele 
nodige :bekorting na -:- onveranderd 
opgenomen. De opmaak van . de Lim
burg-pagina's, die in één oogopslag als 
zOdanig herkenbaar zijn door . een tel
kens herhaald vignet, is in handen van 
de redactie gebleven, maar verder Is 
het_een echt Limburgse zaak .. 

De redactie heeft het Limburgse initia
tief· op .zeer )'10ge prijs &".esteld en er 
dan ook gaarne in alle opzichten mede
werking aan verlee~d. Het zal iedereen 
duidelijk 7;ijn dat bruin het niet trekken 
ltan· om elke week met ee.n zo uitgebreid 
nummer te verschijnen als dit !•eer --
het tegendeel is helaas meer waar. 
Toch zouden wij andere provincies of 
regio's in overweging· willen g·even eens 
te proberen het Limburgse voorbeeld te 
volgen. Vaak wordt - en naar de me
ning van de redactie terecht - l'ritiek 
geleverd op het feit dat in-ons blad te 
weinig blijkt van de activiteiten van 
onze partij op plaatselijk of regionaal 
niveau. En dan doelen wij niet op de 
weinig zeggende verslagjes van afde· 
lingsvergaderingen, maar op die feiten 
en gebeurtenisssen en op de liberale 
benadering van lokale problemen, die 
landelijk in onze partij de aandacht ver
dienen. 

Laat het iederéen duidelijk zijn dat de 
redactie van ons weekblad daarvoor 
gaarne openstaat, zoals wij ook gaarne 
bereid zijn sr;eciale pagina's beschik
baar te stellen teneinde de liberale visie 
op grote landelijke problemen in het 
middelpunt van de belangstelling te 
plaatsen .. Men moet zich echter niet la
ten misleiden door de misvatting als 
zou ons weekblad beschikken over een 
aantal full-time redacteuren, gelijk dit 
bij een blad op commerciële basis het 
geval is. Niet alleen de stimulans in 
woorden, ook de uitvoering metterdaad 
zal voor dergelijke speciale bijdragen 
voor ·een belangrijk deel uit de partij 
zelf moeten komen. 

Onze Limburgse geestverwanten heb
ben wat dat betreft het goede voorbeeld 
gegeven. Ook zij zullen wel kritiek on
dervinden, want men kàn het zelden 

. ~reen naar de zin maken. Laten de 
critici de handen uit de mouwen steken 
en proberen het zelf beter te doen. De 
redactie hoopt dat mede langs die weg 
het weekblad - waarover ter algemene 
vei·gadering nog wel nader gediscus
sieerd zal worden - zal uitgroeien tot 
een werkelijk in onze partij levend or
gaan. 

PH. C. LA CHAPELLE, hoofdredacteur 

·Behalve de op de 
hierbij afgedrukte 
kaart, vermelde 
artikelen, kan men op 
de Limburgpagina's 
van dit nummer nog 
de volgende 
bijdragen aan
treffen: 

• Op pagina 2 
schrijft ons Tweede
Kamerlid mr. F. 
Portheïne over de 
herstructurering van 
Zuid-limburg.; 
• Op pagina 3 
artikelen over werken 
in Limburg en over 
een zekere Arie die 
vroeger rood 
aanliep; 
e Op pagina 5 kan 
men lezen hoe in 
Thorbeckes stad, 
Maastricht, de 
liberale gedachte 
leeft; 
e Op pagina 6 
wordt aandacht 
besteed aan de 
onderwijsproble
matiek in Limburg ; 
· e Op pàgina 8 en 
9 wordt het brons
groen . . . . industrie
gebied onder de 
loep genomen ; 
• Op pagina 10 
een interview(tje) met 
een Roermondse 
geestverwant en dan 
- ten afscheid -
.een stukie kritiek op 
het weekblad. 

Provinciale Sta· 
ten van Limburg 
streven naar 
een medische 
faculteit, aldus 
mr • 

. E. P •. M. Geradts, 
P_ag.1 

. ll 
==-= ======== 

• .-.. •Ai~&.• x. . 
Venlo, derde stad in het 
internationale goederenver
voer, · pag. 1 

~" 

. f 
.. 

ç;:~ll 

~
fP'Y 
-!i 
4 

HEERLEN 

AFCENT:Com• 
mandepost in 
'internationaal' 
Limburg, Een 
artikel van ons 
Tweede kamer· 
lid G. Koudijs, 

Voorzichtig met 
investeringen in 
i nd u strieterrei· 
nen, meent de 
VVD-Heerlen. 
Drs. F. Hoff 

·schrijft erover 
op pag. 10 
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Herstructurering 
n 

JVtet de exploitatie van het Limburgse 
mijnbekken is, afgezien van de Domania
le mijn, tegen het begin van deze. eeuw 
een aanvang gemaakt. Deze relatief la
te start van de Nederlandse mijnbouw 
vindt waarschijnlijk voor een belangrijk 
deel zijn verklaring in de omstandig
heid, dat de industriële revolutie in ons 
land eerst in de tweede helft van de 
vorige eeuw op gang komt, aanmerke
lijk later dus, dan in vele van de ons 
omringende landen_ In de jaren tot 1928 
worden met grote regelmaat nieuwe 
mijnen in gebruik genomen en in de 
periode voor de tweede wereldoorlog 
wordt een jaarproduktie van ongeveer 
13 miljoen ton bereikt_ Gedurende de 
oorlogsjaren loopt de produktiviteit van 
de mijnen sterk terug, maar onmiddel
lijk na de bevrijding herleven de activi
teiten ·en gaat Limburg een belangrijke 
rol spelen bij het herstel van de -natio
nale economie. 

De late start van de Nederlandse 
mijnbouw heeft als bijkomend effect, 
dat de Nederlandse mijnen in het alge
meen modetner zijn en efficiënter wer
ken dan een aantal oudere buitenlandse. 
De produktiviteit is hoog, de veilig
heidsmaatregelen zijn uitstekend. 

De mijnwerker is een man, die voor 
zijn bijzondere arbeid een hoge beloning 
ontvangt. Het werk in de mijn heeft 
enerzijds de romantiek van de kompel 
aan het kolenfront, anderzijds de effi
ciënte zakelijkheid van het produktie
proces in de moderne onderneming. 

Deze combinatie van romantische en 
technische elementen prikkelt de trots 
van de Nederlander in het algemeen en 
van de Limburger in het bijzonder. Dat 
de Maurits de grootste en modernste 
mijn in Europa was, was voor de Ne
derlander van zo'n vijftien jaar geleden 
even onomstotelijk als de wetenschap, 
dat de KLM als de beste, de meest 
betrouwbare en degelijkstê luchtvaart
maatschappij ter wereld moest worden 
beschouwd. 

Gedurende ongeveer zestig jaar speelt 
zich derhalve een ontwikkeling af van 
grote expansie en van een als gevolg 
daarvan sterk groeiende welvaart. Lim
burg was trots op zijn mijnen. Neder
land was trots op Limburg. 

Kerend getij 

In een periode van enkele jaren is 
aan dit alles een einde gekomen. De 
eerste tekenen van een kerend getij wa
ren het niet voltooien van de geplande 
Staatsmijn Beatrix, de integratie van 
staatsmijn Hendrik en Emma, en het 
stoppen van de kolenproduktie bij het 
Zadel van Puth. Al spoedig bleek echter 
dat de oorzaken van de omslag, zoals 
de concurrentie van stookolie en aard
gas, alsmede de invoer van goedkope 
buitenlandse industriekolen, tot verder
gaande maatregelen dwongen. Het werd 
duidelijk, dat structurele maatregelen 
nodig waren, die zware repercussies 
zouden hebben op het leven in de 
mijnstreek. Dit bracht de toenmalige 
minister van economische zaken, Den 
Uyl, er toe in december 1965 een "Nota 
inzake de mijnindustrie en de herstruc
turering van Zuid-Limburg" aan de 
Tweede Kamer aan te bieden. 

In deze nota werden de volgende pun
ten aan de orde gesteld_ 
• Inkrimping van de produktie van 
steenkolen en daaruit voortvloeiend een 
sluitingsprogramma van mijnzetels in 
de periode 1968-1972. 
• Het beginsel werd vastgelegd: geen 
sluiting van de mijnzetels zonder dat er 
voldoende vervangende werkgelegen
heid wordt gecreëerd. 
• Het voortbestaan van de mlJnm
dustrie dient door financiële steunmaat
regelen van de zijde van de regering te 
worden gewaarborgd. 
• Krachtige bevordering van de in
dustriële herstructurering door het 
scheppen van vervangende werkgele
genheid, door een aantal stimule· 
ringsmaatregelen. Deze maatregelen 
zijn neergelegd in de "Stimuleringsre
geling voor industriële omschakeling in 
Limburg", de zogenaamde SIOL-rege
ling. 
• Het treffen van maatregelen tot een 
verdere versterking van de infrastruc
tuur van Zuid-Limburg. 

Bedenkingen 
De Tweede Kamer stelde zich in het 

algemeen positief op tegenover deze re
geringsplannen, zij het dat door enige 
fracties op S<>mmige punten alternatieve 
oplossingen werden voorgesteld. Zelf 
het woord voerend namens de 
VVD-fractie heb ik aan twee - ook 

uid-Lim urg 

Het emplacement van de Maurlts, waar 5000 mensen gewerkt hebben, thans verlaten. 

door mr. F. 
Portheine, 
lid van de 
Twe·ede kamer 
der Staten· 
Generaal 

thans nog actuele - onderwerpen bij
zondere aandacht geschonlten. 

In de eerste plaats heb ik met nadruk 
ter sprake gebracht het naar mijn oor
deel onjuiste regeringsvoorstel, dat van 
de getroffen stimuleringsmaatregelen 
alleen bedrijven met een kapitaal boven 
de 500.000 gulden en met meer dan 25 
werknemers zouden kunnen profiteren. 
Wanneer men zich buiten bepaalde aan
gewezen industrieterreinen zou willen 
vestigen, zou men bovendien aan nog 
veel zwaardere eisen moeten voldoen. 
Ik meende, en meen nog, dat wanneer 
men aan een streek, die enige decennia 
lang een typische mono-structuur heeft 
gekend, nieuwe impulsen wil geven, 
men ook voldoende kansen aan de klei
nere ondernemingen dient te bieden. De 
Kamer bleek het in dit opzicht met mij 
eens te zijn en aanvaardde met ruime 
meerderheid een motie, die zich tegen 
de voorgestelde bepalingen keerde. . 

Voorts heb ik ten aanzien van het 
DAF-project, dat mijns inziens noodza
kelijk was voor de herstructurering en 
dat door middel van deelneming van 
staatsmijnen tot stand kwam, tezijner
tijd privatisering bepleit, hetgeen toen 
werd afgewezen. 

Deze beide bedenkingen, ik herhaal 
het, stonden echter de globale instem
ming van de VVD-fractie met de Lim
burg-nota niet in de weg. 

Sneller 
De feitelijke ontwikkeling voltrok zich 

in de volgende jaren overigens veel 
sneller dan in deze nota werd voorzien 
en , laten wij dat vaststellen, kon wor
den voorzien. De markt voor huisbrand
kolen werd van jaar tot jaar slechter. 
Bovendien verliep de herstructurering 
in een tempo, dat de verwachtingen eni
germate overtrof. De inkrimping van de 
kolenproduktie moest op grond van een 
aantal factoren worden versneld, het
geen betekende, dat een aantal 
mijnsluitingen zou dienen te worden 
vervroegd. 

De waarborgen voor de betrokkenen, 
waarmee de Limburgnota de mijnslui. 
tingen omgaf, bleven vanzelfsprekend 

ook bij deze versnelde procedure onver
kort gehandhaafd. 

De gang van zaken scheen zo op het 
eerste gezicht een vaag optimisme te 
wettigen. Immers voor alle tot op heden 
afgevloeide mijnwerkers was hetzij el
ders in de mijnbouw, hetzij in de nieu
we industrieën min of meer passend 
emplooi gevonden. Toch is deze schijn 
bedrieglijk. De verflauwende conjunc
tuur, in ons land, maar ook in onze 
nabuurlanden, trof ook Limburg. De 
bouwactiviteiten zowel in de mijnstreek 
zelf als in Duitsland - dat in het verle
den talloze pendelende Limburgse 
bouwvakkers had aangetrokken - na· 
men af en als gevolg daarvan spoelde 
een golf van werkloosheid over Limburg 
op een · moment, dat afweer. daarvan 
wel bijzonder moeilijk was, namelijk 
midden in een periode van industriële 
herstructurering. Hierbij komt dan bo· 
vendien nog, dat vele toeleveringsbe· 
drijven van de mijnen, met name in de 
metaalsector, de gevolgen van de 
mijnsluitingen begonnen te ondervinden, 
waardoor ook een groot aantal metaal
bewerkers zonder werk geraakte. Deze 
samenloop van ongelukkige omstandig
heden heeft in de mijnstreek een situa
tie doen ontstaan, die wel zeer sterk 
afwijkt van die, waarin men daar zo'n 
tien jaar geleden verkeerde. Het is dui
delijk, dat er bij de mensen een zekere 
ongerustheid heerst en het is ook duide
lijk, dat de regering alles zal moeten 
doen wat in haar vermogen ligt, om 
deze ongerustheid weg te nemen. 

Verontrusting 
In belangrijke mate gaat het daarbij 

om het volgende probleem. In de 
oorspronkelijke Mijnnota werd, zoals ik 
al aanduidde, het beginsel "geen 
mijnsluiting zonder vervangende werk
gelegenheid" geïntrodUC'eerd. Dit be
ginsel is bij alle op deze nota volgende 
versnellingsmaatregelen gehandhaafd. 
De vraag is nu echter, wat onder "ver
vangende werkgelegenheid" moet wor
den verstaan. Moet voor iedereen, die 
de mijn verlaat, een nieuwe ar· 
beictsplaats worden gecreëerd? Of is het 
zo, dat dit alleen dient te geschieden 
voor degenen, die feitelijlc een nieuwe 
werkkring moeten hebben en dus niet 
voor mensen die een andere functie bij 
de mijnen gaan bekleden, voor oudere 
werknemers die worden gepensioneerd 
en voor buitenlanders, die repatriëren? 

In de Memorie van Antwoord van mi
nister De Block op de verschillende no
ta's en wetsontwerpen, die de vervroeg
de mijnsluitingen tot onderwerp hebben, 
komen passages voor, die de indruk 
zouden kunnen wekken, dat het kabinet 
achter de tweede interpretatie zou 

staan. Dit heeft in Limburg een begrij
pelijke verontrusting gewekt, omdat dit 
zou betekenen, dat het aantal beschik· 
bare arbeidsplaatsen aanzienlijk omlaag 
zou gaan, wat toch nauwelijks het doel 
van een industriële herstructurering 
kan zijn. Gevolg van een dergelijk be
leid zou met name zijn, dat de normale 
doorstroming zou worden gestremd, 
waardoor de mede ten gevolge van de 
sterke bevolkingsgroei toch al hoge 
jeugdwerkloosheid nog verder zou toe
nemen. De minister heeft inmiddels ge· 
lukkig laten weten, dat zijn Memorie 
van Antwoord geenszins deze bedoeling 
heeft gehad en dat het beginsel "geen 
mijnsluiting zonder vervangende werk· 
gelegenheid" niet eng, maar ruim dient 
te worden geïnterpreteerd. Ik juich deze 
geruststellende mededeling van de mi
nister toe, maar wil niet nalaten te sig
naleren, dat daarmee de problemen in 
hun totaliteit toch nog niet zijn opgelost. 
Daarom is het mijns inziens onaan
vaardbaar het reeds '?ersnelde mijnslui· 
tingsprogramma nog weer sneller te 
doen verlopen. In ieder geval zal bij 
verdere mijnsluitingen het zojuist ge
noemde adagium, nl. niet dan met ze· 
kerheid ten aanzien van vervangende 
werkgelegenheid, dienen te worden toe
gepast. Het is in dit verband ook wense
lijk bijzondere aandacht te schenken 
aan de mogelijkheden van de overblij
vende mijnzetel, de Emma. 

In het verband van de stimulering 
van nieuwe werkgelegenheid zou ik wil
len pleiten voor een aanzienlijke versnel
ling van de procedure, die nieuwe in
dustrieën moeten volgen om voor de 
SIOL-faciliteiten, resp. Industriële Pre
mie Regeling (I.P.R.) in aanmerkillg te 
komen. Ik zou verder een voorstander 
zijn van een soepele toepassing van de
ze SIOL- en !.P.R.-regeling in de 
ruimste zin des woords, waarop bij de 
parlementaire behandeling van een aan
tal Mijnnota's op 2 april jl. nader door 
mij is ingegaan. Deze voorstellen kun
nen uiteraard invloed hebben op het 
tempo, waarin de mijnsluitingen zich 
gaan voltrekken. Ik geloof anderzijds, 
dat de regering door deze ideeën tot de 
hare te maken over een beleidsinstru
mentarium zou komen te beschikken, 
dat zij - het oog voortdurend gericht 
op de conjuncturele ontwikkeling - zo 
zou kunnen hanteren, dat structurele en 
conjuncturele vraagstukken zo even
wichtig mogelijk tot een oplossing wor
den gebracht. 

Welk soort? 
In dit complex van problemen speelt 

ook de vraag een rol wat voor soort 
ondernemingen in Limburg op dit mo-

(vervolg op pag. 11) 
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erken • 1n Limburg 
Het schrijven van artikelen in perio- beeld, maar tot op heden werd het ge

dieken gaat dikwijls gepaard aan uite heel nog geen succes. 
weiding over. zware onderwerpen met Ik heb mij afgevraagd, hoe dat nu 
het gebruik van moeilijke woorden. Ze wel zou kunnen korrien. Is de voorlich· 
zijn uitstekend, zeer wetenschappelijk ting nu zo slecht of heeft Limburg zo'n 
en doorspekt met cijfers en gegevens, slechte naam in andere gedeelten van 
die we inderdaad in de praktijk straks Nederland? Kunnen wij met de aanbie
ook .. nodig hebben. Vrijheid en De- ding . vàn Limburg als industriegebied 
mocratie is ook een periodiek en dit ·niet meè met andere soortgelijke gebie
is een artikel. Ik wil echter over· mijn den in. Nederland <lf zijn de Limburgers 
onderwerp .dit keer wat ·luchtiger met u op dat gebi.ed niet actief genoeg? Als we 
babbelen. · Dat past ook beter bij de bedenken welke steun de regering geeft 
Limburgse mentaliteit, al betekent dat aan bedrijven, die zich in Limburg wil
natuurlijk geenszins dat men het in. leri . vestigen ....:...., de~ ~amers 'van Koop
Limburg met de dingen niet serieus. handel geven. hierover uitvoerige voor-· 
·meent. lichting :- dan is in dat opzicht onze 

aanbieding wel in orde. . Natut.IrliJ"k denk ik als ik het over · . · Ik'. vraag mij echter wel af of men in 
·Limburg heb ook direct aan het de rest van Nederland Limburg en de 
grootste probleem, de herindustrialisa- Limburgers wel kent. Dit lijkt mij to,ch 
tie. Als ik dit woord echter uitspreek tenminste een der eerste voorwaarden 
.·:- "Verdulleme; ik struikel er haast ,. waaràan moef worden voldaan .als men 
over" zou Wim Sonneveld mogelijk zeg- . · . 

· .· .. .in Liniblirg en met Limburgers wil wer
gen :,__ dan denk ik aan werken in Lim- . ken ... Ik ~ben·.·. ze.lf .geen Limburger; .ik 
burg en werken met Limburgers. 

Nu. is herindustrialisa.tie eigenlijk al woon er wek. Nu zo ongeveer negen 
haast net zo oud als industrialisatie en jaar. Mijn bijdrage vloeit dus niet voort 
dus helemaal niet zo'n nieuw probleem. uit chauvinisme m~ar uit ervaringen. 
Zodra om de een of andere reden ergens Als 1k zelf een antwoord moet geven 
bepaalde industrietakken wegvallen dan op de vraag of men Limburg. en de 
moeten er andere voor in de plaats Limburgers wel kent, dan moet het lui
komen. Anders zitten we met een den: "Nauwelijks". Men rijdt er eens 
overschot aan mensen en ruimte. Het doorheen als men met vakantie gaat 
probleem . werd llll vele malen opgelost naar Italië, Spanje of Oostenrijk. Ziet 
en daar kunnen we lering uit trekken. dan een ten opzichte van de rest van· 

Ik dacht dat voor Limburg de kwestie 
van overheidswege al aardig was gere
geld. Men weet dat voor omschakeling, 
omscholing, verhuizing en de vestiging 
van nieuwe bedrijven grote investerin
gen nodig zijn en dat dit meestal ook 
veel extra kosten met zich meebrengt. 
Derhalve zijn er voor Limburg diverse 
faciliteiten geschapen. Wat het voor 
hen die er zich met een industrie willen 
vestigen, buitengewoon attractief 
inàakt. De DAF maakte daar reeds gre
tig gebruik van en vestigde zich hier 
binnen een mum van tijd. Sommige an
dere· bedrijven volgden het goede voor-

Eerst liep 
onze Arie 
rood -aan. •• 

Onze vriend Arie, van wie wij al 
in geen eeuwen meer iets gehoord 
hadden, sinds wij naar Limburg 
waren verhuisd, belde ons onge
veer tien maanden geledèn op. 

Arie, een rasechte "rand-stede
ling", geboren en getogen in het 
wijde Noordhollaa1dse landschap, 
is op zich een uitstekende kerel, 
die vroeger veel bij ons in- en 
uitliep. Ons vertrek destijds naar 
Limburg, kan hij· echter niet ver
kroppen. Voor hem stortte een 
wereld in elkaar, toen hij zag dat 
wij zijn onwrikbare principes ge
weld aandeden.Voor Arie beston· 
den slechts Holland, randge
westen en generaliteitslanden. 
Waar wij in zijn gedachtengang 
naar toe gingen, begrijpt u onder
tussen al. Naar de laagste catego
rie. 

Maar goed, Arie gaf een le
vensteken en dat was prettig. On
ze oudste dochter nam op en ver
telde dat oom Arie dringend pappie 
moe::;t spreken. De altijd zo le
venslustige Arie bleek echter zijn 
opgeruimde blijheid helemaal 
kwijt te zijn, toen hij met een 
grafstem de mededeling deed, dat 
hem hetzelfde droevige lot had 
getroffen als ons destijds. 

Ook hij moest voor zijn onder
neming in Limburg gaan wonen. 
Hij had kennelijk behoefte aan 
een beetje troost en vroeg ons 
hulpeloos, wat hij nu moest doen. 
Er was niet veel verbeel
dingskracht voor nodig om erach
ter te komen, waar bij Arie de 
schoen wrong. Omdat wij niet zo 
heel erg rancuneus zijn, nodigden 
wij zijn vrouw en hem direct uit 
voor het volgende week-end. Ten 
slotte was hij, zijn eigenwijsheid 
buiten beschou}Ving latend, tooh 
een kerel met· wie je paarden kon 
stelen. Een telefoongesprek alleen 
zou hem zeker niet ervan kunnen 

overtuigen, dat hij spoken zag. Zo 
is Arie dan weer wel. 

Goed dan, Arie kwam, verge
zeld van gade en kinderen. Na de 
nodige koeien en kalveren uit de 
sloot gehaald te hebben, kwam 
het onvermijdelijke thema op de 
proppen. Arie begon voorzichtig te 
informeren of wij geen heimwee 
hadden naar het "verloren para
dijs" .in het westen, dat wij op 
zo'n onverklaarbare wijze hadden 
opgegeven. Ons hele gezin, inmid
dels aangegroeid tot vijf stuks, ri
posteerde onmiddellijk en ver
klaarde unaniem, dat hiervan in 
de verste verte geen spralre was, 
maar dat wij de dag nog altijd 
zegenden, waarop wij besloten 
hadden wel in Limburg neer te 
strijken. Arie liep rood aan, ver
gat de regelen der gastvrijheid 
tot3Jal, zocht krampachtig naar 
een categorie, waarin hij ons nu 
weer kon plaatsen en bestempel
de ons ten slotte met een 
uitspraak van een of andere over
leden Duitse machtsdrager. Zo
lang wij als pur-sang Hollanders 
in Limburg zouden blijven, waren 
wij niets meer of minder dan 
"vaterlandslose Gesellen". Een 
beetje kwaad werden wij toen 
wel, maar lieten dit niet blijken. 
Arie zelf was nog niet klaar, want 
hij droeg met veel verve de be
kende litanie voor over Limburg 
en zijn mensen, met die bijna on
uitroeibare begrippen als: de tra
ge Lin1burger, het veel beloven 
en weinig geven, wat de gekken 
altijd .nog in vreugde doet leven; 
ook werden krakende stokpaarden 

Nederland sterk afwijkend landschap en 
waant zich al in het buitenland. Gaat 
men met vakantie in Valkenburg of Klein 
Zwitserland dan ziet men de Limburger 
over wie ik het heb nauwelijks. Men 
ziet hem niet werken of leven. 

Wil men daar iets meer van te weten 
komen, dan moet ine'n tenminste eens 
een' weekje op werkbezoek komen. Dan 
krijgt men een heet ander beeld en ont
dekt' dat de· Limburger over het alge· 
meen een vrolijk en blijmoedig mens ~s 
en van het leven iets weet te maken. In 
dat opzicht heeft hij veel.· voor op ande
re Nederlanders. Hij vermijdt onpretti
ge dingen. Daarom werkt hij goed, 
want' als hij dat. niet doet, dan zijn de 
gevoigen onprettig. 

Als ik nu de vraag ga stellen of Lim
burg en de Limburger in. de rest van 
Nederland een slechte naam hebben, 
dan geloof ik, dat we ook die vraag 
rustig óntken'nend küimen beantwoor
den. Doordat .de Limburger zo gemak
kèlijk leeft komen er natuurlijk wel 
eens wat moeilijkheden maar die weten 
ze meestal op charmante wijze weer op 
te lossen. Neen, ik geloof niet dat men 
in de rest van Nederland de Limburgers 
niet mag. 

Iets anders is dat door deze le
venshouding de Limburger zelf ook wei
nig contact heeft met de Nederlanders 
buiten Limburg. Ook dat heeft er na-

van stal gehaald, als het gebrek 
aan vakkennis, de zedeloze carna
valsmanifestaties en nog een hoop 
meer. U kent ze zèlf wel. 

Arie vond het maar een vreem
de geschiedenis, dat wij za laag 
gezonken waren en dat wij al die 
verschrikkelijke dingen zo maar 
commentaarloos slikten! Nadat 
de storm uitgeraasd was, hebben 
wij zo goed en zo kwaad als het 
ging hem ervan proberen te over
tuigen dat al die slogans gestoeld 
waren op gebrek aan realiteitszin 
of uitingen waren van volslagen 
onwetendheid. Wij probeerden 
hem ook duidelijk te maken, dat 
het euvel van de bewust laag ge
houden arbeidsprestaties van vele 
"randstedelingen" hier totaal on
bekend wa.s, dat de grote meer
derheid van de arbeidende bevol
king in Limburg een trouw aan 
haar bedrijf beleed, die .mis
schien ouderwets aandeed, maar 
toch in de randstad zijn weerga 
echt niet vond. Ook ruimden wij 
de mening op, dat hier veel 
beloofd, maar weinig gedaan 
werd. Toezeggingen worden hier 
zeker zo goed als elders nageko
men, mits . je tenminste de juiste 
toon weet te vinden. Een Limbur
ger Iaat zich nu eenmaai door 
niets en niemand dwingen, is niet 
formalistisch ingesteld, weliswaar 
enigszins beschouwend van aard, 
maar altijd gericht op de prak
tische gang van het dagelijkse le
ven. Hij verafschuwt alle hautain 
gedoe en wil rechttoe, rechtaan 
aangesproken· . worden, zonder 
plichtplegingen. 

tuurlijk toe bijgedragen dat men Lim
burg en de Limburger nauwelijks kent. 
In dat opzicht zouden de Limburgers 
zelf ook wat actiever moeten zijn als 
men de problemen doelmatig wil oplos-
sen. -

W.erken in Limburg en werken met 
Limburgers heeft vele voordelen. Ook 
industrieel en dat geldt niet alleen voor 
de grote bedrijven. De Limburgse men
taliteit leent zich juist uitermate goed 
voor het werken in wat kleiner verband 
en vele kleintjes maken ook een grote. 
Als men de kaart van Europa pakt en 
men tekent er de EEG in op, dan ligt 
Limburg geografisch gezien helemaal 
zo gek · niet. Dicht bij de belangrijke 
Europese hávens, goede verbindingen 
met alle verzorgingsgebieden. 

Het probleem omscholing is helemaal 
niet zo'n belangrUk probleem. Natuur~ 
lijk werken en werkten er .. ):teel. veel 
Limburgers in de mijnen m3,ár dat wa
ren echt niet allemaal mijnwerkers en 
zeker geen mensen, die voor ander 
werk ongeschikt zijn .. De mijnen hebben 
en hadden ook hun eigen onder
houdsdiensten met uitstekend technisch 
geschoolde mensen en verder zijn er 
heel wat goed geoutilleerde industrieën, 
die als toeleveringsbedrijf voor de mij
nen optraden. Hierdoor en dank zij het 
feit dat veel produktie alom steeds 
meer wordt geautomatiseerd, behoeven 
velen helemaal niet echt omgeschoold 
te worden. Als we ten slotte mede in 
aanmerking nemen dat er ook een ver
band bestaat tussen leeftijd en scholing 
dan kunnen we er m. i. rustig van uit
gaan, dat indien 5 pct. van de be
roepsbevolking werkelijk zou moeten 
worden omgeschoold we waarschijnlijk 
al dik aan de hoge kant zitten, 

Werken.met Limburgers en werken in 
Limburg is werken met Nederlanders 
en werken in Nederland. Daar,.zijn wij 
Nederlanders allemaal bij betrokken. 

HA:N"S,P]jJ;KONING 

• • .nu heeft 
hij geen 

,tijd meer 
Ook spraken wij met Arie nog 

over het veel geroemde, maar el
ders weinig toegepaste begrip van 
de levenskunst, die zo volkomen 
thuis is in dit land van Maas en 
Niers, die in alle variaties door 
alle lagen van de bevolking heen 
iedere dag opnieuw wordt be
leefd, zonder veel ophef en 
poespas. Dit blijkt zo aanstekelijk 
te werken, dat vele "Hollanders", 
die in Limburg wonen, met . geen 
tien paarden meer van hier kun
nen worden weggesleept. 

Op de vraag, hoe het met dez-e 
kostelijke gave stond in zijn veel
geprezen randstad, raakte Arie 
even de kluts kwijt en moest ten 
slotte eerlijk toegeven, dat op dit 
gebied van een zekere onderont
wikkeling wel een beetje sprake 
was. Wij kunnen u echt niet ver
zekeren, dat Arie en zijn vrouw 
ondersteboven waren van ons be
toog; Arie kennende nauwelijks. 

Boordevol reserves en tegen 
heug en meug is hij toch na.ar 
Limburg gegaan als naar een 
verbanningsoord. Wij hadden 
graag nog eens gehoord, hoe het 
met Arîe was afgelopen. Wij heb
ben echter geen contact meer 
met hem gehad; hij zit in het 
zuiden en wij in het noorden van 
de provincie. Heel toevallig kwa
men wij er vorige week achter, 
dat Arie actief bestuurslid is van 
een bekende carnavalsvereniging 
in zijn woonplaats, in de gemeen
teraad zit, zich heel verdienstelijk 
maakt voor de Limburgse heem
kunde en zich nauwgezet houdt 
aan de ritualiën van de Lim
burgse "Frühschoppen". Eindelijk 
weten wij dan, waarom Arie uit 
de randstad geen tijd meer voor 
ons heeft. · 

MR. J. G. KERSTEN 
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AFCENT: COMMANDOPOST I 
·"INTERNATIONAAL" LIMBURG 

In het Limburg-nummer ''an ons 
weekblad mag AFCENT niet ontbrelwn. 
Niet om.dat dit geallieerue hoofdkwar
tier van • groot economisch belang zou 
zijn voor de provincie als geheel of voor 
het zuiden in het bijzonder, want dat is 
niet bet· geval. Wat dat betreft waren de 
ve:rwaehtingen van · velen . te -noog 
gespannen; .Maar :er zijn · nog andere 
belangen.dan econonnscne.·, 

Toen het twee jaar geleden, belq:ncl 
werd dat onze 1;egering voor de \resti
ging van' ·het . uit • Fr:ankrijJ;:· · verdreven . · 
hoofdkwartiEJll. · van :AFiCENT., .een •, v}jf- : 
tal terreil}en'-·•aan•• de NAVO·: ha,d,· .. aan-. 
geboden · koesterden velen immers 
de hoop dat . ·hierm:ede in .:belatlgrijke 
mate geld en werk naar Zuid-Limburg 
zoudeh komen en aan de economie gro
te steun zou worden gegeven. Deze hoop 
was niet gerechtvaardigd omdat een 
militair hoofdkwartier :~iet kan worden 
vergeleken met een industrie, en <1e 
laatste zal dan ook in het algemeen met 
meer:' vre1lgde· .. worden begroet :dan "het 
eerste.. · · ·· ., · · 

Wei kan Iilen· -zeggen, zoals algemeen 
bekend is, dat aan een militaire vesti
ging te .allen tijde enig economisch be
lang niet kan worderi ontzegd (de inwo
ners ·· van het diametraal tegenover 
Zuid-Limburg gelegen Den Helder kun
nen daarover meepraten al doen zij het 
niet !i:ltijd) ,, niaai,' het ha!fgt erg af van 
het soort. vestiging en in dat opzicht is 
AFCENT, dat ten slotte niet meer en 
niet minder is dan een, zij het vrij 
groot; hoofdkwartier, niet zo'n erg be
gerenswaardige prooi. 

Een van vier 
Het hoofdkwartier is de commando

post van de Cötnmander in Chief, Allied 
t<'orces central Jt<urope. 

Het is een''· 'van de vier Europese 
hoofdkwàrtieren.· die . rechtstreeks stitim 
onder het . opperste geallieerde hoofd
kwartier in Europa, SHAPE, afkorting 
van Sup'rél).1e H~adquarters Allied Far
ces Europe, DC'"'àrie andere, aan · AF
CENT . nevengeséhikte hoofdkwartiéren 
zijn J,.FNORTH;~·nabij Oslo; .AFSOt]TH, 
gevestigd in Napels en AFMED het 
hoofdkwad:ier .· voor het :Middell~ndse 
Zeegebie(!; ·gevestigd op het eiland .]\1al-
ta. . · 

AFCÈNT heeft Q.e · verantwoording 
voor de beveiliging van Centraal ·:W~st
Europa' en geeft leiding aan de'. met 
deze taàk belaste NAVO-strijdkrachten, 
bestaandè Uit twee . geallieerde tacusche 
luchtniàéhten ·(2. ATAF· en 4 ATAF). en 
twee legergroepen (NORTHAG en CENT
AG) die tesamen -· · zonder Frank· 
rijk - ongeveer 23 divisies omvat
ten. Zoals de lezers bekend zal zijn is 
het Eerste Nederlandse Legerkorps in
gedeeld bij de Nartbern Army Group. 

Aangezien Duitsland bet grootste aan
deel levert aan de sti·ijdkrachten van 
AFCENT îs · het niet onlogtsch dat het 
geallieerde commando . aan een Duits 
officier wordt opgedragen. Tegen de: on
langs afgetreden commandant, Graf von 
Kielmansegg is, gelijk u zich zult her
inneren, nogal wat -actie gevoerd van 
sommige ·zijden. Geheel afgezien· van de 
merites van deze Duitse opperofficier 
(waarvan wij in de meest uitgebreide 
zin hebben kunnen kennisnemen) is aan 
die actie een schijnheilig smaakje ver
bonden omdat, indien men inderdaad be
zwaren heeft tegen een bepaalde bui
tenlandse officier die ool\ onze troepen 
zal commanderen men deze bezwaren 
naar voren dient te brengen op het 
ogenblik dat betrokkene kandidaat 
gesteld wordt voor die functie en niet 
wanneer deze na reeds meer dan een 
jaar in functie te zijn geweest zijn 
hoofdl;:warner moet verp!aaLsen. 

Personeel 
De staf van AFCENT is een geïn

tegreerde staf zoals dat het geval is 
bij alle bondgenootschappelijke hoofd-

Het AFCENT hoofdkwartier, gevestigd 

door 
G. K()udii~, 
lid vän:de. 
Tweede kamer 
der Staten· 
Generaal 

kwartieren, en men kan dan ook in een 
stafbureau bijv. een Engels RAF-offi
cier, een Duits marineofficier, een Ame
riJmans officier van de mariniers en 
een Belgisch, een Nederlands en een 
Canadees landmachtofficier broederlijk 
zien samenwerl,en. 

Aan het militaire deel van de totale 
sterkte van ongeveer 2500 man dragen 
de Amerikaanse, de Britse en Duitse 
strijdkrachten· ieder ongeveer een vier
de bij, De Canadeese en de Nederlandse 
(voornamelijk) leveren samen een vier
de. 

Het burgerpersoneel van AFCENT 
bestaat uit twee categorieën. De eerste 
categori€ zijn de NAVO-burgers, voOI·na
melijlt administratief personeel, gere
kruteerd uit verschillende NAVO-landen, 
die een contract met AFCENT hebben 
gesloten. Zij zijn vrij van inkomstenbe
lasting en genieten, naar Nederlandse 
maatstaven gerekend, een hoog inko
men; zij vallen echter buiten de sociale 
wetgeving, kennen geen pensioenfonds 

·en geen z1e1neverzeRermg. 
De tweede categorie bestaat uit lokale 

krachten zij vervullen onder
houdsfuncties, huishoudelijke en ver
vaersfuncties en dergelijke. Naar lli 
meen zijn de mensen in deze tweede 
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in de administratie g~;bouwen van de· v.oormalige mijn Hendrik te Brunssum . .. 

categori~ . praJdisch alle~ Lin~~urgers; 
ongeveer :!OU ·m getal. · . ·. ·. ·, ;.'·. ·:: > 

Al vervult;; . zoals ik ~!?merkt~;< AF
CENT · g~eiL' .. belangrijke , • ectinoinische 
f;_mctie, toch 'betekent het .we1'1ets wan
neer e{)Îl, bep~rkt gebieq, \v:ördt vèrrijkt 

.. met. z('}'n 1500 gezinnen en·. tJm... 1200 
"loslopende" militairen. -1'\Iîet oin, ·gelijk 
een middenstander het uitdrukte . "een 

. wa:t>enhuis voor te openen'', l);iaar toch 
Ievert het voor alle betrokken l.i\')cJrijvén 
en niet het minst voor de Horeca-sector 
een verhoogde omzet op, ook al Weegt dit 
uiteraard niet op tegen het eeónomisch 
verlies tengevolge van de mijnsluitin· 
gen. Voor de inwoners van Fontaine
bleau is het vertrek van AFCENT dan 
ool\ nard aangeKomen. 

De huur- en koopprijzen vän onroe
rend goed ondervinden de invloed van 
de permanente aanwezigheid van, voor· 
al de Amerikaanse, buitenlandse milifai
r~n. De te1:1dens tot prijsopdriJving, en 
met alleen m deze sector, is gelijk altijd 
bij de aanwezigheid van vele buitenlan
ders, immers een gevaar 'waartegen 
voortdurend gewaakt moet worden. De· 
ze tendens doet zich, zoals ik al op
merkte, overal voor waar Amerikaanse 
strijdkrachten gelegerd worden; oolJ: de 
streek waarin ik woon heeft in sterke 
mate de invloed ondergaan van de sta-
ti~nering van Amerikaanse vlieg
tUigsquadrons op Soesterberg, maar wij 
ZlJn er aJ weer aan gewenu. 

Een militair hoofdkwarJ;ier en de om
geving waar het is gevestigd oefenen 
wederzijds invloed op elkaar uit. Ik heb 
van nabij kunnen meema~wn hoe de in· 
woners van Norfolk, in Virginia, USA, 
als grote vlootbasis en ha>enstad van
ouds internationaal georiënteerd, veel 
meer doordrongen werden van het feit 
dat ook Amerika niet alleen staat in de 
wereld, nadat het hoofdkwartier van Sa
clant daar werd gevesngu. 

Gebied 
Het gelJied waar AFCENT nu is ge

vestigd had (als niet-Limburger mag ik 
dat wet zeggen) niet beter gekozen kun
nen ZIJn. 

Zuid-Limburg is immers vanouds zeer 
internationaal georiënteerd. Aken Keu
len en Luik liggen nu eenmaal dichter
bij dan wat wij tegenwoordig de 
Handstad noen1en. 

Het personeel van AFCENT heeft zich 
dan ook van het begin af bijzonder goed 
thuisgevoeld in zijn nieuwe omgeving. 

Zuid-Limburgers denl;en internatio
naal. 

Het is de enige denkwijze die kan 
bijdragen aan de totstandkoming van 
hetgeen voor West-Euroua levensnood
zaak is: een Verenigd E~u·opa. De NA-

V~ is een .st~p ~ de, goede richting. Als 
. ·wiJ dat hondgenootschap niet zouden 
hebben, zotideri. wij . de keus. hebberr tus
sen het zo snel mogelijk_sltiÜen van 
àndere bondg,enoqtsèhlJ,ppen . (die in het 
~eest gunstige. ge:v:àl. eet1. nieuwe NAVO 
zouden . . opleveren) . . óf, . · als 
op-zich-zelfstaa:qde · kleine landen onder 
de invloed geralmi :')-:;in; p;laéhteri die wij 
hier niet ,wenseil .. e!l ·w:aat'te.gen. nu·· ons •· 
bondgenootschap ons oevemgt. · · · 
. Laten ,;,,ij w,~sen;· da{ Limburg; in · 
steeds sterkere. mate die .internationale 
en vooral Europeese ged;1chte zal uit
dragen en dat . het AFCENT-personeel 
en zijn 1100 kinderen die· thans hun les
sen leren op de internationale AF'CENT
school, daaraan krachtig zullen bijdra
gen. 

Zoals ge:zegd: er zijn nog andere be
langen dan economische. 

AFCENT-embleem 
Het AFCENT-embleem dat 

men ziet op de uniformen van de 
AFCENT militairen en op de AF
CENT vlag, stel~ een symbool 
voor van het Europese blok, hier 
voorgesteld door een vestingto
ren. De toegangspoort tot deze 
vesting wordt gefori11eerd door 
de letters C en E van Centraal 
Europa. Het zwaard ·dat door de 
vestingtoren steekt is het zwaard 
van Karel de Grote, als uitbeel
ding van de militaire macht die 
gereed is om Europa te verdedi
gen. 

De tekst op de rand van het 
schild luidt in het Iatijn: "In sce
!us exsurgo scelel'is discrimina 
purgo" ofwel "Tegen de 
boosheid verzet ik mij, de oorza
ken van de boosheid verwijder 
ik." 
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MAASTRICHT: EEN SCHONE 
EN EEN ;,VOCHTIGE" STAD 

Eigenlijk had er boven dit stukje moe
ten staan: ,.Kroegentocht door 
Maastricht", maar dqt staat zo g·ek 
voor de aankondiging van een intermez· 
zo tijdens een algemene ·vergadering. 
Want een algemene vergadering is èen 
seri~uze aangelegenheid. Maar een 
jaarvergadering, waar de levensproble
men gewichtig worden bekeken, heeft 
ook nog een ander aspect. Ze .wordt nu 
eenmaal altijd in een andere stad ge· 
houden en dat het ditmaal MaastriCht· is 
geworden, zal u niet . hoeven te spijten. 
Niet· dat ik iets tegen Purmerend of 
Oldenzaal heb, maar Maastricht is nu 
·eenmaal ietS· anders dan anders. · 

De stad, dat moet u weten, ligt zUide· 
·!ijker · dàn BrusseL Dat· heef~. zijn· tei:u~
slag op het klimaát endat weer op de 
mensen die er wonen. Maastricht ligt op 
de breed,tegraaà ve.n Cape Griz Nez en 
als u dan ook nog verteld wordt, dat 
deze breedtegraad loopt over Pilsen ln 

·Tsjechoslowakije, dan voeltu al, waarom 
het noodzakelijk is de gasten van onze 
stad een luchtige handleiding te geven, 
wanneer zij tussen de inléidingen door 
enige afleiding gaan· zo~kèn. Dat zullen 
zij zeker doen: de (,iorst kwelt immers 
sterker wanneer men incidenteel naar 
.deze meest on-Nederlàndse en "vochti
.ge•; stad van het land. komt, dan wan
neer men er dagelijks verkeert. 

Maastrichten:aren vinden geen stad in 
de wereld zo belangrijk ën zo schoon 
als hun eigen stad. Natuurlijk hebben ze 

· daai: gelijk in. De schoonst gelegen ·stad 
in Nederland jawel, de stad op het 

·kruispunt van Europcile wegen, ·jawel, 
Luik en Aken zijn de buren, Antwerpen 
bereikt men in ruim een uur, jawel, 
Keulen, Luxemburg en Brussel zijn een 
uitstapje op een zondag waard en als u 
een weekend naar Parijs wilt, is de.t 
een treinreis vim nog geen vijf uur, 
jaweL Wat wil een mens dan nog meer? 

Bovendien: zelf een stad van tweedui· 
zend jaru', kan ze van ervaring spreken 
met vreemde volleeren en aanstormende 
legerscharen. Zij lJ.eeft Spanjaarden en 
Fransen, Oostenrijkers en· Duitsers over 
de vloèr gehad. En dat ,is met Karel de 
Grote al begonnen, · 

· Maastricht is altijd de stad van de 
aanpassing geweest, en daarom weet ~ij 
ook zo goed wat congresgangers nod1g 
hebben. U zult, op weg naar de algeme

_ne Vl:lrga(lering, ervaren Q.at het onmoge· 
lijk is de terrassen op het Vrijthof onge
moeid te laten. U . komt (laar vanzelf 
langs, wanneer u naàr dè vergader-. 
plaats gaat. Want u m<jet l1w auto toch 
kwijt? Als u met de trem komt, brengen 
de buslijnen 2 en 7 èr ti f.ill zetten u a'ls 
het· ware voor een tèrrasje 'e.f. Maal' 
eerst serieus. Eerst vergaderen. Eerst 
luisteren naar de instituteurs · van de 
levenslijnen van ons democratisch 
bestaan. Als u naar de pauzes begint te 
verlangen, als .de dorst u bekruipt, als 
de vrije avond onweerstaanbaar aan u. 
begint te trekken, blijf dan niet n?'pra· 
ten in de vergaderzaal waarop u m ~le 
loop van de dag al zo grondig .was Uil· 
g<:lwken. Er zijn prettiger dmgen te 
doen.' 

Richtlijn 
Een bescheldei1 richtlijn: ti begint op 

het Vrijthof, zo gauw de voorzitter de 
Immer heeft laten vallen, De.ai· ·Vindt u 
het oudste café ·van Maasti'icht. Ieder· 

. een kent het. Het heet: ,.I11 den Ouden 
Voghelstruys". Däar is het 's morgens 
om acht uur al druk en dat blijft zo tot 
twee uur 's nachts.. Een trefpunt van 
vele lVIaastrichtenareri, waar u overi· 
gens al1e talen van West-Eueopa kunt 
horen spreken, aangezien de nabuurlan
den de weg hierheen al eeuwen kennen. 
Als u daar uit komt, ziet u de kerken St. 
Jan en SLnt Servaas broederlijk na.ast 
elkaar. Die moet u gezien hebben, an
ders hebt u Maastricht niet gedaan. 
Voor de Struysvoghel staande,o met· de 
rug ernaar toe, gaat u links. U wandelt 
de Papenstraat op - de eerste straat· 
aan uw rechterhand - langs het Gou
vernementsgebouw, waar de commissa
ris der Koningin zetelt, (!ie bij ons nog· 
altijd de gouverneur heet, en dan ziet u 
vanzelf het typische artiestencafé "Het 
Tribunal". U moet er wel op een 
geschikt moment binnengaan; 's a\'Onds 
rond acht uur is het daar vol, maat· 
gemoedelijk. Om het hoeltje bent u op 
de Ezelmarkt, waar een klein maar 
voortreffelijk restaurant u lokt. 

Zelfs koffie 
Terug naar het Vrijthof. Lang3 de ter

rasjes - als u daar niet blijft hangen -
en dan de Grote Straat in. Dat is onze 
hoofdstraat, waar de politie zo goecl is 

geweest geen auto's toe te laten. Aan 
het eind van deze straat vindt u links 
de Muntstraat. Een metèr of vijf deze 
straat· in, vindt men rechts "De 
Knijnspiep'', ook alweer zo'n oud, sn'lal 
maar o ,zo gemoedelijk biercafé. Men 
kan er een hapje eten, eenvoudig, maar 
güed, . en er zelfs koffie. drinken. Weer 
buiten gekomen :Zwenkt u linksaf, doo;.· 
de Wolfstraat naar het O.L. Vrouwe
plein. Daar vindt u links en i'echts 
verschillende bars en cafés, waarvan 
"Oharlemagne" wel het meest. _schilde re 
achtige i~. Wanneer u· het stl•a)ts op. de 
Ezehn4trkt nog niet het ogenblik had . 
gevonden· om aan tafel. te gaan in de 

· ,.Coin des bons ]Dnfant.<i", heeft u-in de 
'schaduw van het deftige ,;Derlon'~·hotel 
een alleraardigst eethuisje, .dat .,'t 
-Klagske" heet. Klein, genoeglijk, altijd 

door velen gezocht en meestal wel vol., 
zodat u wel eens een kwartiertje moet 
\Vachten op een tafeltje. Maar dat wach" 
te1i wordt goed beloond! Om de O.I... 
Vrouwebasiliek heen bereikt u het aan· 
trekkelijke café-restaurant de ,.Bonne 
Femme'', en als u niet om de kerk heen 
loopt, dwaalt . u vanzelf even de 
I~oestraat in, waarin u o.a.· "D'n Tem. 
pel" (links) of de "boonte ·Kooi" er 
schuin tegenov~r (t<Jt vie:r uur open) 
lokken. En ze zijn. er -niet álleen. Links 
en rechts en tegenover kunt u ook te
recht. 

>Een straat. yerder, parallel aan de 
Koestraat, . vindt u ÎJ1 de St. Bernardus" 
straat ,;.t :Knijpke'' ;. een heerlijk .antiekè 
-;;-:aak, met bovendien een ruime.kroeg in 
.de kelder.. · 

Als u z.o een avond hebt doorgebracht 
ktmt u, als er nog tijd over is, nog eve1~ 
terug naar de Markt, waar u nog aardi· 
ge cafés vindt .. (hv. 't Häöf!sje) en een 
aantal fritt!res, die· in het bijzonder door 
de Belgische hure+1 worden gefrequen
teerd. Eü ten slotte blijft èr. de · 
Boschstraat dali nog over, de straat.:van 
de "Sphinx", die omringd wordt door . 

· een ontelbaar; aantal bars . en cafés. 
want het pottenbalriten schijnt valiouds 
een dorstig beroep cte zijn geweest. 

Nu weet u· het zo ongeveer. Men be· 
denke echter dat dit· programma.slechts 
een zichtzending is. Het iS niet compleet. 

Men vertrouwe óók op eigen instinct. ; 

STEF KLEIJN 

In den Ouden Voghelstruys, druk van acht uur 's-morgens tot twee uur 's-nacilt5. 

Liberale gedachte lééft in "de stad van Thorbecke" 
Toen ik zes jaar geleden 

als eenling zitting nam in de 
toen wel enigszins unisone 
gemeenteraad van Maas
tricht, had daar, in een door 
haar ligging en de geaard· 
heid der bevolking van 
nature liberale stad, in geen 
jaren de stem van de VVD 
geklonken. 

Als thans op 5 en 6 april 
de Algemene Vergadering 
van onze partij gehouden zal 
worden, zal dat kunnen zijn 
in een stad waar de liberale 

gedachte levend is - sedert 
de laatste verkiezingen door 
twéé raadsleden uitgedragen 
in een raad die thans ook 
overigens een meer liberaal 
en dus minder unisoon 
karakter is gaan dragen. 

In tegenstelling tot de 
andere grote partijen is het 
stemmenaantal van de VVD 
in Maastricht de laatste 
jaren vóóruit gegaan, en wel 
met méér• dan 600%! 

Voorwaar een stad die het 
waard is de gastvrouwe van 

de VVD te z(jn en zulks on
getwijfeld met bourgondisct1e 
gastvrijheid zal weten te 
doen. 

In Maastl'icht zijn tha>s, 
gelijk elders in Limburg -
men denke slechts aan de 
werkgelegenheid - niet ge
ringe vraagstukken op te 
lossen. 

Nu in groten getale pro
minente personen,. waar
onder onze minister van 
financiën, naar Maastricht 

komen en er gelegenheid zal 
:~:ijn hen van nabij te confron
tereA met de specifieke pro
blemen waarmee Maastricht 
onder leiding van haar on
langs benoemde energieke 
burgemeester mr. Baeten, de 
strijd heeft aangebonden, 
hebben vele burgers van ,.de 
stad van Thorbecke", en niet 
slechts degenen die zich 
openlijk tot de VVD hebben 
bekend, daarvan grote ver· 
wachtingen. 

MR. M. MOSZKOWICZ 
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•• n erWIJSpro Ie atiek 
Door het verdwijnen van de tot voor 

enige jaren dominerende mijnindustrie 
is vooral in het zuidelijk deel van de 
provinde een problematiek ontstaan, 
zoals deze zich in geen ander deel van 
Nederland manifesteert en die met 
recht uniek mag worden ger.oemd; in 
het dichtbevoll,te mijngebied zal een 
groot tekort aan industriële ar
beidsplaatsen ontstaan, indien . niet op 
zeer korte termijn een sterke uitbrei· 
ding vim de vervangende industriële 
werkgelegeiJh~id kan worden gecreëerd. 
Naast de vele door· de overheden. en 
het bedrijfsleven reeds getroffen maatre
gelen zijn goede onderwijsvoorzieningen 
onder de huidige omstandigheden van 
zeer groot belang voor het scheppen 
van een gunstig klimaat voor het aan· 
tre.Kken van roeuwe onuernemmgen. 

Hoewel goede onderwijsvoorzieningen 
een waarde op zichzelf vormen voor elk 
individu, omdat zij jeugdigen kunnen 
belpen de ontwikkeling te verwerven 
waarop zij individueel aanspraak kun
nen maken, moet het anderzijds duide
lijk zijn, dat de verworven kennis en 
vorming eerst zinvol zijh en pas dan 
volledig tot hun recht kunnen komen, 
als ze worden gebruikt in het 
m.aatschappelijke leven : met alleen in 
het. sociale, èulturele en politieke, doch 
ook m.net economtscne; 

De kwaliteit van de werl{gelegenheid 
die een belangrijk aspect vormt ván .de 
welvaart, · vertoont volge!ls gegevens 
verstrekt in het rapport "4mburgs Toe
komst" een relatieve achterstand bin· 
n€m · bet nationale bestel. "Een hoge 
kwaliteit van het arbeidspotentieel is 
eenc trekpleister . vo()r. nieuwe onderne
mirige!l': voegt men .hiera,an, toe' en dien
tengevolge #1 het onderWijs zicp er van 
bewust, moeté!1 zijn dat steeds. hogere 
eisèl1· gei>.teld gaan worden aan de in het 
pr()élÜiüièpröces · op te nemen ar· 
be.idskt~i#en, 'Stimulering van het 
tecl!ljisch ouderwijs is dus ëen kwestie 
varüdá rioogme ora~. . 

R~éds;,;·tlläns kan; volgèns'· de direc
t~ur~:illspecteû.r van het Maastrichtse 
bureau :van de arbeidsvoorziening, in 
Limburg worden gesproken van een 
"selectie-werkloosheid", d.w.z. dat men 
op. de . krappe arbeidsmarkt van het 
ogênbÎik . kan. sigilaleren • dat jöngeren 
met een betere opleiding · 'ouderen ver-
ethi'J~en. . · ... · ... 

·Is stimulering van het technisch on
derwijs dus een zaak van het· grootste 
belang, toch mag niet worden voorbijge
gaan aan het feit, dat tn · de toekomst 
een steeds groter deel van de be
roepsbevolking in de diensten- en admi· 
nistratieve sector zijn werk zal vinden. 
Een duidelijke trend in deze richting is 
reeds waar te·nemen ... 

In een publikatie .van drs. C.. Souren 
over .toekomst-.planning kan men hier
over .de , volgende gegevens.· aantreffen: 

•"Per .duizend .deelnemers .. in de in
d~trie :.treffen .. wij .190. hoo..fdarpeiders 
aan, waaronder 5 .academici. In de, sec
tor van de economische dienstverlening 
lbec:'irRgen deze·· aantallen · vierhonderd
'Vijft~ «;)ll, ,z~v«fn.,. :In ?,Ye~ge·. dienstver
le!}.enqe . , .§~Ct~r~n;,. , ~s. . de. over
heidsdiensten, hët einderWijs . en dè 'vrije 
beroepen; die'.tiet niêefit'in· ó'mvàng toè
neJ.heri, 'zijn er van d.ê duizènd plaatsen 
zeshonderdtien '. dóor . ' hoófélarbèiders, 
w~ronder . Vijfenzestig acaderilici, . be" 
zet". · · · · · · · 

,· ' 

Dè· Wet op· het Voortgezet Onderwijs 
beeft 'de mogelijkheid' geschapen tot op
richting van een diversiteit van scholen 
m· de economisch-administratieve sector, 
op· het gebied van de detailhandel en 
vap ete Ierarenopl~iCling. 

. t 

Het zou· te veel plaatsruimte vergen 
om·· thans ·een ·volledige opsomming e:q 
beschrijving. te geven van aLle: reeds, in 
Liniburg .... aanwezige, ... vaak .uitstekenete 
opleiclingsfaciliteiten, of om. gedetail
leerd in··te.gaan op .alle·wens.endie nog 
bestaanmet betreWUng.,tot nieuwe scho,. 
len en onaerwiJSmOgenJKneaen .. · ... 

•Veeleer. lijkt het ·binnen he.t, bestek 
van dit· .artikel interessanter . de, . aan
daJcht te vestigen . op enke~e . onderwijsfa· 
eetten .die typerend en .actueel 2ijn in de 
Limburgse.situal;~e.,, · 

Lag~~ê ·scholen 
. ''Î 

Door het besta,an. van .. vele ·.kleine. 
dorpsitemen in L~burg .en de .princi
piële bezwar,en. die tot voor.. kort . b.est9n
den .. tegen, de cQ.ëducf+ti,e. "en '4lènteng~·· 
volge tegen de ·gemeng<IEl .scholen .is: ~et 
aanta,l . ·. pn:vplledige , .l!Jrge:r;e , · f:!pbol~n 
ontstellend groot. Het eerder reëd(il ,g~,. 

noemde rapport "Limburgs Toekomst" 
vermeldt dat in 1962 tn de kleinere 
woonkernen ongeveer 90 samengevoeg
de jongens- en meisjesscholen, rond 50 
jongensscholen en een ·evengroot aantal 
meisjesscholen bestonden, die niet toe
kwamen aan een volledige bezetting van 
zes leerkrachten. 

Deze situatie is uiteraard niet meer 
aanvaardbaar en een concentratie moet 
uit een oogpunt van onderwijsverbete
ring en kosten worden nagestreefd. Be
zwaren van schoolbesturen mogen geen 
reden zijn een ontwikkeling ·in bovenge
noemde zin, niet met kracht te bevorde
ren. Nu de. isolatie van dergelijke woon
kernen in de tegenwoordige tijd meer 
en meer opgeheven wordt door de ar
beidspendel der inwoners en een verlle· 

tering der v~keersverbindingen, .kun~ 
nen bezwaren met betrekking tot ete 
door de kinderen af te leggen afstanden 
nauwelijks onoplosbaar worden ge
noemd. 

Openbaar onderwijs 
Het spreekt . vanZelf dat - de • meeste 

onderwijsinstellingen de confessionele 
signatuur dragen van de in deze .provin
cie overwegend rooms-katholieke leefge-
meenschap. · 

Daarnaast heeft het protestantse 
volksdeel op bescheiden schaal naar be
hoefte zorggedragen voor eigen oplei
dingsmogelijkheden, Het neutrale onaer
wijs is nog weinig van de grond geko
men: naast een klein aantal scholen, op
gericht en in stand gehouden door de Mij 
tot Nut van het Algemeen, is het, aantal 
openbare scholen klein. Bijzonder ver
meldswaard is het feit dat in beide 
mijnstreken Hervormden, Doopsgezin
den en het Nut elkaar oecumenisch ge
vonden hebben en sinds 1947 tezamen 
het Grotius College te ·Heerlen onder
houden, een volledig lyceun1 met een 
gymnasiUm-, nos- en m.m.s.-araenng. 

Hoewel hier dus sprake is van een 
bijzondere school, waarin zich princi
piële voorstanders van openbaar onder
wijs thuisvoelen, is intussen duidelijk 
geworden dat door de komst van nieuwe
bedrijven en van een rijksinstantie als 
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
de behoefte aan ope~baar onderwijs zal 
toenemen en dat .. • men bij de opbóuw 
van een onderwijsapparaat ·dat aan de · 
hoogste eisen kan voldoen, rekening zal 
moeten houden met deze verbreding 
van mogellJKneaen. 

• ' · . · · . Mijnopleidingen · 
·'.· ' . . . 

Door ·het ·beëindigen der ·activiteiten 
van de mijnondernemingen op het ter
rein van de bedrijfsopleidingen is het 
noodzakelijk geworden bijzondere aan
dacht te besteden aan ·dat. gedeelte van 
de jeugd in de .mijnstreel'r dat vroeger 
normaal de diverse mijnvakscholen zou 
gaan oezoe1wn. · 

Duizenden jonge mensen hebben daar 
naast de vaktechnisèhe opleiding ook 
een stuk levensvorming meegekregen. 

Het is bekend élat,. mede door deze 
VQrming, de mijnbouwkundige :vaklléeten · 
verantwoordelijkheid en ge
meenschapszin bezitten en leiding en 
gezag als natuurlijke noodzakelijkheden 
bèschouweri. De ir:i 1967 verschenen· z.g. 
"Sociale Blauwdruk" ·stelt dan ook te
recht vast dat "met het wegvallen van 
deze opleidingen een stul{ maatschappe
lijke verschraling zal gaan optreden". 

In 1958 bezochten 899 jeugdigen de 
technisch· 'vakscholen ('l' .V .S.), , 414 . de 
mijnbouwkundige vakscholen · (M. V .l:l.J 
en 2869 • ·de · ondergrondse ·vakscholen 
(U;V.l:l.J; 

Door ee.n .zeker~ qfficiële wàa~der~ng 
vap. deze, oplei.dingsinstuuten . al,s. tech
Jl;Ï.Ilche .scholen P.eeft in. de b,lo~il;ijd · :Van 
~ •mJ:inÏ.l1d.ustrie ·. -d.e ontwil!:k~ling :vll-n 
he,t -,norm a;!~· .~ec~mi:;;ch!f .. · ,Q.n9,ru;w.ijs, P\e.~, 

die vlucht genomen als in anè.ere delen 
van het land. 

Een snelle goedkeuring van de zijde 
van het ministerie van onderwijs en we
tenschappen voor de bouw van scholen 
voor lager technisch en individueel 
technisch onderwijs heeft de kans 
geschapen tot opvang van een d'eel van 
de jeugd die vroeger opteerde voor een 
betaalete mlJnOplelatng. 

- Door de conjuncturele moeilijkheden 
van de laatste tijd is een aanzierilijke 

· jeugdwerkloosheid ontstaal,l; in verband 
hiermede zijn. in na u~ overleg met de 
rijksoverheid,. het bedrijfsleven en .. de 
vormingsin8tituten plannen in voorberei
ding, die gericht zijn zowel op het 
scheppen van technische vervolgoplei
dingen (z.g. pseudo-arbeidsplaatsen) als 
op het creëren van mogelijkheden voor 
verdere persoonlijkheidsvorming (le
vensscnolenJ. 

Herscholing arbeiders 
Om _het gevaar van een te grote werk

·looshetd · te beperken is er naar 
.gestreefd de inkrimping van de mijnin
dustrie· geleidelijk en volgens. een vast 
plan te aoen.v.eqopen. · 

B~stond er in l:ié• jaren 1960 • 1967 eèrt 
vrij: SOepel verloöp .van per!>Olle~} door 
het . bestaan ·van• een:. latehtfk s,tt:~ 
beidsmarkÇthans is een verder afvloel· 
en .va:il-mijnpersoneel in gróte mate af· 
hankelijk geworden vari · Jiietiwe in
dustriële vestigingen in Limburg. Door 
de trage gang der herindustrialisatie 
sinds eind 1966 tengevolge van conjunc
turele moeilijkheden wordt langzamer· 

. hand duidelijk dat tewerkstelling buiten 
de provincie in· vele gevallen onvermij· 
delijk wordt. Gelukkig behoeft e.im over
plaatsing niet onvoorbereid te ge:;;chie· 
den door de realisatie van een gróot 
aantal herscholingsprogramma's, · voor 
een belangrijk gedeelte mogelijk ge
maakt door de financiële faciliteiten die 

• worden verleend ingevolge het . tussen 
de Nederlandse regering en de Hoge 
Autoriteit van de Europese Ge
meenschap van Koleri en Staal gesloten 
verdrag, dat medio 1965 in werking is 
getreden. Op grond van deze overeen
komst worden op de onderbouw van de 
sociale wetgeving (W.W. en W.W.V.) 
uitkeringen verstrekt waardoor het mo
gelijk wordt de inkomstenderving tij
dens een full-time omscholingscursus en 
de verdere studiekosten grotendeels op 
te vangen. Deze regelingen worden uit
gevoerd door het directoraat-generaal 
van de arbeidsvoorziening in 's-Gravén
hage. 

Langs deze weg worden momenteel 
rond 1500 man omgeschoold in de Cen
tra voor Vakopleiding .van Volwassenen 
in Heerlen, Geleen, Terwi.Usélen en Ven
lo, door de Staatsmijnen ten pehoeve 
van interne verplaatsing naar de. Che
mische. Bedrijven. en door nieuwe werk-
gevers.· · · · · ··· 

: );· Mersè:holing. beambten 
\Tooli.de b~ambte~ is bij de k~~~e v.~n .· 

de herschpling gestreefd . naat, '.een zp 
breed mogelijk gamma van mogelijkhe
den. De grootste aandacht is in de 
ee.rste plaats besteed aan de zeer grote 
groep van ' beambten uit . het · onder
grondse mijnbedrijf. . Deze • rilijntechnici 
of z.g~ :inijnopzichte'rs ontvingen hun' op
leiding op de Mijnschool te Heerlen .. De~ 
ze ,schoo~ is . een door het' rijk gesilbsi
dieerde. H.T.S. voor de mijnbouw' met 
een vierjarig en sinds 1960 vijfjarig 
leerpl~n. die sinds haai' oprichting in 
1913 bijna 2400 technici van nüddelbaar 
nivèau aan de mijnindustl'ie heeft afge-
leveret. · · · · · · · 

T-er verwerving van een gelijkwaardi· 
ge arbeidsplaats buiten de mijnindustrie 
moeten 'deze mensen eert in feite • geheel 
nieuwe scholing volgen. Deze wordt ver
zorgd door de • Mijnschool en· gedeeltelijk 
door de Hogere Technische · School te 
Heerlen, de Katholieke SoCiale Acade
mie· te Sittard . en de ·Academie· voor 
Sehool- en Beroepskeuze te Tilburg. 

Tot eind 1967 waren ruim 400 b~amb
ten in omscholing voor. o.a. de. _volgende 
diploma's en getuigschriften: .J:i'l'l:l-werk
tuigbouwkunde en chemische tèchniek; 
machine.-constructeur chemische appa· 
ratenbquw; technipus in de procestecll
ni~~; verwarmingstechnicus.; .. g_e,o}ogisch . 
ex;ploitatie-specialist; · hpbfduitvoerder · 
WegeJ;lbouw; ;n:J.aatsçl~?-PP~Üj).{.' werker;. 
be;r,aeps~euzecaQ.viseur ;. . . w;{l.terst.1latkun
dige.; gem,eente;&C!m,i!fistrll;tie;, P,!=cigram7 · .. 

m~~!"; "':,\,; '·~,, .. _:,., ';. ,:.·_1•·'·--~--- ~;·~: ~·,, 

De meeste van deze cursussen wor
den georganiseerd in nauw contact met 
de diverse bedlijfstakken, opdat na af
studeren een werkkring verzekerd is. 

In vele gevallen wordt gebruik ·ge~ 
maakt van de leerstof van het' Ko
ninklijk Technicum PBNA te Arnhem. 

Hêrscholing in de toekomst 
Reeds eerder is opgemerkt dat ete 

kwantitatieve . en kwalitatieve bezetting 
van de. teclu:!ische en van de. diensten
verlenende .apparaten. in . belangrijke 
mate afllankelijk zl)llen zijn van het sla
gen der indtistriële herstructureringvan 
L1mourg. . . . 

Dit ontwikkelingsproces van de in
dustrialisatie,. zeials o.a. de voortschrij
dende äutoDlatisering, zal voor het. 011· 
eterwiJS grote consequennes neooen. · 

Wanneer prof.· dr. Idel'lbu1·g in' zijn 
inaugurale rede ,,Het schoolwezen als 
economisch verschijnsel" spreekt over 
de "éducation permanente"; bedoelt 
hij daarmede . dat de tijd is a:angebro
~en, ":aarin. :t'unctiè~ en beroepenWisse
hng veelvuldig noodzakelijk zUllen wor-
eten. .,.,. ·· · . ; . 

Het zou daarom · onverantwoord zijn 
een instituut · als de Mijnschool, waar 
men eèn schat aan ervating heeft opge
daan ni'et ;het -· succesvol . voorbereiden 
van volwassenen op een nieuwe werk
kring, niet de kans te geven dit werk ook 
in ae toeKomst voort te· zetten. · 

We~~nschappelijk onc;lerwijs 
Het is voör Limburg een leveri.sbelarig 

dat dë ·monocultuur . van' . dé' · mijn· 
industrie 'gevolgd wordt door een meer 
harmonische economische structilm'. 
Een dergelijke. .Pnt\\TÏkkeling ,is . niet 
denkbaar zon<'jer. ~en iJlstelling v~~ we
tenscnapp!j~IJK oneterWIJS. . . •. . · · .. 

Limburg b~zit nog 'geen univëi·siteit 
en alleen. het gerioeindè' söciaalè'econo
mische aspëct zou de vestiging daarvan: 
niet geh.eel" wettigen; · maar in 'de zes 
reeds .Verschenen ·rapporten van de 
Stichting Wèténscha'ppelijk · bnçlei'wijs 
Limburg (SWOL) zijn ook het onder
wijskundige, het ctlltmi'rpölitieke eri het 
medische aspect uitvoerig belicht. Uit
gaande van de nationale behoefte aan 
een achtste medische faculteit is vast
gesteld dat Zuid-Limburg daarvoor di
recte voordelen biedt en dat de vesti
ging van de:;;:e faculteit, die Óp langere 
termijn zal moeten uitgroeien tot een 
volledige û.niversiteit, zakelijk verant
woord is. }3innenkort zal de bevolking 
van de proviJ:1cie Limburg het nliljoen 
overschrijden; zeshonderdduizend van 
hen W<?nen in. het gebied ten zuiden van 
H.oermona. · 

Door de langgerekte vonh van de pro· 
vincie woont dus het merendeel der oe
volldng op abnormaal grote afstand van 
de Nederla!).<,lse instellingen van we
tenscna'ppelljk onderwiJS. · 

·:. . ~ . ' ·' .. :· . 
Geconstateerd· ·wordt thans réèds dat, 

in vergelijking met de grote belangstel
ling voör. 'hèt middelbaar onderwijs 
(groter dan elders in Nederland),' een 
veel te klein gedeelte van de Limburgse 
jeugd deelneemt aan liet wetenS'cliàppe-
llJK ona'erwiJS. · · · · 

Uit een oogpUnt van een ·rechtvaardi" 
ge verdeling over het land is vestiging 
van eeh ·universiteit in· dit zeer· {licht 
bevolKte mnasaee1· reeas gewetugu; · 

De SWOL voert verder aàn dat een 
universiteit van zeer groot belang is 
zowel ··direct··· á.ls werkgelegenheidsbron 
als indirect ·als·· klimaatverbetering en 
braintrust voor· regionale initiatieven. 
Een stad als· Maastricht heeft alle kwa
liteiten cim een goede universiteitsstad 
te worden, niet · allèen om haar culturele 
betekenis, maar nog veel ·meer om haa1· 
gunstige' ligging in 11et · · hart van 
West-Europa op de kruising van inter
nationale wegen. . . ... . . . ·'' 

De plaatsruimte· ontbreekt voor een 
opsomming va:n nog andere argumenten 
door hét SWOL naar· voren gebracht;·in 
Provinciale "Staten' hèbben állè · fracties 
zich gesteld · achter haar rapportelx en 
het Próvinciaal':'Bestuur verzo-cht op :ba
sis van artikel'' 77 'van de ProvinCiewet 
zich te wenden tot· de regering· enerzijds 
en tot. ·het ·parlement ·a:ndetzij<ils ·ter on
dersteuning· •van de· eiselr ·met ·betFek
king tot het vestigen van een';iristelling 
voor wetenschappelijk onderwijs in 

~~~~-:-~~~~~~:f.~:_).i-Jd.:.J.'•. :·.-!( ~~\"l f, •ii~\f_::~.~-~-~--~i_::,i~~'.J::·' .,' ... :.-;;'!~':';· .. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

STREVEN NAAR 
MEDISCHE 
FACULTEIT 

door 
mr. E. P. M. 
Geradts, lid 
van de 
Provinciale 
Staten 

De samenstelling van de pro
vinciale staten van Limburg wijkt 
wel enigszins af van het gebrui-· 
keiijk patroon in de meeste ande
re provincies. Tot voor kort be
hoorden immers 45 van de 59 le
den tot de fractie van de KVP. 
Toch is sedert de verkiezing van 
1966 het &antal politieke partijen 
in dë staten aanmerkelijk uitge
breid. Waren vóórdien slechts 
KVP en Partij van de Arbeid in 
de staten vertegenwoordigd 
alsmede een representant van de 
protestant christelijke groepering, 
in juni 1966 deden de VVD (2}, de 
Boerenpartij (4) ·en de CPN (1) 
hun intrede in de staten. -< 

Van het college van GS, dat tot 
1966 homogeen uit KVP-ers 
bestond, maakt nu ook een lid 
van de Partij van de Arbeid deel 
uit. 

Inmiddels zijn onlangs vijf radi
calen uit de fractie van de h.'VP 
getreden, welke gebeurtenis aan
leiding heeft gegeven tot zo'n 
langdurig debat, dat het hoofd
punt van de agenda, de behande
ling van de beleidsnota .,Lim
burgs Toekomst" niet meer aan 
de orde is gekomen. 

Van de zijde van onze fractie, 
evenals troHwens van de zijde 
van de fracties van de KVP en <!,e 
Boerenpartij, werd erop aange
drongen, dat de leden hun zetels 
ter beschikking zouden stellen, 
hetgeen echter werd geweigerd. 
Wij hebben eraan toegevoegd, dat 
de uittreding van de radicalen uit 
de KVP onze stelling adstrueert, 
dat pertijvorming op confessione
le basis uit de tijd is. 

Inmiddels zal bij het ter perse 
gaan van dit blad, de beleidsnota 
,.Limburgs Toekomst" zijn behan
deld. Alhoewel het stuk eigenlijk 
de uitgangspunten bevat voor een 
welvaartsbeleid in de verre toe
komst, zullen bij de behandeling 
ook de huidige herstructure
ringsproblemen ter sprake ko
men, welke elders in dit bl!J.d uit
voerig worden besproken. 

De staten hebben aan deze pro
blemen dan ook de l!!.atste jaren 
ruime aandacht geschonken, ter
Wijl over de hoofdptmten een gro
te mate van eensgezindheid 
bestaat. 

Een ander ptmt, waarover grote 
eensgezinbeid in de Limburgse 
staten bestaat is het streven naar 
de vestiging van de achtste me
dische faculteit te Maastricht met 
de mogelijkheid tot uitgroei nat~.r 
een volledige universiteit. 

· Hieruit mag men niet afleiden 
dat de fracties in de staten het 
altijd roerend met elkaar eens 
zouden zijn. In verband hiermede 
zou ik willen memoreren, dat on
.ze fractie bij de behandeling van 
de begroting-196B tegen het 
voorstel tot verhoging van de op-

. centen op de grondbelasting heeft 
gestemd, overigens niet met het 
gewenste resultaat. 

Het is natuurlijk onmogelijk om 
in dit korte bestek een enigszins 
Volledig overzicht' te geven van de 
Werkzaamheden van de staten in 
de afgelopen twee jaar. Om i:m 
maar bij de laatste maanden te 
blijven, zou ik nog willen vermel
den de vaststelling van de nieuwe 
Provinciale wegenverordening, die 
van het provinciaal wegenplan en 
van het streekplan Venlo en
omstreken. 

Venlo~. 
vervoersstad 

Venlo is al heel lang een stapelplaats 
voor de Maashandel geweest; het goe
derenvervoer geschiedde veelal per 
schip. Het transport per spoor. en via d'e 
weg heeft in onze tijd echter verre· de 
overhand gekregen op het vervoer per 
schip. De oorzaak hiervan ligt voorna
melijk in de vorige eeuw, toen steden 
als Krefeld, Viersen en Mönchenglad
bach zich krachtig begonnen te industri
aliseren en Venlo op bescheiden Wijze 
particip.eérde in de toenemende wel
vaart van zijn achterlan,d. Het begon 
allemaal toen de eerste tuinders uit 
Venlo met hun hondenwagens op de 
Duitse markten verschenen. Het was 
het begin van wat later zou uitgroeien 
tot één kolossale groentenexport. Dit 
schuchtere begin· werd gevolgd door een 
dusdanige ontwikkeling dat de Lim
burgse vervoerders en speciaal die uit 
Venlo, een bijzonder belangrijke rol gin
gen spelen. De geografische ligging 
b()Od Venlo uitstekende kansen voor het 
vervoer van ook andere goederen. 

Handiii«:ap 
Toen de EEG een feit werd, breidden 

de internationale vervoersbedrijven zich 
uit en specialiseerden zij zich ook op 
multilaterale transporten. Deze v~rvoer
ders waren door hun kennis en ervaring 
hun buitenlandse collegae ver vóór. Dit 
multilaterale evervoer kon toch, tegen de 
verdrukking van buitenlandse ma~.tre

gelen in, worden· opgebouwd. Een handi
cap was en is, dat dit fype vervoer 
administratief ·gedekt wordt door bilate~ 
rale vergunningen (overeenkomsten tus
sen Nederland en een: ander land, voor
namelijk in het, EEG-gebied). Toch zag 
men in de EEG-àrgarien.wel in, dat een 
communautair ·.·contingent (vergunninc 
gen, die geldig zouden· zijn binnen alle 
lidstaten) noodzakelijk zou zijn. 

Dit contingent zou. in de plaats treden 
van, _ althans oorspronkelijk, bilaterale 
vergunningen. Dank zij staatssecretaris 
Keijzer werd tijdens het kabinet-Marij
nen bewerkstelligd, dat communautaire 
vergunningen naast bilaterale zouden 
worden uitgegeven. . 

Ofschoon wij als Nederlanders met 
het algemene"· begrip contingentering 
meestal op voet van. oorlog staan, was 
de benadering van het probleem door 
de staatssecretaris· în de gegeven 
omstandigheden juist. Voor de Noord
limburgse bedrijven ·roü' deze gang van 
zaken een goede stap vooruit betekenen 
op het gebied der internationale vergtm-

ningen. Het multilaterale verkeer zou 
met communautaire vergunningen wor
den gereden en de bilaterale vergunnin
gen zouden gebruikt worden voor ver
voer tussen Nederland en het betrokken 
partnerland. 

In 1962 was er al sprake van, dat een 
proefcontingent communautaire vergun
ning·en zou worden uitgegeven. Dit is tot 
op de dag van heden niet gerealiseerd. 
Volgens de laatste berichten hoopt men, 
dat in de loop van dit jaar alsnog· zal 
worden overg~gaan tot uitgifte. Wat het 
verkeer van, door en naar Duitsland 
betreft, beschikte Nederland over 1050 
permanente Duitse vergunningen, dieo ie
der gekoppeld zijn aan een vaste 
vrachtwagen. Door bepaalde interpreta
ties van de Nederlandse overheid werd 

·echter een veelvoud van dit aanta.l uit
gereikt. 

Geredu«:ee~rd 
De Duitse '.verkeersminister Leber 

heeft onlangs aan. onze staatssecretar~. 
de, heer Keij?Jer, ookendgemaakt dla.t die 
door de NIWO (Nederlan4se Internatio
n[!Je Wegvervoerdersorganisatie) na-

door de 
heer 
J. M. van detr 
Ven te 
Venlo 

mens het departement van verkeer en 
WCJ,terstaat uitgegeven vergunnihgen 
voor Duitsland dienden te worden ver
vangen door vergunningen, die door de 
Duitse overheid zelf zouden worden afge
geven vi:J. de genoemde Nederlandse or
g·~.ilen. Dank zij de heer Keijzer heeft 
Duitsland dit contingent verhoogd van 
1050 tot 1950 eenheden. In totaliteit bete
kent dit, dat het beschikbare aantal tot 
meer dan de· helft is gereduceerd van 
wät oorspl:oi:ikelijk werd uitgegeven. 
Een zwarè slag voor vele Venlose ver
vo'et"ders en bovendien een extra terug
g!!.ng, (lmdat nog ' altijd multilateraal 
vervoer met bilaterale vergunningen . 
moet WQrden uitgevoer-d. Daar de over-

LIMBURG 

heid bij het beoordelen van een aan
vraag tot het verkrijgen van ee_n Duitse 
vergunning uitging van het benutten 
van een dergelijke vergunning met het 
aantal ritten over een bepaalde periode, 
werd veelal deze vergunning geweigerd, 
omdat. V'Oo.r het multHa.temLe vervoer 
een dergelijke bilaterale , vergunning 
niet aan de door de overheid gestelde 
eisen vo_ldoet. Nu een nieuw contingent 
moet worden uitgegeven, heeft men de
ze stelregel opnieuw menen te moeten 
toepassen. Het gevolg hiervan is, dat 
juist onze Noordlimburgse bedrijven, 
gezien ook de uitleg hierbovoo, nog
maals in een nadeliger positie worden 
geplaatst. Een moeizaam opgebouwd 
vervoersapparaat, dat weliswaar in de 
toekomst gedekt moet worden door 
commun11.utaire vergunningen, zal weg
vallen. 

Daar in de jat·ert · voor de laatste we
reldooelog in Venlo en omgeving enkele 
bedrijven beschikten ovei: een . klem 
aantal Duitse vergunningen, zoudeq, de
ze thans aanspraken mOeten kunnen . 
doen gelden op deze historische redlten 
bij de nieuwe uitgifte. De verwonder• 
lijke situatie doet zich thans voor, .dat 
eèn dergelijk bedrijf, d:l.t voor de oorlog 
over vijf vrachtwagens en vijf Duitse 
vergunningen beschikte, thans met een 
capaciteit van 70 wagens eenzelfde aan-

. tal Duitse vergunningen zou overhou-
den. · · 

Het verleden heeft bewezen, dat de 
Venlose vervoerder een uitstekende im
provisator is en ook.moest zijn om voor 
Nederland de zozeer gewenste deviezell. 
te verdienen .. Thans zal hij door de be
perkende maatregelen opnieuw moeten 
.gaan improviseren en trachten .met but
oonland'Je wagens zijn verroemrotume 
op peil te houden. Dit impliceert een 
verlies aan deviezen, die niet meer zul
len worden gehtd', maar uitgegeven. 

Iri brede kringen is deze alarmerende 
situa.tie nog te weinig bekend en ook de 
pers rneft hieraan nog onvoldoende aan
dacht geschonken. Het gaat ten slottil 
niet alleen om vervoerders, het wel e11 
wee van de gehele Nederlo,ndse econo
mie W~Srdt hier:door getr:offen. 

De lezer moge mij veegeven dat Ik 
iets dieper ben ingegaan op deze oa
heilspellende outwildteling in ons inter- , 
nation.-'1\e vervoec. Ik acht ·het echter 
juiY-~ up deze pla!J.ts de. aiarmklok bi 
luiden. 

··-·--·~ .. -.-~~~ -



VRIJHElD EN DEMOCRATIE 

w ar 
Wie Limb.urg en de Limbmg;er 

erngszins: kent" weet --dat d€ ruïmtelijke 
ardeDing i_n dit gewest een moeilijke 
zaak is-. Behalve het feit dat de proble-

-matiek in de ruimtelijke ordening 
steeds: i:t:rgewikkeldèr wo:rdt, spelen de 
specifieke aard van de Limburger en de: 
ontwikkeling van zijn gewest. hierbij, een 
g;Fote rol!. 

- De ontwikkelinge;n in Limburg zijn 
geen geleidelijke, regelmatige ontpioot
ingen van het gegeven mîlie.u geweest: 
zij• hebben zich in hoofdzaken revoluti:o
nafur-, abrupt voltrokken. Dit veroorzaakt 
engetwrjfeld spanningen op- het planolo
gische vla:k. 

Wat de Limburger betreft, deze wil 
graag 0ok moeiiiij;ke zaken_ in. de-. plan:(i)
l~e soepel en zoveel mogelijk: vrijl!ilij-
vend benaderen. IDj voelt weinig v0or 
pertfuente uitspraken en duidelijke ver• 
piiehtingen, die hij, zichzelf zou moeten 
opiegg_en. Deze - overigens wijZe: -
]levensbeschouwing, kan evenwel on-
gunstige: ontwikkelingen in de rmmte
njke s:feer tot gevolg hebben. De plano
I1i>gie: heeft. zich immers niet aan ons· 
opge€h:-0ngen, de. mens: in zijn kwantita
tie:ve,: hoedanigheid heeft baar epgeT0e• 
pe:n? ei:!J kan haar niet meer vrijblijtvend 
benaderen. 

Toen j)JÏst een eeuw geled:en in Lim-
buFg horuderd mensen per vierkante ki'
Iometer· woonden, bestm!den gee~ plan.o
l0gische- problemen. Het Nederlandse 
l!leFtogdom Limhurg, dat al deor- de tra;
gische· oorlog met de Belgen afgesnedm 
was· van zijn gelij-kgestemd voorland, 
verlliet toen de Duij;se: .. Bond! waarva:n: 
:tLet t0t dan t0e lid Wa:s: ' · · 

LANDBOUW 
1!;11et leek er op, dat Limlil=g: viD&rt-

aán lilet rnstige, zich aian de Maas: 
koestleFende rand .. zou blijven, wru~J:r::: de: 
Jiaebtegaal'tj;es in de weelderige: bOSJ!!-at\ 
van h~t bronsgroen elikenout wer ·nmt 
liedjes konden blijven zingen. 

De revolutionaire ontwikkelingen in 
de landbouwwetenschappen verruuderden 
evenwel het aar1-zien van het Iar1dscll~p 
na 1886; vooral als gevolg van de ontgrn• 
ning:en in noord~ en midden•Limbtl:rg: in 
aanzienlijke mate. 

Deze ontwikkeling werd na de tweede 
wereldoorlog vervolgd en m:ngezet i'q de 
tCDen op gang gekomen agrarische. strac
tuurverbeteringen (ruilverkavelingen, 
weg- en beekverbeterfugenJ. :waardoor 
de pmduktivitéit en het rendement van 
het gemiddelde agrarische bedrijf aan
zienlijk kon stijgen. 

Dat biermede veel :natuurschoon . ver
klren is gegaan en nog steeds ve'11'loren 
gaat,_ vormt de keerzijde. van deze me" 
daille. 

Daarnaast is in de streek tussen Ven
lo en. Roentlond een industriegebied 
ontstaan, dat zijn aanzet heeft gev0nden 
in de hoog ontwikkelde groenteteelt on
der glas en de kleiwaFenindustrie. Si:nds 
kort bestaat er ook een streekplan voor 
dit gebied .. 

ZUID-LIMBURG 
Intussen maakte Zuid-Limburg een ge

lheei eigen ontwikkeling door. Hier is 
het nreL de landbouw maar de mijn
industrie die de bevolking van dit gedeel
te van het gewest sterk deed groeten. 
Naast de oude industrieën in Maastricht 
kwam kort na de eeuwwisseling de in
dustrie in de oostelijke en westelijke 
mijnstreek in een zeer hoog tempo van 
de grond. Het gevolg hiervan was, dat 
de nog jonge planologie hijgend achter 
d'e ontwikkelingen aanliep; hetgeen nog 
steeds het geval is. Ook de goedwillende 
beschouwer kan immers niet anders 
dan een chaotische indruk overhouden 
van de ruimtelijke indeling der in
dustriegebieden. 

Zo groeide het aantal inwoners van 
het gewest tot bijna een miljoen 
mensen, van wie de verspreiding op 
grond van de juist genoemde· gedifferen
tieerde ontwikkeling van de verschil-
lende delen van het gewest sterk uiteen
loopt: in Zuid-Limburg bijna 900 
mensen, in midden- eri Noord-Limburg 
daarentegen 250 mensen per vierkante 
ldlometer. 

Bij de verspreiding der "bevolking 
blijkt verder~ dat de suburbanisatie de 
laatste jaren steeds sterkere vormen 
heeft aangenomen, als gevolg waarvan 
de grote gemeenten nauwelijks groeiden 
of 7.PlfR in inwonPrtl'!l l'lPhtPrnit"-ingf'n_ 

.. 
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0ok deze ontwikkeling in de woonfunc
tie vraagt een nieuwe visie met eig,en
tijdse oplossingen voor de vercleling· van 
de ruimte en de veFzorging der verbin
dingen. 

HERSTRUCTURERING 
Zeer grote problemen zijn de jongste 

iijd ontstaan als gevolg van grote struc
turele moeilijkheden. Deze hangen voor
namelijk samen met de sluiting van de 
mijnbedrijven, zowel van de staat als 
van de particulieren, de achteruitgang 
in de bouwnijverheid en. daarmede sa
menhangende industrieën, en de terug
keer · van duizenden Duitsland-pende
laars al~ gevolg van de daling der con
junctuur in de Bondsrepubliek. 

Hierdoor ZlJn er momenteel rond 
17.000 ingeschreven werklozen, van wie 
een zeer belangrijk gedeelte jonge ar
beidskrachten. Vooral voor hen is het 
van groot belang zo spoedig mogelijk 
arbeidsplaatsen te creëren, en voor zo
ver deze er zijn ook de maatregelen te 
treffen oodat de open olaatsen worden 

bezet. Het blijkt namelijk dat de mobili
teit van de groep jonge werknemers 
alles te wensen overlaat; zodat inen 
zich mag afvragen of het pakket van 
sociàle voorzieningen niet kritisch her
zien moet worden. 

Daarenboven ontstaan spanningen 
met de grote groep bona fide werkers, 
doordat de werklozen met karweitjes 
het een en andeF bijverdienen. 

De arümo voor regelmatig werken 
wordt hierdoor niet bevorderd;' in feite 
wordt zodoende misbruik gemaakt van 
onze goedbedoelde en goede sociale 
voorzieningen. 

Het grote aantal werklozen in de 
bouwsector, waarbij inbegrepen een 
groot gedeelte van de vroegere 
Duitsland-pendelaars, wijst mede op on
gezonde verhoudingen in deze sectoF 
van het bedrijfsleven. Waar enerzijds 
de mechanisatie en produktiviteit in de
ze bedrijfstak sedert de l'aatste wereld
oorlog het minst is gestegen, ander
zijds door subsidie en premies· de hoge 
bouwkosten lmnstmatig werden wegge
werkt, is het niet te verwonderen, dat 
bij ongunstige conjunctuur nier klappen 
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moeten vallen. Gezien de geleidelijke 
ontspanning op de woningmarkt en het 
feit, dat het afgelopen jaar méér wonin· 
gen werden gebouwd dan er mensen 
bijkwamen, is een oplossing door ver
hoging va.Tl de boûwactiviteiten niet ver
a,1twoord. 

Er zullen dus nieuwe arbeidsplaatsen 
moeten worden geschapen, waarvoor bij 
de ondernemers belangstelling moet 
worden gewekt. Daartoe zal het onder
nemersklimaat ook fiscaal moeten wor
den verbeterd. De ondernemer wordt in 
ons land te vaak gezien als een a-soci· 
aal monster, waarvan zoveel mogelijk 
mo.et worden geplukt. Hij mag boven
dien iedere morgen onze lieve Heer wel 
bedanken voor het feit dat hij vanwege 

_ zijn ondernemersactiviteiten nog niet in 
de gevangenis is gesleurd. 

Naast deze mentale verbetering zal 
men vervolgens op zoek moeten durven 
gaan naar nieuwe industrieën. Men kan 
niet wachten totdat een aantal grote 
ondernemingen wellicht ooit bierheen 
zal komen. 

Er zijn niet zoveel gegadigden die ini
-tiatieven willen nemen voor nieuwe 
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vestigingen, omdat het economisch kli
~aat :momenteel niet bijzonder gunstig 
lS. De Staats- en partïculiere mijnen 
hebben echter aangetoond dat, door het 
benutten van bestaande contacten veel 
kan worden bereikt en nieuw~ in
dustrieën kunnen worden gevestigd. Ho
pelijl' worden deze initiatieven zoveel 
mogelijk gestimuleerd .em, waar mogelijk, 
overgenomen. 

Vervolgens speelt ook de verbetering 
van de infrastructuur bij de herstructu
rering een l~ijzonder grote rol in Lim
b?rg. In de ,;erste plaats wordt hierbij 
n;et gedacht aan de aanleg van allerlei 
d1agonale veroindingen in de vorm van 
streekwegen. Op dit punt heeft Limburg 
bepaald geen goede naam verworven! 

Wel is het meer dan ooit een le
vensbelang dat de RW 76 zo spoedig 
mogelijk klaar komt. Verder verdienen 
dt> RW 75 en de langs de westelijke 
:M:aasoever geprojecteerde RW 73 onze 
belangrijkste en voortdurende aandacht. 

Zou het Zeeuwse initiatief waardoor 
d~ Sloebrug tot stand kwam, het pro·vin
?laal bestuur van Limburg niet kunnen 
lnspireren tot een daadwerkelijk, hande
lend, optreden? Als men belangen wil 
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afwegen bij de behartiging van de in
frastructuur, zal men hier niet aan 
voorbij kunnen gaan. Gezien de resulta
ten van de afbouw van het rijkswegen
net waarover vrijwel iedereen in ons 
land van mening is dat het tergend 
langzaam geschiedt, lijkt dit geen over
bodige opmerking. Integendeel, ik dacht 
dat alles in het werk zou moeten wor
den gesteld om in nauwe samenwerking 
met Rijkswaterstaat tot spoedige uitvoe
ring te komen van de bovengenoemde 
projecten. De infrastructuur-verbete
ringen op regionaal niveau waarin wel
iswaar grote somn1en worden belegd, 
zijn in vergelijking hiermede kruimel
werk. 

Dat bij de uitbreiding van de in
frastructuur en vestiging van nieuwe 
bedrijven in dit verband het oog ook op 
midden- en noord-Limburg is gevestïgd, 
is alleszins redelijk te noemen. Het 
houdt verband met de gesignaleerde 
overbevolking in het zuiden en de ruim
te in midden- en Noord-Limburg. Tevens 
met de stelling dat van de jongere ar
beidskrachten een grotere mobiliteit 
mag worden verwacht, waartoe stimule-

rende maatregelen kunnen worden ge
troffen. 

Uit socio!ogiscl1e onderzoekingen 
blijkt verder dat de aanwezigheid van 
diver·se onderwijsinstellingen van in
vloed is op de werkgelegenheid in een 
bepaald gebilod. Mede met het oog hier
op, maar tevens in verband nwt de 
uitbouw van een internationaal ge
oriënteerd academisch onderwijsinsti
tuut, is de-vestiging van een uni1;ersiteit 
zowel provinciaal als nationaal van be
teke:1is. 

\?V ON EN 
Ten slotte nog, een enkel \'JOord over 

het wonen, de ontspanning en de mi
lieu-hygiëne. 

Ten aanzien van het wonen, waarme
de hier bedoeld wordt de woonvorm en 
de woonplaats, blijken zich momenteel 
grote verschuivingen te voltrekken. In
zake de omvang en de motieven daartoe 
zijn weinig exacte gegevens bekend. 

Nu de liberalisatie in het huurbeleid 
voor bijna de gehele provincie binnen-

kort een feit wordt, zullen langzamer
hand gezondere verhoudingen terugkc
relil en, zal er evenwicht komen in kosten 
en baten. Als gevolg daarvan blijkt nu 
r:eds dat met name in de hoogbouw een 
fimk overschot aan woningen beschik
baar is gekomen. 

Hoewel alg~meen wordt aangenomen 
dat de Nederlander aan eengezinshuizen 
de voorkeur geeft, werd toch veel in 
hoogbouw gewerkt. Deze, voor de stede
bouw wel interessante projecten die 
daarenboven ruimtelijke symbolen zijn 
van de gemeentelijke progressiviteit 
blijken . kennelijl' niet te voldoen. Het 
gaat llier bepaald niet om de technische 
kwaliteiten van de appartementen, 
maar om de onaantrekkelijkheid van 
het wonen in zijn totaliteit. Nader regio
naal onderzoek naar de woonwensen is 
bepaald ook voor het bedJ"ijfsleven. va~ 
groot b~lang. 

Het kind en zijn plaats in het 
woonm,ilîeu. verdient daarbij onze aan
da-cht. Vooral in de hoogbouw maar 
ook in de nieuwe gewone woonwij
ken dient vrije ruimte voor het kind za
wel in de openlucht als overdekt ~oor 
spel, sport en ereoJief werk, uitgetrokken 
te worden. Het kind heeft ruimte nodig 
om echt kind te kunnen zijn. 

Voor de bejaarden kan eveneens iets 
worden gedaan. Het woon- en leefkli
maat voor de bejaarden zou hier, in 
navolging van elders genomen proeven, 
verbeterd kunnen worden. paarbij 
wordt vooral gedacht aan de oprichting 
van diverse diensten-centra waarin de 
ouderen nog zinvol kunnen blijven wer
ken. Voor de. grotere steden in ons ge
west zou dit zeker overwogen kunnen 
worden. 

ONTSPANNING EN MILIEU 

Wat de recreatie betreft kan worden 
opgemerkt dat vooral het landelijk ge
bied van zuid-Limburg, zowel voor de 
e:gen bevolking als voor nationaal re
creatief gebruik, van bijzondere beteke
nis is, maar daarnaast zal het binnen 
de stadsgewesten noodzal{elijk worden 
nieuwe parken voor de dagrecreatie aan 
te leggen. In dit verband is de voorge
nomen _opruiming van de laatste overge
bl~;ren groene longen in de oostelijke 
miJnstreek een zeer bedenkelijke zaak. 

In midden- en noord-Limburg liggen 
nog grote mogelijkheden o.a. in het 

. Leudalgebied ten westen van Roer
mond, waarvoor een recreatieschap 
werd opgericht; verder ook in de ge
meente Arcen en Bergen, waar nog zeer 
~r~te :mnseri voor de ontwikkeling en 
mnchtmg van anispanningsgebieden 
aanwezig zijn. Met het oog op de toe
komst is het van zeer grote betekenis te 
zorgen voor de instandhouding en 
schepping van . de nodige ontspan
nlngsge bieden. 

De ruimtelijke ordening houdt immers 
niet op bij, de bevordering van -de wel
vaart, het gaat . om het welzijn van de 
mens. En dit welzijn kunnen wij niet 
zondags even in de kerk halen. Dit alles 
beheersend streven dient ook ruimtelijk 
tot uitdrukking te worden gebracht. 

De zorg voor een gezond milieu houdt 
hier nauw mee verband. Hoe groter de 
bevolkingsdichtheid, hoe meer zorgen 
om vervuiling van de waterlopen, de 
lucht en de bodem. Daarom zal het 
onontkoombaar zijn, dat gestreefd moet 
worden naar de beschermi;1g van het 
milieu door de lozing van giftige 
uitlaatgassen, vloeibare afvalstoften en 
huisvuil, zodanig op te vangen en te 
verwerken dat er geen schade aan liPt 
natuurlijk milieu wordt veroorzaakt. 
Dit geldt in nog sterkere mate voor de 
toepassing van giftige bestrijdingsmid
delen, welke reeds o:->herstelbare schade 
aan het milieu hebben toegebracht. 

Meer dan ooit is onderzoek van al 
deze milieufactoren een zeer dringende 
zaak. Met behoud van onze industri:;Ie 
en agrarische produkti\iteit moet het 
mogelijk zijn ons milieu te beschermen. 
In Lin1burg kan door samenwerking op 
dit punt veel worden bereikt. 

De ruimtelijke ordening, wellte beoogt 
de bevordering van het welzijn van de 
mens met inbegrip van de welv~,a.rt 
door een zo gunstig mogelijke verdeling 
in woon-, werk- en ontspanningsgebie
den, is daarmede wel een moeilijke z:>ak 
maar tevens een boeiende opgave. 

Waar het om zo'n belangrijke aange
legenheid gaat, is het zinvol daarin ie
dereen zoveel 1110gelijk te betrekken. 

L. HERMENS' 



VVD I VENLOSE 
GE EE 

De gemeenteraadsverkiezingen te 
Venlo waren voor de VVD - die voor 
het eerst aan deze verkiezingen deel
nam - zeer succesvol. De partij be
haalde twee raadszetels en zo er niet 
bij het scheiden van de markt de belan
gengroepering "Vrije Katholieke Lijst" 
bijgekomen was, zou· het aantal 
raadszetels voor de VVD beslist groter 
zijn geweest. Deze· belangengroepering 
ontstaan n.a.v. strubbelingen binnen de 
KVP-afdeling, behaalde. vijf zetels en 
omvatte toch eigènlijk mensen, die in 
hun denken zeer dicht bij de VVD ston
den. Merkwaardig, dat in een tijd waar
in een partij als de KVP het adjectief 

katholiek" kwijt wil, er een belangen
jiroepering tot s.tand moet komen, die 
dit woord toch weer in haar recla
mesèhildvoert, hetgeen ongetwijfeld in 
deze katholieke gemeente wel tot stem~ 
menwinst geleid heeft. Gezien de snelle 
Qntwikl,eling in het denken hieromtrent, 
zou dit momenteel bij verkiezingen niet 
meer zo'n factor van betekenis zijn. 

De samenstelling van de gemeente
raad werd als volgt: KVP 22 zetels, 
Vrije Katholieke Lijst 5, PvdA 2 en VVD 
2. Aan de wethoudersverkiezingen zijn 
de laatste drie fracties niet te pas geko
men. De KVP hield deze zaak van meet 
af aan in eigen hand,. zonder overleg te 
plegen met andere fracties. Zij buitte 
deze verkiezing politiek geheel uit door 
vier harer leden als kandidaat-wet
bouder te ·stellen. Met het belang van 
Venlo werd hierbij geen rekening ge
bouden, reden waarom er. in de pers . 

· sterk tegen geageerd werd en deze wet-. 
boudersverkiezing ook voor de Venlose 
burgerij een bron van discussie geweest 
is. De KVP heeft hiermede haar zaak 
beslist geen goed gedaan. Als het belang 
van de gemeente Venlo haar meer voor 
ogen had gestaan dan het ondergeschik
te "politiek" belang, dan had voor meer 
kwaliteit in het . wethoudersteam ge
zorgd kunnen worden. 

Emotioneel 
De stemming was dan ook bij de 

eerste gemeenteraadszitting zo emotio
neel geladen, dat de "Vrije Katholieke 
Lijst" haar deelneming aan commissies 
beperkte, terwijl de VVD op het stand
punt stond in geen commissie zitting te 
moeten nemen, waarin een van de geko
zen wethouders het voorzitterschap be
kleedde. Achteraf gezien meen ik dat -
ondanks het totaal onjuiste handelen 

door 

drs. A. A. 

Hagenaars, 

raadslid 

te Venlo 

der KVP - onze houding in deze toch 
een andere had dienen te zijn geweest, 
daar wij thans praktisch van het com~ 
missiewerk buitengesloten zijn. Daarte
genover staat dan toch ook we~r het 
voordeel, dat wij· in de raadsvergaderin
gen veel kritischer· ten ·opzichte van de 
agendapunten kunnen staan, waarmee 
wij dan ·ook weer veel meer de buiten
wereld bereiken. In dit verband geloof 
ik te mogen zeggen dat de VVD-fractie 
haar best gedaan he.eft. 

Geleidelijk aan is uiteraard de 
verstàildhouding tussen . de gemeente-. 
raadsleden· onderling steeds beter ge-· 
worden. Het is thans de gewoonste zaak 
van de wereld, dat gemeenteraadsleden 
van alle fracties in liet nabij het raad
huis gelegen café "Old Dutch" in alle 
gemoedelijkheid de agendapuntjes nog 
ee.ns doornemen. 

Verklaring 
Toch blijft het jammer, dat te veel 

raadsleden t.w. uit de fracties van de 
KVP en van de PvdA hun raadszetel 
"politiek" blijven beschouwen en te 
weinig rekening houden met het prak
tische belang van de Venlose burger. 
Dit was dan ook voor ·mij aanleiding om 
in d'e gemeenteraadszitting van 10 janua
ri 1968 een verklaring af te leggen met 
betrekking tot een uitlating in de 
plaatselijke pers, gedaan door de heer 
Besters, de voorzitter van de KVP-frac
tie. Ik ·geloof met dèze verklaring het 
best dit artikeltje te kunnen besluiten.: 

"Toen mij ruim anderhalf jaar gele
den gevraagd werd of ik mij kandidaat . 
wilde stellen voor de gemeenteraad, heb 
ik daarin na ampele overweging toe
gestemd, waarbij voor mij als voor
naamste motief gold, dat ik hoopte een 

DE EENMANSFRACTIE 
HEEFT ZIN 

Heeft een eenmansfractie zin? 
Kon ik 2 jaar geleden op d'eze 

vraag géén definitief antwoord 
geven, nu is mijn antwoord zon
der meer "ja". Uiteraard valt 
binnen mijn beoordeling alleen de 
gemeenteraad van een kleine ge
lneente, die dus. bestaat uit een 
klein aantal personen. 

Het herhaald aan de dag treden 
van de verschillen in principiële 
politieke opvattingen, zoals dat 
vooral in het parlement voor
komt, ziet men minder in de 
volksvertegenwoordiging van een 
kleine gemeente. Het verschil in 
principiële opvattingen stoelt hier 
vaak veel meer op een verschil in 
belangen dan op een verschil in 
politieke instelling. 

Nu kan men betogen, dat ook 
op de hogere niveaus van 
volksvertegenwoordiging de poli
tieke opvatting voortkomt uit oog 
voor het eigen belang; men zal 
zich daar echter toch veeleer af
vragen, of een maatregel past in 
bet omschreven begin_selprogram, 
dan of zij voor de kiezers van 
juist de eigen partij economisch 
of anderszins voordeel brengt. 

In de kleine gemeente ligt dat 
anders : Sommige raadsleden 
"zitten" voor een buurtschap, een 
ander-voor het NKV, een bepaal
de lijst pretendeert voor de boe
ren te "zitten" en lijst nr. zoveel 
is er bij de gratie van de "im
port"-lieden. 

Een VVD-raadslid, niét alleen 
zijn aanhang uit de "rijken" re· 
kruterend, niet constant de belan-

gen van één groep behartigend, 
maar blijkgevend van sociale ver
antwoordelijkheid, consequent de 
"voors" en "tegens" naar 
maatstaf van algemeen belang af· 
wegend, bovendien als énige in de 
raad onder de vlag van een poli
tieke partij werkend, valt dan ook 
helemaal uit de toon. 

Menigeen, gewend aan de oude 
werkwijze, staat verbaasd, dat 
een raadslid vandaag pleit voor 
verbeteringen in het ene kerkdorp 
en morgen voor het andere, dat 
hij in één adem aandacht vraagt, 
zowel V()Or de belangen van de 
boeren als van de bungalowbewo
ners, en dat hij zich bij de ene 
zaàk aan de zijde van de linkse 
NKV-vertegenwoordigers, bij de 
andere aan de zijde van de rijke 
boeren opstelt. 

Natuurlijk is bij ieder soort 
politicus, dus ook in de gemeen
teraad, merkbaar, of een persoon 
links dan wel rechts is, of anders 
gezegd, waar hij zich ongeveer op 
de links-rechts:lijn bevindt. 

Het merkwaardige is echter, dat 
in Mook en Middelaar, zoals ook 
in vele andere kleine zuidelijke 
gemeenten, bijna geen enkel 
raadslid zijn plaats op die lijn wil 
"bekennen". Waarschijnlijk om· 
dat men allemaal dingt naar de 
gunst van :ie zeer grote groep 
(Mook 70 pct.) consequente 
KVP-stemmers en men er als 
rechtgeaarde KVP-er van uitgaat, 
dat men "vlees noch vis" moet 
zijn om die kiezers aan te trek· 

- zij het bescheiden - bijdrage te kun
nen leveren bij het oplossen van de 
praktische problemen, waarmede de ge
meente Venlo zich geconfronteerd ziet. 
Verdere aspiraties had ik niet. Volko
men irrelevant was daarbij, dat mijn 
kandidatuur gesteld werd door de VVD, 
de partij, waarnaar - politiel' gesp: :J· 

ken - altijd mijn interesse uitgegaan 
was en waarvan ik lid was. Deze irre
leva:ntie geldt ook · voor de kandi
daatstellingen door de overige partijen 
en belangengroep. Immers als raadslid 
heeft men in de eerste plaats te maken 
met de belangen van de burgers der 
gemeente en heeft men in hoofdzaak te 
oordelen over de praktische aangelegen
heden, de. gemeente Venlo rakende, 
waarbij politieke inzichten in het geheel 
niet ·of slechts zeer zelden aan bod ko
·men, maar het in de discussies uitslui-' 
tend op zakelijke argumenten neerkomt. 
Gaat men toch politiek bedrijven, dan 
kan dit slechts "dorpspolitiek" zijn in 
de zeer slechte betekenis; die dit woord 
kan hebben en niet in het belang van de 
Venlose burgers. Dat we in deze raad in 
dit opzicht niet op de goede weg zijn, 
blijkt al uit de wijze, waarop de 
raadsleden gezeten zijn. Men krijgt de 
indruk: ga vooral niet d~or ell.:aar zit
ten, want ge zoudt elkaar kunnen 
besmetten;'' 

"Mijn opvatting omtrent de taa~ van 
een gemeenteraadslid vindt steun m het 
bekende boekje van Sikkes, getiteld 
"Het . lidmaatschap van de gemeente
raad", waarin hij o.a. schrijft: "Geen 
enkel bestuur kan het buiten contact 
met de bestuurden stellen op gevaar af 
van te verstarren, een tegenstelling tot 
de bestuurden te vormen en daardoor 
averechts te werken. Het besef dat hun 
werk aan kritiek bloot staat, zal de 
wijze waarop bestuur en ambtenaren 
hun taak vervullen, beïnvloeden. Voor 
die kritiek is o.a. de openbare raadsver
gadering de plaats. Een raadslid heeft 
tot ·taak daar de stem van de burgerij 
te doen horen, haar opvattingen te ver
tolken. Dat betekent niet, dat hij eigen 
inzichten ondergeschikt moet maken 
aan die van anderen. Eenmaal zitting 
genomen hebbende moet hij naar eer en 
geweten zijn taak vervullen, wat 
uitsluit, dat hij zich de dienaar van zijn 
kiezers of zijn partij moet voelen. Blijkt 
het, dat zijn opvattingen in belangrijke 
mate afwijken van die zijner kiezers, 

(Vervolg van pàg. 11) 

door H.A. M. 
v. d. Meulen, 
raadslid 
teMook 

ken. Daar komt nog bij, .dat 
"links" en "rechts" "politiek" 
betekent, dat "politiek" ingewik
keld is en men een afschuw 
schijnt te hebben van ingewikkel
de zaken, hetgeen ook moge blij~ 
ken uit het feit, dat de begrOting 
tot voor kort weinig meer dan een· 
hamerstuk was. 

Het aanvanl,elijk beslist voelba
re wantrouwen t.o.v. de vertegen
woordiger van de VVD, de partij 
met "de schuld van de 30-er ja
ren" en die er alleen maar op uit 
zou zijn, de macht van het ka.pi
taal ten koste van de burger te 
vergroten (een nog steeds zéér 
algemene opvatting op het zuide
lijk platteland) is door een onaf
hankelijke opstelling in de raad 
voor een g-oed deel weggenomen. 

De daardoor mogelijl' geworden 
samenwerking met andere frac
ties heeft er toe geleid, dat initia
tieven van de éénmans-VVD-frac
tie werden uitgevoerd. Vele ver
dere initiatieven en activiteiten 
binnen en buiten de raad met de 
daaraan verbonden onevenredig 
grote publiciteit hebben, naar ik 
meen te kunnen vaststellen, de 
image van de VVD in deze ge
meente ingrijpend V€1l'anderd, 
waar toch hier, zoals overal, de 
image van een pa.rtij bepaald 
wordt door die van haar verte
genwoordigers. 

Of ik de publieke opinie juist 
heb gepeild en of mijn werkwijze 
juist ·is, zal in 1970 moeten blij
ken. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Voorzichtig met 
investeringen in 
industrieterreinen 

door 

drs. F. Hoff, 

raadslid 

te Heerlen 

De problemen van Heerlen spitsen 
zich momenteel toe op het punt van de 
werkgelegenheid als gevolg van de ge
leidelijk voortgaande sluiting van de 
mijnbedrijven. Op de uitzonderlijke si
tuatie, waarin Heerlen als een deel van 
het gebied Oostelijke Mijnstreek . zich in 
vergelijking tot andere probleemgebie
. den bevindt, zal elders in dit blad wor
den fugegaan. Wel zij opgemerkt, dat 

. de VVD in het Industrieschap 0. Mijn-· 
gebied een samenwerkingsorgaan 
van 14 gemeenten - vertegenwoordigd 
is. In dat kader bepleit de VVD een 
zekere voorzichtigheid bij het doen van 
verdere investeringen in industrieterrei
nen, JDede gezien de conclusie van het 
Industrieschap, dat de · thans geprojec
teerde terreinen voldoende zijn voor de 
eerstkomende decennia. 

Op gemeentelijk niveau bepleit de 
VVD o.m. de volgende punten. De be
leidsvorming in de raad geschiedt veel
al fragmentarisch, ·d.w.z. de te behande• 
len zaken worden onvoldoende systema
tisch in een onderling sluitend verband 
naar voren gebracht. De raad mist hier
door de hem toekomende inspraak in de 
beleidsvorming. 

Vereiste hiervoor is het opstellen van 
een regelmatig bijgewerkt behoef
tenschema met de daaraa.n verbonden 
niet-bindende meerjarenplannen voor de 
investeringen, de financiering en de 
·posten van de gewone dienst. Het stel· 
len van prioriteiten, waar·bij de raad 
bet laatste woord moet bebben, wordt 
dezerzijds als onvermijdelijk ondervon
den, gezien de tegenover de veelheid 
van vaak zeer reële behoeften staande 
tekortschietende inkomsten en financie
ringsmiddelen. In nog grote:re mate zal 
dit het geval zijn, zodra - wellicht vol
gend jaar reeds - de verruiming van 
het eigen belastinggebied van de ge
meente een feit zal zijn. Voor de politie· 
ke verhoudingen in een raad kan dit 
interessànte mogelijkheden inhouden! 

De centrumfunctie die Heerlen voor 
de ·streek vervult brengt allerlei extra 
kosten met zich mede o.m. op ge
neeskundig gebied en op dat van de 
brandweer. 

Uitgangspunt voor de bezetting van 
gemeentelijke diensten moet steeds de 
behoefte van Heerlen zijn, tenzij de bui
tengemeenten bereid zijn de extra 
kosten volledig te compenseren. Dezer
zijds bestaat de indruk, dat zulks niet 
steeds het geval is. 

Regionaal 

Regionale samenwerkingsorganen -
bijv. Stadsgewest 0. Mijnstreek - zijn 
slechts verdedigbaar, indien sprake is 
van regionale problemen, zoals 'vuil· 
nisverwerking en interlokaal vervoer, 
dan wel in geval van mogelijkheden tot 
duidelijke beperking van kostem, bijv. het 
gezamenlijk gebruik maken van elektro
nische apparatuur. Bij uitspraken van 
het Stadsgewest bijv. op het gebied van 
de huurliberalisatie heeft de VVD 
gesteld hieraan geen behoefte te heb· 
ben. De VVD was in Heerlen de enige 
fractie, die vóór huurliberalisatie stem· 
de en dit ondanks het feit, dat vrijwel 
gelijktijdig het college van b. en w. 
besloot, dat woningen met een huur van 
f 120.- of hoger per maand vrij door de 
eigenaren verhuurd mogen worden. 

Bij de gemeentelijke bedrijven werd 
door de VVD o.m. aandacht besteed aan 
de presentatie van de resultaten. 

In een aantal gevallen werden deze te 
pessimistisch voorgesteld, hetgeen de 
mogelijkheid van voortijdige voorstellen 
tot tariefsverhoging inhield. 

Een meer commerciële wijze van 
presentatie van de cijfers in de vorm 
van een jaa.rverslag met o.m. een ba
lans en een exploitatierekening is dezer
zijds bepleit voor bijv. het grondbedrijf 
en de dienst van Publieke Werken. 

Gezien de veelheid van onderwerpen, 
die in een raad aan de orde komen, zij 
ten slotte gewezen op het belang -
vooral voor een eenmansfractie zoals in 
Heerlen - van een actieve medewer
king van .de afdeling zowel in de vorm 
van een advies of een toelichting als 
door. het toesturen van. perspublikaties 

op gemeentelijk terrein. 



VRIJHEID· EN DEMOCRATIE 

Het was geloof· ik wel met enig leed
vermaak, dat de voorzitter van onze 
Kamercentrale, tijdens een der verga
deringen ter voorbereiding van het par· 
tijcongres, waarbij het weekblad Vrij· 
heid en Democratie ter sprake kwam, 
opmerkte dat het wel aardig zou zijn, 
als de afdeling Venlo zijn bezwaren te
gen het blad, constructief zakelijk, in 
een artikeltje zou willen samenvat
ten. Voor het forum zeg je dan ja, Als je 
aan · schrijven begint, besef je echter 
pas goed .dat het blad na de protestactie 
van ongeveer vier rnaapoden geleden, 
waarbij het b.estuur V:;in de afdeling. 
Venlo en bi op, .het ab.onnement. opzegde, , 
volledig . uit .. je herinnering . is verd:We· 
nen.' . '>.:,. ·. . . ,., .' , ....•. , ,. 

Deze . opmerking is , !).iet., co.P.!'ltrucfief, . 
ma,ar we~ re(l;li{leer .i!\ ~ijd~~;t, :fltist, l)~t:,. 
feit. dat je ,niets, mist, .het prqblèem ~. 
waar ,het om, gaat. Bij d4>Jc1,1Ssü~s .. en 
vergaderingen heb ik verschillende ke· 
ren de ,vraag gesteld: "Wat hebben wij 
aan . het blad?" Steeds was het . ant· 
woord : .. "De band tussen P,e vvP-leden 
onder:iirig · wqrdt . er.dóo~ .. versterkt·". 
Naar mUn. bescheiQ.en m~ing :wordt ~e·, 
saamhorigheid tussen bijvoorbeeld. een. 
Fi'ies en een Limburger .niet . verhoogd . 
door een pagina, (\~e eüfge gegevens , 
over de .. grote steden, bre:tlgt., .'Wil e,r 
werkelijk een band bestaan of gro.ei
en, d;tn ,?;al 'llêt blad een voi.kpme.q an- • 
dere opzet moeten krijgen. . ' . . . 

Hierbij denk ik aan interviews met. 
onze hoofÇIJ:>es,tu1,lrS· en . Kamerleden , 
over actuele problemen. l)e led,en krij- . 
gen door radio en televisie. veelvuldig te 
horen en te zien, hoe anderen erover . 
denken; via een interview krijgen zij 
ec)lter ook een partijmening en daar
mee de informaties, · die zij nodig heb
ben om naar buiten een bepa.a~ld stand· 
punt in te nemen of in interne kring te 
opponeren. Ook heb ik het oog op arti
kelen van bovengenoemde· . persoriim; · 
waarin zij de problemen van hun specia
liteit . eens dUidelijk uiteenzetten, Hier" 
door krijgen de leden en de afdelingen 
ook een betere · discussiemogelijkheid 
onderling en zullen er zeker meer inge
zonden stukkeR komen met· op- en aan
merkingen die de gezamenlijke gedach
ten en gedragslijn gunstig zullèn beïn
vloeden. 

Kan men verdel' niet een of twee keer 
p'er jaar iedere afdeling vragen een :in
legvel te vullen met kopij uit ieder ge
bied? Ook ' de afdelingen kunnen soms 
nog wel wat van .elkander Ieren; · 

Waarom kan men 'niet zeg 26 of 13 
keer per jaa1~· met een blad · uitkoimin, 
dat wer·kelijk politiek geeft en ool<: 
maakt, in plaatMan krampachtig iede
re week de krant te Vullen? Daardoor 
lijkt deze meer op een· clubblad van' een 

Hèrstructureri~ng 
(Vervolg van pag. 2~ 

ment de voorkeur verdient. Velen zijn de 
mening toegedaan, dat een tweede in· 
dustriële motor van de allure van het 
DAF-bedrijf in Born, zou moeten worden 
aangetrokken. Dit bedrijf zou in de 
oostelijke mijnstreek dienen te worden 
gevestigd. Ik kan mij het grote belang 
van een dergelijk economisch trek
paard heel goed voorstellen, en ik ge
loof, al haalt men het niet gauw uit de 
lucht, dat het er zeker moet komen. 
Maar ik zou toch een lichte waarschu
Wing willen laten horen, tegen al te 
hoge verwachtingen, met name op lan.· 
gere termijn. Wij kunnen vrijwel dage
lijks in onze kranten lezen op welk een 
?rastische wijze in de komende jaren de 
Industrie - en dan vooral de grote be
dl'ijven - zal worden gemechaniseerd 
en geautomatiseerd. Wanneer wij ons 
op dit moment op structurele werkgele
genheidsvraagstukken bezinnen, .dan 
mogen wij deze realistische toekomst
Verwachtingen niet buiten beschouwing 
Jaten. Een tweede herstructurering bin
n.e.n twintig jaar kan ni!;mand welkom 
21Jn. Ik zou dan ook met klem willen 
Wijzen op de noodzaak om naast, de 
1D · gang gezette industrialisatie op 
bescheiden schaal ook in de commer
ciële en dienstverlenende sector de no
dige initiatieven te ontplooien. Het voor 
ons land zo unieke Zuidlimburgse 
landschap biedt bij voorbeeld nog onge
kende mogelijkheden om mede als één 
van de recreatiegebieÇlen van de toe
!'oiY!st te gaan funge~en, Aangezien het 
111 het algemeen in de toeristische en 
zommerci($le sfeer vrijwel 110oit om gro
e ondernemingen gaat, rou ik nog eens 

de aandacht willen vèstigen op de door 

of andere belangenvereniging,·· 
Ten slotte heb ik nog enige pecuniaire 

opmerkingen. Als bestuur van een afde
ling test je. de gang der politieke zaken 
mede aan de groei van het aantal leden. 
Bij de mensen, die je benadert om lid 
te W?rden, merk je al gauw de wrevel 
dat zij naast de f 17,50 per jaar voor de 
daarmee duurste volkspartij van Neder· 
land, ook nog eens verplicht zijn om 
f 7,50 neer te leggen voor onze en hun 
toekomstige visie op vrijheid en demo
cratie. 

Een rol speelt hierbij zeker dat wij 
als 'liberalen· in Limburg pas langzamer
hand acceptabel worden; zodat er··nog 
een· behoorlijk aantal mensen is, die• het" 
voor hun personeel, vriend et:~, fanlilii~· en 
záirènrelaties. nog·; niet. •willen ··weten ··dat 
zij ûjn:>:toegetredeit,' Om' ~dah tè·• st•elllni~· 
dat' riien da:i!'· ·maar geen ·lid moet worj' 
dën•·is •beslist· onjuist, omdat· in••·dèze ·· 
zaak de tijd en het ·aantal leden· voor 
ons moeten werken. 

Wij kunnen: ·het maar matig waarde
ren dàt aan de ene kant ván hoofd~ 
béStuurszijde' wordt geadvis'eerd'óm le~ 
den, die moèilijk, siecht of riiet betillen', . 
vooi·al 'heél voöriichtig' af te voeren;' 
aa:n de andêre Zijde blijft het afde
lingsbestuur wél V:erantV.,oordeli.]k voor 

• • • ' ' : ' , ' I I ,, • , : ~ ' : o l ; ' ; '' 

de betaling van het abonnementsgeld. 
Ook is het toegestaan een lid voor een 
lagere bijdrage te accepteren, mits het 
krantengeld maar wordt betaald. 

Ik hoop dat op korte termijn deze 
opmerkingen nu eens. in alle duidelijk
heid worden besproken met alle daar
voor in aanmerking komende personen. 
Ons verenigen allen bepaalde politieke 
doelstellingen en de partij is het echt 
wel waard een goed publicistisch image 
te hebben. 

Drs. G. BEUSKER 

Naschrift 
' ;· ·~:" 

Wie gast:b.e~.r is m;J.akt. het. zijn gasten 
graag .• m aangeuaain, rooge};jjk, Als onze. 
Limburg!')e gasten .. krit~ek op het week
blad .willen uiten, .. geven .· .. wij .hun, . als 
goede. gastheer"daartoe. gaa!1lle de gele
genheid. Maar .. dat neemt niet weg; dat 
ons toch een kort naschrift van. het hart 
moet in antwoord op het hierboven af
gedrukte,artikel van drs. G. Beusker. 

Het zal wel komen doordat hij het 
abonnement op Vrijheid en Democratie 
biJ wijze van protest heeft opgezegd, 
dat hem ontgaan is dat er de laatste 
ma:;mden. vrijwel elke week· een artikel 

.Ons. racidslid:··in Roermond: 
•· g~nstig.··.getij·.voor VVD 

In het bestuurlijke en politieke vlak voltrekken zieh de laatste jaren in 
Roermqnd duidelijke veranderingen in de gunstige zin, zo is de mening van 
het enige plaatselijke liberale raadslid, mr. G. van Hilten, advocaat en ook 
op het tweede gezicht dubbelganger van Toon Hermans. Was Roermond tot 
·voor kort een, tràditioneel en stellig patriarchaal bestuurde stad die sterk 
onder invloed stond van de bisschopsstaf . en waarfn tussen bestuurder en 
bestuUrde maar heèi wèi.J:iig contact bestond, thans tEmdeert 'de ontwikkeling 
gestaag naar progressiever verhoudingen. .. . · 

De VVD heeft vaste voet gekregen 
op de jarenlang zo solîde katholieke 
Roermondse bodem: Op 35.000 inwo
ners behaalde de partij bij de 
jongste gemeentel'aads.verkiezingen 
een stemmentotaal van 1000, nef niet 
valdoende voor twee zetels. Geen ge" 
ring succes, · gezien de nog altijd 
sterke schroom bij de bevolking om 
andere · dan katholieke kleur te be
kennen. 

De heer Van Hilten, die zitting 
heeft in de commissie stadsontwikke
ling en sterk betrokken wordt in het 
overleg inzake verkeersaangele-

de Tweede Kamer aanvaarde motie, die 
ik indiende met het doel juist de kleine
re bedrijven in de voordelen van de 
SIOL-regeling te doen delen. Meer dan 
ooit acht ik het van betekenis, dat de 
regering ook op dit punt een actief be
leid gaat voeren. Overigens . kan er bij 
de diverse instanties - ook in Limburg
terzake best wat meer coördinatie ko· 
men. 

Ik wil in dit pleidooi niet misverstaan 
worden. Het is ook mijn overtuiging dat 
enige grote, zo enigszins mogelijk parti
culiere industrieën de Limburgse pro
blemen aanmerkelijk zullen kunnen ver
lichten. Maar ik geloof, dat het verstan· 
dig is te vermijden, dat in de toekomst 
wederom een gering aantal zeer grote 
ondernemingen de regionale ar
beidsmarkt zozeer zal overheersen, dat 
in het geval van een altijd mogelijke 
omslag in een dezer bedrijven opnieuw 
een noodsituatie ontstaat als wij thans 
meemaken. 

Beambten 
Een enkel woord ten slotte over het 

probleem der beambten. Ook het admi· 
nistratieve personeel lijdt uiteraard on
der de gewijzigde omstandigheden. Tot 
op zekere hoogte liggen voor de beamb" 
ten de Problemen hetzelfde als voor de 
mijnwerkers. Aan te nemen valt, dat in 
de nieuwe industrieën ook voor deze 
groep werknemers functies ter beschik· 
king zullen komen, maar bovendien zal 
de nu hopelijk snel gerealiseerde ver
plaatsing van het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds naar Heerlen naar alle 
waarschijnlijkheid voor verruiming van 
de werkgelegenheid zorgen. Een andere 
vraag is, of voor het hoger- en middel
baar leidinggevende technische kader 
voldoende mogelijkheden tot het vinden 
van een nieuwe werkkring zullen wor
den geboden. Gevreesd moet worden 

genheden en gemeentewerki;n, strijdt 
voor duidelijke zaken 1n zijn gemeen
te: een goed geaccommodeerd ge
meenschapshuis voor culturele werk· 
zaamheden en manifestaties.; het op
voeren van de toeristische aantrek
kelijkheid van de oude vestingstad, 
en het entameren van· industriële 
vestigilngen. Roermond slaapt nog 
ietwat, meent hij, . het tempo van 
denken en handelen. ligt er te laag. 
Door een niet te ontkennen stroming 
naar meer openheid, vooral op het 
politieke vlak, voorspelt hij voor de 
VVD echter een gunstig getij in de 
nabije en verdere toekomst. 

dat een groot gedeelte, ondanks een uit
muntende omsëholing (men zie ook el
ders in dit blad) niet in Limburg ge
plaatst zal kunnen worden. 

Limburg was nog zo'n tien jaar gele
den een welvarend gebied, trots op zijn 
mijnindustrie, trots ook op. de betekenis 
van deze industrie voor de nationale 
economie. Het feit, dat wat in zestig 
jaar werd opgebouwd in een periode 
van enkele jaren zal moeten worden 
afgebroken, is voor Limburg en de Lim
burgers een uiterst moeilijk te verwer
ken slag. Werkloosheid gaat altijd ge
paard met menselijk leed. In het Lim
burgse geval is dit leed dubbel schrij
nend. Het lijkt mij duidelijk, dat Neder
land, en ook de VVD als politieke partij, 
de plicht heeft een streek, die steeds in 
zo ruime mate tot de nationale welvaart 
heeft bijgedragen, te steunen in zijn 
streven om een nieuwe toekomst te ver
overen. 

Venlo 
(V e'rvolg van J)ag·. 10) 

dan zal hij ernstig hebben te overwe
gen of .hij zijn ontslag niet moet indie
nen." 

"Deze inleiding was nodig om duide
lijk te maken, dat ik de uitlating van de 
heer Besters, weergegeven in een arti
kel in het Dagblad voor Noord-Limburg 
van 22·12-1967, een artikel, dat nog eens 
nakaart over de begrotingsbeschou
wingen, volkomen misplaatst vind. Hij 
heeft gezegd - en ik heb geen reden 
aan de weergave daarvan . door de 
schrijver van het artikel te twijfelen -
"dat zo'n raadslid, als de heer Hage
naar het maar gemakkelijk had, als lid 

in staat, geschreven .door. ·een van onze 
Kamerleden. ·Goed,· geen interviews, 
maar de door de heer Beusker bedoelde 
illformatie, standpuntbepaling en discus
siestof krijgt men ~ zo mogen wij toch 
aannemen - via deze artikelen van Ka· 
merleden zeker. 

Kenn~lij:k is ook het beroep dat de 
redactie gedaan heeft op Kam:ercentra
les en partijafdelingen om 'vooral mel
ding te inaken van belai:Jgwekkende àc~, 
tiviteiten, de heet Beus.ker ontgaan. 'Dé 
redactie hl!éft iri januari zeer'' uitdrukke-' 
lijk alle, .l)etro:klü!n,lllf' gevl;aagd:. {jeris op: 
te houd eh :met l,iet.,stureh van, "a;ai-~igè'': 
verslagjes van 'bijeenkomsten,' '.'dïe' allt:i~' 
m~al nè'erkoip.en ',op::' i 'liet . wiis ~een 
ge~l~;~.agde ~.il,;vbi)èJ; · de,'.s:Preker: had 'é'èi1 
a~d?-c~Ht: :~~n.ö~r: · èri' :va~ ·.·.d.e·, ·~A~gen:.'. 
h~~<;l ,cmr.Y~3;~yh, t~ ,,~telien .Y'e'rd veelvül~ 
d1g gebrru.k .· gen'l~kt. , In. de plaat$ 
daarvan 'zagen; :Wij zo ïiraàg ' bij\ioor
beeld melding gemaakt van liberale ac
tiviteiten ~ liefst successen - in ge
meenteraden. De uitvoerige circulaire, 
waarin • dit beroep was: vervat, heeft 
geen enkel l:'esultaat· 'Opgeleverd.: Onge-

. twijfeld heeft · de :. he.er Beusker 'gelijk' 
met zijn· ·opmerking· dat • de afdelingen· 
toch ook wel èehs iets te•mèlden zouden· 
hebben. Meri doet er alleen geen·iiloeite 
voor en· dat ligt· bepaald"niet" il.at'!"-'de 
redactie. De >inlegvellen'· ·waat· ·>de'· heer' 
Beusker het •'over ·Üe'éft lijken·' daaron!· 
vooralsnog een utopie.' • • · " · • •: · 

Het zài,'éle.' :hèer Beu~I{~r ~aarschÎjll": 
lijk niet bekend zijn dat de redactie .al 
vaak intern een · lans · gèbro'\l:~n ··heeft' 
voor een versch,ijning oni de veertien 
dagen. Vit allerlei -...- niet in het minst 
ook financiële. - overwegingen zou dat 
zeker raadzàam zijn. Andere, voorna
melijk niet redactionele, argumenten 
hebben de partij er tot nu toe van weer· 
houden dez~ .stap ~~ zetten. 

• De rubrieken Amsterdam, Rottel·danl. 
en Den Haag houden verband ":tn:et hét 
feit dat twee jaar geleden de aparte 
edities van ons landelijk orgaan voor 
deze steden werden opgeheven. Toen is 
besloten Amsterdam, Rotterdam• en Den 
Haag een .. compensatie in rubriekvorm 
te geven. 

Natuurlijk is kritiek op het \;;eekbÜtd. 
mogelijk en ook nodig. De redactie 
meent niet dat het weekblad . voldoet 
aan alle eisen die men eraan zou wmèri 
stellen. Meh dient . daarbij. èchter te 
overwegen' dàt hlábij i:eker niet in de 
laatste plaàts . ook financiële factoren 
een rol spelen. Overigens zal de alge
mene vergadering een goede gelegen, 
heid bieden over het weekblad eens wat 
diepg·aander van gedachten te wisselen. 

REDACTIE 

van een kleine oppositie etc." Om deze 
twee laatste woorden gaat het mij in 
het bijzonder. Het woord "oppositie" 
kan men in zijn gewone en ·in zijn poli
tieke betekenis gebruiken. In zijn gewo
ne betekenis doelt het op ver,zet, op 
tegenstand. Maar. dan vraag ik de heer 
Besters, of hij· wil beweren, dat wij ons 
in een permanente staat van verzet te
gen alle in deze raad gedane voorstellen 
bevinden? Dat zou toch in strijd met de 
werkelijkheid zijn. Ik vorm mij op basis 
van de gegevens en de hierover gevoer
de discussie een mening, die naar ik 
aanneem in het belang van de Venlose 
burger is, en ben dan vóór of tegen een 
bepaald voorstel. Ik dacht, dat ieder 
raadslid zo dient te handelen." 

"In zijn politieke betekenis duidt het 
woord oppositie op de partij, die tegen 
de regeringspartij is. In dit geval wil ik 
de heer Besters erop wijzen, dat wij 
momenteel een kabinet hebben, waarin 
de KVP en de VVD partners zijn. 
Resumerende .moet ik dus vaststellen, 
dat de heer Be1:1te.rs het woord .oppositie 
voor mijn collega-raadslid, de heer Van 
de Ven, en mij volkomen ijdel gebruikt 
heeft." 

"Het woord "klein" moet er dan nog 
zeker een enigermate denigrerend ac· 
cent aan geven, waarop ik zou willen 
zeggen, dat het niet altijd op de kwanti" 
teit aan komt. De heer Besters heeft 
m.i. met deze uitlatingen blijl\ gegeven 
van de taak van een gemeenteraadslid 
niet veel begrepen te hebben, of hij doet 
alsof. Vandaar ook, dat hij het niet ver
der dan tot de produktie van cen
heidsworsten kan brengen. Laat ik het 
dan - ál heb ik niet de pretentie een 
rund in een bouillonblokje te kunnen 
comprimeren· zoals sommige fa brikan
ten ons willen doen geloven - houden 
bij een pittige Ardenner." 
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• • Film eur1ng 1n discussie 
De filmkeuring is weer een zeer acht

eel onderwerp. Voortduremie bron van 
vreuo·de voor die journalisten, wier vak 
het Îs "leuke" stukjes te schrijven . en 
voor de verzorgers van de filmrubrie
ken. Onuitputtelijl,;e discussiestof aan de 
belaas kwijnemle borreltafels en last 
but not least zware studiestof voor de 
cominissie Witte, de staatscommissie 
tlie zich bezighoudt met de problemeit · 
''all de filml;:euring. 

Wat deze commissie aan hef uitden
li:en is, weten· we nog niet. Het werk 
heeft geruime tijd stil gelegen,· toen de 
voorzittèr tijdelijk het ministerschap_ 
van volkshuisvesting en ruimtelijke or. 

· 1 deriing moest' bèkleden:_ in het ka~in~t 
. Zijlstra~ Maar nu draalt de _commiSSie 

weer op volle. toeren~ Er drmgt tot op 
.heden i,yeil;lig' van deze. arbeid _naar bu~
tel1 door, ~l.weten we gelukkig dat .dl
verse deskundigen zijn gehoord. 

De uitlngèn ·van de overige door mij 
genoemde geïnteresseerden wordèrt 
meer gekenmerkt door.· een 'emotionele, 
dan door een verstandelijke benadering. 
Maar met kreten alleen komen we er 
op dit bijzonder moeilijke. terrein niet 
uit. ·Het . is niet voldoende .. om alleen 

. maar t{l roepen: ;,weg met de filmkeU~ 
ring,. lçye ,de vrijheid iian menh).gsuitirig 
en. de vrijl)e,i.d van kijkenl~' M;en m~et 
zich. tegelijkertijd .realisèr,en wat · de 
praktische ·gevolgen van deze .. vrijheid 
zullen zijn .. , · _. , · .· 

In dit. artikel wil.· ik mij alleen bezig
·.houden ,met. de keuring voor .yolv:asse" 
nen (vanaf 18 .. jaar!}, omdat .Blo, de'· in-

.druk heQ dat het aantal. Nede~:Ianders, 
d<tt QOk' 4~ . ,,leeftijds~'-l{eudng over· 

. boord wil zetten (p.og). gering is. Het is 
echter voor ,v'ele.n een .onverteerbare ge
dachte dat een zeventigtal Nederlanders 
.(de leden. van de Centrale Commissie 
voor de filmkeuring) zich het .r~cht aan
meet uit te maken wat een paar 
miljoen andere Nederlanders wel of niet 
mogen zien. 

Eerlijkhéidshalve wil · .ik . direct op
biechten dat ik zelf filmkeurder ben en 
men mij dus niet van volstrekte obj'ecti-
viteit,moet.verdenken .. ·. · · 

Misverstand 
Er heerst over deze keuring m.i. ·veel 

misverstand. Te veel mensen denken 
nog steeds dat die wordt verricht door 
een , aantal: . mannen en. vrouwen,·· die 
volstrekt buiten het leven. staan en· die 
onverbiddelijk de schaar :zetten in elk 
diep uitgesneden decolleté en met chro
nometers de ·maximaal toegestane leng-
te van een filmkus meten. · 
. Het tegendeel is waar ... Wellicht We'rkt · 
l1et verhelderenel als ik. vertêt dat nog 
de:zer dagen een nudistenfilm "toelaat
baar'·' werd geacht voor alle ·leeftijden. 
Niet . "geschikt", want de . geschiktheid 
staat niet ter beoordeling van de com
missie. n, betwijfel overigens of ·men 
deze film binnenkort in de bioscoop zal 
kunnen bekijken, want van de medede
ling: "goedgekeurd voor alle leeftijden" 
gaat weinig wervende kracht uit voor 
die· bioscopen waar men dit soort films 
graag zou willen vertonen. Men zal dan 
overigens ·bepaald niets missen, want 
zelfs· van het "goede" kan men te veel 
krijgen en dan werkt het·· -uitsluitend 
slaapverwekkend ! 

Nog een ander misverstand wil ik uit 
de weg ruimen. Dikwijls krijg ik verwij
ten te horen van mensen; die in Parijs 
(natuurlijk Parijs) van een· bepaalde 
vrijmoedige film hebben · genoten, die 
deze film vervolgens in ·Nederland zien 
en daarbij enkele hun dierbaar gewor
den beelden• missen. In niet mis te 
verstane bewoordingen wordt mij dan 
door deze teleurgestelden het misbruik 
van de schaar verweten. Edoch, in ne
gen van de tien gevallen is niet de 
commissie de schuldige, doch de impor
teur van de film, die met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid weet dat 
er een aantal bioscopen zal zijn, dat 
zelfs als de commissie de film toelaat
baar zou achten, zal weigeren het onge
kuiste produkt te vertonen. En die man 
moet tenslotte ook leven! 

Pacificatiec'ommissie · 

Deze metheide was met namè ln 
zwang, toen de katholièke nakeuring 
nog bestond. De. Bioscoopwet opent na
melijk de mogelijkheid van een plaatse
Jijl,;e nakeuring. Door. een aantal ge
meenten, voornamelijk in het zuiden van 
het land, is deze nakeuring gezamenlijk 
ter hand genomen. In die gemeenten 
mochten geen films worden vertoond, 
die door de lmtholieke nakeuring ontoe
laatbaar waren verklaard. 

Het was een amendement van het 
PvdA-kamerlid Verhoef tot afschaffing 
van deze nakeuringsmogelijkheid; dat 
de directe aanleiding vormde tot de 
schorsing van het debat in de Tweede 

l'!l~]\i!;\l\1 Geertsema, 
::;; lid van de 

Tweède kamer 
Staten-
. aal 

. . .... · .'"" ·.·· .. · " 

. . 

. Kamer over de hèrzlening van de Bio
scoopwet. We schreven toen 18 decem
ber 1962. Het was eveneens met het oog 
daarop, dat de · commissie Witte werd 
ingesteld, ~èn _puur politieke .c.ömJ?issie, 
die men met recht een pamficatiecom
missie mocht noemen. Maar om het in 
een vermoedelijk niet helemaal kloppen
de beelspraak te zeggen:· "Senatu deli
berante, perit Saguntum" · of · te wel: 
"Terwijl de · Senaat redekavelde, ging 
Saguntum ten onder." Zacht en kalm, 
slechts door . weinigen betreurd, over
leed namelijk de. katholieke na:keudng, . 
bij· de commissie· eèil leegte in · he.t , 
gesprek achterlatende.' · 

alleen behoefte aan om mij te verdiepen 
in de gevolgen van een afschaffing van 
de filmkeuring voor volwassenen. Is 
dan de weg ·geheel vrij voor de verto
ning van welke films dan ook? Neen, 
natuurlijk, evenmin als heden ten dage 
de weg geheel vrij is voor het uitgeven 
van alle boeken of alle tijdschriften. 
Deze uitgevers hebben namelijk nog al
tijd rekening te houden met het Wet
boek van Strafrecht. De mogelijkheid 
bestaat immers dat zij een misdrijf ple
gen tegen de zeden, Dit noemen wij het 
repressief toezicht ... 

Zekerheden 
Het filmverhuurkantoot· en de bio

scoopèxploitant zullen niet slechts één 
maar zelfs twee obstakels op . hun pad 
vinden. In de eerste plaats eveneens de 
strafl'echter. Indi'en dèze van mening 'is 
dat de film "aanstotelijk voor de eer·~ 
baarheid'' is, kan dat hun twee jaar 

. gevangenisstraf of tienduizend gulden 
boete (maximaal) kosten. Hun tweede 
obstakel is de burgemeester. Deze heeft 
ingevolge artikel 221 van de Gemeente
wet .het recht' om il1 zijn ~emtjente de 
vertoning van .films, die hij_ strijdig oor-
deelt met de op,enbare orde en de goedé 
zeqen; te verbieden. . . . . · , . 

waarschijnlijk binnenkort vrij zult kun
nen kopen, maar in Rotterdam niet. 

Het zal mij verder weinig moeite 
kosten de IezeJ;'S ervan te overtuigen dat 
onder die omstandigheden ooi{ een aan
tal burgemeesters een actief ver
bodsbeleid zal gaan voeren. 

Chaos 
Dit alles kan leiden tot een grote cha

os en tot grote onzekerheid bij filmver
huurders ·en bioscoopexploitanten. Het 
zou mij in. het geheel niet vei· bazen als 
zij de eersten zouden zijn, die de mi
nister zouden verzoeken wederom een 
filmkeuring te willen invoeren! 

Ten slotte wil ik in dit verband nog 
één. punt aan· de. orde stellen en wel de 
vraag in. hoeyerre de justitie in staat 

·:zal zijn .een vévo~ging in te stellen ten 
aanzien. van .die films, die nu door de 
centrale )l:~uringscommissie · ontoelaat
baar worden g·eoordeeld .. 

'l'en aanzien van de pornografische en 
sterk erotische films is die mogelijkheid 
buiten kijf. Ten aanzien van films 
(en deze vormen een niet onbelangrijk 
deel van de tot dusverre ontqelaatbaar 
verklaarde.: :films) die gewelddadighe-

. den ·laten. :û en. in :voor. zeer velèn . onge
kende vormen, is dat nog maar zeer de 
vraag. 

Valt dat onder··het begrip "aanstote
lijk -voor: de eerbaarheid"? Ik: ·zou deze 
vraag op dit moment niet bevestigend 

'durven beantwooruen' Integendeel! 

De opdraéht van de comm.issie had 
zich echter niet . beperkt tot de nalçeu
ring alleen, zodat . wîj mogen verwach
ten dat de commissie Witte ,toch - e;n 
wel binnen ni~t ~1. te }ange tijd - een, 
advies aan de :minister zal uitbrengen. 
Daarnà is de' v{eg weer vrij voor ~en 
parlementaire . ·behandeling van <leze 
materie, hetzij aan de hand van h.et 
(gewijzigde) ont;yerp .van wet, waarv;m 
de behandeling destijds werd geschorst,. 
hetzij aan de li.aU:d van een nieuw 
wetsontwerp. 

Deze twee bepalingen nu scheppe)l 
voor hen, wier btiroep het is filmvel:to
ningen mogelijk te maken, grote proble
m~n. :Het • importerin en .in het N~iie1-'- . 
lands ondertitelen v;in' films kost g~ld 
(het .. ·laa:tstè. bijvoorbeel~ · g~midd~ld :•. Mo··--ra'a· I 

"} .30Q0) •. I:Ó. h(\t algemeen :za1 .. dè impor
teur daart.oè • al!e'en 'bereid zijn; als hij 
w~et dat de film' in een behoorlijk aan- . 

··,;' ';' 

tal bioscopen z:ii kuriri~n: 'draaien:: 
:Het huidige keUririgssysteem biedt 

Buitenbeentje 

. hem. c~lie zekerheid, Dan~~ij dè ·mede
werking vàn de filmkeui.'ingscommissie 
kan hij de film in dtilJieuze gevallen 
zonder Nederlandse· ondertitels ter keu· 
ring a~mbieden. ·Wordt de film goedge-

Aan een uitvoerige behandeling Yan keurd, ·dan weet ·hij dat tengevolge van 
· de problemen,• samenhangende met . cie . een . stilzwijgende" afspraak de justitie 

filmkeurin" bèstaat inderdaad dringènd . nie.t tot vervolging zal overgaan en dat 
behoefte. ~nemitnd zal . kunnen ontken- ' oo_j{ vrijwel geen . erill:ele burgemeester 
nen dat deze een buitenbeentje vormt in . zal ingrijpen, . :zeker n;et na de ophef• 
onze wetgeving. Vrijwel op geen enkel · fing van de katholieke nakeuring'. . 
terrein kennen wij meer preventief toe- Deze zekerheid nu raakt de importeur 
zicht (minder• · vriendelijk ook vi'el · bij opheffing vari' de centrale · filmkeu
censuur genoemd); Ik· Iaat nu ge- ring_'kwijt. Hij loopt nu de kans· van een 
makshalve · het ·omstreden terrein v'ari g·eréchtelijke vervolging eri 'van een in
de demonstraties·maar even terzijde. grijpen van sommige burgemeesters. 

Niemand heeft voorafgaande ·toestem" Ook de bioscöopexploitànt gaat .nu een 
ming _ nodig·· om ·boeken, kranten· of i'isic·o lopen, dat hmil' tot dusverre on be-
tijdschriften uit te geven err ook de l'end was. · · 
uitingen .via radio en ·televisie · (behalYe Maar dat ·is het 'niet alleen. De moge
dan weer de· televisie-films!) ·zijn niet lijkheid is allerminst uitgesloten dat de 
aán enigerlei preventief toezicht onder-. rechtbank in Maastricht (ik nöem niaar 
worpen. ·Men moet iri deze ·tijd dan ·ook ··een willekeurige., gemeente') tot . vervol
wel sterk in :zijn schoenen SÜ).ah om een girig zal overgaan,' terwijl die in ben 
dergelijk toezicht wel te bepleiten voor Haag daartoe geen enkele reden z~et. 
bioscoopvooi·stelling·ert. Dat een dergelijk voorbeeld niet denk-

Dit artikel heoogt niet zonder meer beeldig ·is, bewijst bijvoorbeeld h,et 
een zodanig pleidooi te zijn. Ik heb er boek Fanri.y Hili dat u in Amsterdam 

I 
· De HBU heeft voor haar tekeninghou
ders tegen een matige vergoeding safe· 
loketten besçhikbaar. Hierin kunnen I atukken, die speciale waarde hebben, 

I 
I veilig worden opgeborgen. 1 

., Ook voor U: de HBU ~· 
I HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. I 
I ··~~~J.t=R:;.O::.:G ~~:::..;''(:..1 

. Wat is nu de moraal van di.t ·verhaal? 
In de eerste 'plaats , ciitt. zij. die, op het 
. terrein van , de. :filmv~i'toning een algehe-

' Ie. yrijheid .. voorstaan, . zich er niet toe 
zullen ,kUnnen bép.;rkén öm . dé keuring 
voor volwassenen áf te schaffen, maar 
ook het Wetboek van Strafrecht zullen 
moeten wijzigen (in het voetspoor van 
penemarken, dat onlangs de pornogra
fie-bépalingen aanzienlijk verzachtte) 
en bovendien . de m~meentewet, . teneinde 
bet ingrijpen van de burgemeester 4irl· · 
:mogelijk te-maken. . , . . 

In de tweede plaats dat . zij die van 
mening zijn. dat na afschaffii;~g van het 

. preventief . toezicht . ten aanzien van 
films, het .t,epre~l.sief to.ezicht óaarvoor 
.geheel in d~· .plaats·}{an komen,. wellicht 
bedrogen uit zullen komen ten~ij er bij
voorbeeld een nieuw delict zou worden 
geschapen, namelijk . ~et lr>.voeren, 
verspreiden, vertonen .enz. '>an films 
die in strijd zijn met de o.penbare ot·de 
en de goede zeden. · 

In de· derde plaats dat zij die uit 
hoofde van hun beroep met het vertonen 
vàn 'films .te maken 'hebben zich. m.i. nog 
wel eens tweemaal moeten. ·bedenken, 
alvorens te pleiten Yoor· een afschaffing 
van de filmkeuring ~n in de laatste, 
maar niet minst be1angrijke· plaats, dat 
de commissie Witte niet zal kunnen 
volstaan· met eventueel de minister te 
adviseren de filmkem·ing voor volwasse
nen af te schaffen, máar haar advies 
tevens zal moeten Uitsti:eldi:en tot de te 

. verwachten gevolgen van· die afschaf
. fh1g, wil zij niet een algeheie: chaos in 

:. de hand werken. 
Nogmaals, · ik wens öp dit moment 

geen pleidooi te voèrèil voor afschaffing 
van de keuring voor volwassenen, noch 
voor het behoud daarvan. Ik heb slechts 
een aantal punten willen aanroeren, die 
men bij de beoordeling van dit 
vraagstuk niet over het hoofd mag ûen. 

Wat vindt u? · 

Het zou mij een lief ding v.;aard ZlJl1 

om te weten hoe men in onze partij 
over dit vraagstuk denkt. Zonder nu 
direct geheimen te willen verklappen, 
kan ik overigens wel mededelen dat de 
commissie kie:zer.gekozene in het twee
de gedeelte van haar rapport een: me
thode zal aangeven, met behulp waar· 
van de mening op dit punt in de VVD 
zal kunnen worden gepeild. 

Het is aan het hoofdbestuur en aan de 
partij om te beslissen of deze weg zal 
worden gevolgd. 

Met deze cryptische ·ûn wil ik dit 
:artikel besluiten, doch niet dan nadat ik 
al diegenen, 'die in dit oildenverp ge
jnteresseerd zijn, heb uitgenodigd hun 
visie daarop in dit ' blad *) 11aast 'de 
mijne te stellen. 

•) De redactie verwacht op deze oproep 
een stroom van reacties. Aangezien wij in 
de naaste toe•komst om financiële redenen 
numme.rs met een beperkte omvang· zullen 
moeten uitgeven, verzoelten wij. ieder die 
het zijne wil zeggen over het door de heer 
Geertsema aangesneden onderwerp, zich 
in de lengte van het geschrevene te be· 
perken. Hoe kor.ter men schrijft, des te 
meer personen ltunnen wij aan het woord 
laten. PO"obeert u uw vi1;ie <eenl:l te compn-
meren tot :W regèls I · · 
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parlementaire toneel zou verdwijnen 
(wat heerlijk gemakkelijl\!) en tevens 
voorkomen zou worden, dat wellicht een 
groepje, dat neo-fascistische tendensen 
vertoont, zijn intrede zou lmnnen doen. 
De CDU en de SPD zouden daarbij bei
de zijde spinnen. 

Een liberaal 

Wat is de Duitse socialisten nu inmid
dels geblelten? Dat de CDU hoogst 
waarschijnlijk de absolute meerderheid 
bij een dergelijk stelsel '-OU halen en de 
SPD zou verliezen. Onmiddellijk heeft 
de socialistische partij zich nu van de 
kiesrechtafspraalt los gemaakt en wil 
zij voor de eerstvolgende verkiezing nog 
normale verkiezingen. Waarschijnlijk 
gaan ze dan weer opnieuw aan · het re
kenen ... Venier com1'nentaar lijkt mij 
overbocllg. 

Structuur partijwezen 

getuigenis 
Bij alle duidelijkheid, die .C!e heer 

Wiegel ons veeschaft omtreüt ZIJn VISte 
op allerlei problemen \daarvoor nog
maals: alle hulde), is hij m.ï'. onvol
doende duidelijk over de pàrtij( en)ver
nieuwing. Hij hoopt, dat als g·evolg o.a. 
van het nog voortdurende ,,Liberaal Be
raad" en van allerlei vernieuwingsge-

-"Èen partijtje libre'' is -~è aan het geldt natuurlijk óók voor een partij. Het Om op miJn eerste opmerking m1der 

. d:;wbten, om hèt zgn. "imago" -' van de 
partij te __ verbeteren, . een ·,,hernieuwde 
V,VD zich aan de kiezérs · zal· weten te 

·. pi'e?enteren als e~n. echte libeálle par
tij". Anderzijds meent h!j dat wij ons 
moeten. bezinnen,. op de -vt'aag· waarom 
zij, die best tot saniemv.erking' (kenne
lijk . bed9elt hij hier: in één 1:artijver· 

biljartspel ontieeride 'titel van "eèn dezer behoeft dan ook niet. te verwonderen, deze tussenkop terug te komen: Even-
dagen van c:ie hand vari ons jongste dat. hij nog allerlei .in de partij en aan als uit. het juist iets eerder verschenen 
Tweede-Kamerlid de . heer H.' Wiegel het "par:tij·imago" vindt i.e ,ierbeteren.. 1e. deel. van het raj:Jport van genoemCle · 
verschenen pOcketboek (u1tg; Nijgh ,&: · VVD-cómmissie · (Commissie-Geertse-
Van Ditll).ar, .. 's-Gravénhiig·ejRotter- . Kerngedachté rna) . kan blijken,·. ûjn Wiegels wen-
dam_,! il,l!UJ. · · - · · · · · · · · · sen en de voorst lle d · · 'Uit heèl het ptincipiële deel vart · · . . e ,n er commiSSie 

schrijvers betoog komt· duidelijk als een (of haar meerderheid) in vele opzichten 
. band), bereid. zijn Zich iüet Iibéaal wil
len noemen. 

der kerngedachten van !Jet liberalisme identiek. Dat g·eldt met name voor de 
naar voren: het streven · naar een· beiderzijds .bepleite stembus-akkoorden, Op een andere plaats scbrijft hij, dat 

· dus_diu1ige. maat_ f>Ch_app_ ij-opbo_uw; dat: _ie· . ,de \:e~kieZil}g door. d~ Kiuner van de in het door liberalen als ideaal 
· · · · aan de koru·nC.·I·n vo'o'1' te ·c11· "'eJl fo a .,. _b_ es_ch:ou,:vcle par·t·I·J·s"steem· · co11. f·esst"onele 
der·_ de kans" krijgt 'en'. in staat wordt : · · ' . " - · . . . a" rm · J 
gesteld z1cn: optimaal tè ompworen. tem•, tevens kançlidaat-minister-presi- gt'oeperingeri' nief vöoi'kömeii.. Vele an-

In het
- voo..;.•·oo· r·d d

1
'ent . het. boek_J·e ·. · · ·. · · · dent de verlangde g·rot'ere I·n,•loed voor -d.e_l'i.:·'N __ e_deplaii.ders,_ zo moet hiJ·. natuur-

L"' . Hij bevi_.nd_t z_· ic_.h_ hi_~_e.r_hiJ·, .,mi_·s_schien' (me · · · ' - · · · · · · · ' · · zichzelf ·min• of meer aan in de reeks: I' de voorkeurstem, de gedachte, dat .ge- . lijk erkennen; 'àchten .partijvorming QP 

Zoals de titel al doet veronderstellen 
is het een vlot geschreven, hier en dp,ar 
wat· vriendelijk tromserend boekje. ,f.J;et~ 
geert overigens- bepaald n i et insluit, . 
dat het· geen sel~ieuze ondergrond hee~t~ _·. 

d
. dA .. . gew;eten, in_ goe,d .gé~elsch_äp. Op 13 ók• .brok_en_ m __ oet word·e'_n n·1 et ·de I'e!?:el d.at 'confe_ssionele_ basis' échtl3'r nOdig· en ~re-

;,Ha 1e. Pv . Jt, :van Jan Nagel;. "Tien t b 1961 k d d D lft r.; ~ ~ ovèr Rood'-'· ·van· -Hans van-:-den, Doel' ert ·0 e1-' . · · spre en _yoor e. - e se · 'I· · ·het' liabinet aan de vooravond van de wén:St. En dàh' volg't woordelijk: "Een 
Han. ~ammers;, ··;;Daarom, D'_

66
" ylJ.n '!lemle Studentenverenig,ing' :over "'Mo- K!Lm<:)rvérldeziitgen· Zijn ontslag aanc ste~sel - de splinters laat· ik nu maar 

Hans Gruijters en "Oude wijn in oude .der:n liberalisi1le, éen .:>pd beginsel: in biedt en de_ J;Ilening, dat de béreidheid, vod( het gémak t·erzijde "'---:· omvattend 
zakken" yan Rob van Dijk en Rob Vérd ,~'ieuwe .':'orht'~, ,petq(Jgde pro(' Ç>ud, da.t ' .\;an liet _}i:abinet-I?.e J'ong om zic:h,iU: ., de PvdA,. d~ VVDfe~n sodàlistisch ge
maas. . . . . llét lib~r.alê,.o )Jeginsel' ii1.,,:zïjn 'uit-· _1971 _ of:eerder,· als de sitliatie di.t tintë·;·cd'nfessionele· partij- •(êerst vfa 

g;m~s~u.ntori.ye,rap.de_rli~l~. ~s/ _n;aar'dat vereist _ tótinzet van de verldezings~ een" sterhbusäkkoord,' Iäter wellicht fe
hetdevel!~'kt:acl).t _be~t, 'zich .altijd weer . strijdt~ maltèn, als een eerste concrete '-deratief; sainen\verkênd; met de PvdA) 
aa,n te p~sse11 .áari qé .o.mstandighedeh. 'stap tot de beidel'zijds gewenste poÜtie· én een :liberaal gezinde ·confessionele 
Ji'lp.. het uitgangsp~nt :v.an · 4a,t · beginsel . ke. coriéel'Itratiè 'zou, Zijn te beschouw én. _ · groép' (idem dito met dè VVD)' zou het 
poemde de beèr. Oud: .,de vrije ontwik· H t ldt t · ·. 1 tt' · "k .. k na:ast elkaàr · bestaan van confessionele 

· ' Mr. Toxo'pe\18, dié dit libeb:ile produll;t 
uit deze g~v'arieerde polltièke moestuin 
ten_ doop hilM; ga,f 'eèn goede 'typering; 
toen hij :~;ei:' Dat' !l:îjn àllemaal boekjes 
van zeer jongè tnensei:i. 'Het vèrschil is 
ec:hter, dat Hans Wiegel, toen hij dit 
schreef, reeds Kamerlid was en dus 
veranhvoórdelijkheid droeg. Daarom is 
het - bij alle vlotheid, waarme.e de pen 
is g~hanteerd ·:....:., toch' misschien minder 
,,opWl!ld_~n<t",;_ · ·' ' · ·. · 

·1.'· ;.;·:-

Ook de schrijver ·ozelf heeft à at trou· • 
. 'wens wél gevoeld; ·•· In · zijn laatste 

hoofdstukje: "Krijt op tijd", schrijft hij, 
er zich zeer goed' van bewust te zijn,. 

' dat dit' boekje· ·geen "revolutionair 
geschrift" is. Dat vindt aan de ·ene kant. 
zijn oorzaak in het feit, dat hij - "en 
misschien is· dat> wel •een karaktertrek-Je, 
de liberalen ·eigen" _.... <:r niets voor 
voelt o:in "kret~n· los te laten; die toch 
niet waar gemaakt kunnen· worden. 

Een andere ,_ .de belangrijkste ..; ~·e; 
·den- neemt hij,zelf,.ecl;tt.er, , dat de inr~iih: .. 
ti11g van de Nederlandse ·samenleving, · 
zoals deze nu_, bestaat, "niet .fundam,en· 
teel afwijkt van de liberale princip.es~·, 

Zou ee~ )h1cter. dat .zo hebben rieer
geschrevèn, dàn zou hij door soml11ig·eri 
onmiddellijk als verdediger van het zo 
veel gesmade "establishment" zijn uit
gekreten .. Maar nu ons jongste Kamer
lid en oud-voorzitter van 'de JOVD die 
moed opbrengt, zal hij daar. wel voor 
gespaard blijven. Hij laàt . daar trou
wens - tei-echt ~ direet ,op volgen, dat 
hij hoopt er e_nig:;;zins i!l te zijn' geslaagd 
aàn te tonen, _dat ook voor liJJeralen de 
bestaande Ina,atschappij "niet ideaal" 
IS. 

In deze opzet is Wiegel m.i. inderdáád 
geslaagd. Hij moet het daarbij' zelfs niet 

. al te moeilijk hebhen gehad.· Want al 
aanvaardt de liberaal dan ook de 
g r o n d s 1 a g e n (stàatkundig, 
geestelijk, economisch en maatschappe· 
lijk) van de bestaande maatschappij, in 
hetgeen op deze grondslagen is opge
bouwd valt naar liberaal inzicht heel 
wat te verbeteren. En het merkwaardi· 
ge daarbij• is, dat men in dit opzicht 
eigenlijk nooit een einddoel bereikt. 
Wanneer de ene verbetering is aange· 
bracht, vraagt de andere noodzakelijke 
aanpassing alweer onze aandacht. Dat 
is nu eenmaal zo in een dynamische en 
ziCh yooral · ook in technisch en we· 
tenschappelijk opzicht voortdurend wij· 
zigende nationale_ en Internationale sa
menievmg. 

Met. wat !J.ndel:e wooi·den zegt Wiegel 
ongeveer hetzeifile wanneer . hij Thor
becke citeert, dat het liberalisme geen 
politiek is van einddoelen, maar van 
doeleinden. Een · afgerond maatschap· 
pij-ideaal, aldus Wiegel, -zoals de socia· 
list dat kent, wordt door óe liberaal als 
een onmogelijkheid beschouwd. Daarom 
zegt Wiegel dan ook met een door reali
teitszin beheerst idealisme: "Ncroit zal 
onze samenleving ideaal zijn; altijd zal 
er aan het wègnemen van onrechtvaar
digheden> aan . het. slechten. van bar
rières, moeten worden gewerkt." 

Wat hij hier: in ,bet algemeen stelt, 

k'e~ingsni_ög' elijkheid V_an' Îedèr zhens, en e. ge en. S 0 e 00. \'OOr ZIJn Ster e . ' overtuiging, dat de burgemeester .be- en niet-confessionele pàrtijen verenigen 
de bevordering ván rle zèlfstandige noemd moet blijven (dus niet gekozen). met de door sommigen gewenste en 
kracht 1n ae maatscnappiJ". ' door teder bepleite auwenJRUeta. · · 

Ma.atsc~appeliik. br~e~ijzer 

_Trouwens: ()ok óns ·liberale' beg~ps~71~' 
:program zegt "~MruJ;:k~).ij~, di;.t de -~r: 

· tij , ,:;;treeft· 'iuütr · :rnáMsc]?.appelijke _vei·· 
houdingen, die · aar!' alle' leden der 
maatschappij· gelijke 'hnséu . bieden op 

. zo, · groqt mogelijke ontplooiing en .de 
ver;V;erving. yan een vohyaardige plaáts 

Daarop volgt dan echter weer zijn 
H reeds• eerder vermelde pleidooi voor het 
· .·et · eerste yraa,gteken. meen i]j: · te· aanblijven en het zich t.z.t. ir. de ver

moeten plaatsen · bij het betoog van de kiezingsstrijd werPen· van het Ka bi· 
·schrijver over het kiesstelsel. Dat hij net-De Jong en dat zou dan .dus in ieder 

. voorst.ander is van de afschaffing van geval betekenen: een stembusaklwÓrd 
de opkomstplicht, doet mij, .als beho- Yan de confessionelen en ·de VVD, onf:!'e-

Kiesstelsel 

in ,de . samenlevi:r~g;. passend' bij ieders 
a(tnle~ en oei~waamneaen:·', · · : 

De toepassing van . deze . ker!igedachte 
zoekt , Wiegel terecht aller.eerst in het , 
onderwijs (gelijke kansen . voor ieder 

. voor het volgen van . alle vormen -.van 
onderwijs, naar gelang alleen van. de 
aanwezige aanleg en l,!mbitie). Hij gaf 
4et d~J,araan gew:~jde hoofdst~!,i ''an zijn 
boekje· .de wat uitdagende, maar niet 

-.onjuiste . titel:' ... ,,Ondei;wijs als 
maatscnappeHJR o.reeKIJZer." 

Wanneer ieder. gelijke kansen krijgt 
om het onderwijs te volg•:n dat. overeen
komt met zijn verstandelijke vermo
gens en ambities, los v-an zijn sociale 
achtergrond, dan is dat inderdaad een 
"maatschappelijk breekijzer", dat wij 
als nneralen gaarne nanteren. 

Iets anders, maar toch wel in hetdelf
de vlak, ligt de loonpolitiekc. Hij titelt 
hier de vraag: zou het niet veel :sumu
lerenqer werken- ~Is, uitgaa11di vah het 
basisloon, op de .)agere inkoriiérisni
veaus: (ook) . meer ·denivellering zou 
plaats hebben? _NHiniand/ zo n1èï-kt .hij 
op, heeft er . wat . aaii ars· hem·. wanneer 
hij bereid is ha:i:d . te w.erken ·om chèf 
van zijn afdeling· te worrlèn; een ·paar 
gulden meer betaald wordt. De prikkël·· · 
tot hogere prestaties, .tot 's avonds stu
deren, om er ·zelf beter van te worden 
en je gezin meer welvaart te verschaf
fen, zou best sterker lmnnen worden 
gemaall:.t aan tnans net geval ts. 

Kiezer-gekozen~ 

Het is goed merkbaar, dat de_ heer 
Wiegel zijn boekje heeft gescht;even 
voordat het eerste deel van het rapport 
van de Commissie 'Kiezer-Gekozene 
van de. V:VD .was. uitgekomen, al is .het 
ten slotte _verschenen !,')adat dit rapport 
is gepuO!teeera; · · ·· · 

Mr.· Toxopeus zei op de persconfe
rentie in NieuwspOort, · waar Wiegels 
"Part~jtje .libre" aan de pers werd voor· 
gesteld, dat hij het met de meeste din
gen uit dit geschrif~ wel eens was, maar, 
niet in et alle.· "Maal' dat hoeft ook 
niet."' 

Als recensent van Wiegels boek kan ik 
dat de heer Toxopeus nazeggen, met dit 
verschil dat ik er, anders dan hij, niet 
aan ontkom om dan ook aan te geven, 
waar ik meen enige vraagtekens te 
moeten plaatsen of waar ik het bepaald 
niet met hem eens ben. Ook dat is 
trouwens niet erg. Integendeel, dat ver
levendigt de gedachtenwisseling en Jmn 
ziJn nut neooen. 

rend tot dat .. dèel van de Commis- -
sie-Gee.rtsema, dat .. .zich daar eveneens veer zoals et· nu bestaat. 
vóór verklaarde, persoonlijk uiteraard, .D . :.h. ·d· · d,. b ·: 

-genoegen. Wiegel en ik zullen het e VrtJ er van ,. e ur~er 
waarschijnlijk ook wel met elkaar· .eens . Ik moet mij ··helaas :toch . nog beper
zijn, dat die afschaffing van - de· 0 P" ken.' Daarom· thans tot -:;lot nog -ièts over · 
komstplicht wel eens enig nadeel (ook) het hoofdstuk: . "Om de 'Vl'ijhei"l van de 
yoor onze eigen partij zou kunnen Qple· burger". Wiegel · toont :.zich ' daarin -
veren. Op gevaar af van zelfingenomen- wie· zou het anders ·verwachten? - een 
heid · te worden beticht, zou ik willen hartstochtelijk Yoorstandèr . van de vrij
zeggen, zo zijn wij nu eenmaaL Als we heid ·van meningsuiting, van de geeste
ergens principieel yoor zijn, dan zeggen 
we dat en iaan wiJ. niet eerst naarstig · ·· ' lijkè vrijheid .. De· lib_eralen hebben OO..lt 

hïer de" plicht, ;,zoals zij , dat -in het 
zitten rekenen of dat voor de eigen par· verleden zo vaak hebben gedaan, op te 
tij een toevallig voordeeltje of een rta· komen voor de vrijheid en de rechten van 
deel zou opleveren, hoezeer wij natuur- ... de burgers" en. hij vindt, dat VVD-el'S 
lijk beiden het Iaà.tste zouden betreuren. de laatste jaren op dit punt nogal eens 

Voor het overige echter is hij mij op 
het punt van l1et kiesstelsel te weifel
achtig. Hij somt aan de hand van Van 
Welderen Rengers een aantal nadelén 
van de evenredige vertegenwoordig'ing 
op, erkent wel, dat er ook aan het 
districten- of ·meerderheidsstelsel nadé· 
len kleven (ais hij eerder van ons rap

:·port had kunnèn kennis uemen, zou hij 
een vrij aardig volledige opsomming 
van .. de vo.or-. en nadelen van beide 
stelsels in. ons eigen rapport hebben . 
kunnen vinden), maar komt dan niet tot 

·een atwegmg en conclUSie . 
Hij verschuilt zich in feite voorlopig 

een beetje achter de Staatscommis
Sle-cals. Hij ·wacht af, waar Cals c.s. 
mèe -züllen komen "en well\e plannetjes 
van de Staatscommissie door het kabi-
• net in concrete Yoorstellen zullen wor
den omgezet". Hij "hoopt oprecht, dat 
er wat .uitkomt". Dat klinkt mij alles te 
apathisch. lk ben het met Wiegel eens, 
dat het geconstateerde politieke onbeha
gen niet · ot niet in de eerste plaats is 
veroorzaakt door (de gevolgen van) het 
kiesstelsel, maar door de verl\eerde 
structuur van ons Nederlandse partijwe
zen, · dat in ieder geval nu niet meer 
passend is. Maar des te meer reden om 
niet zo apathisch te staan tegenover 
plannen, die erop neer komen, dat men 
met kunstmatige middelen de yerkie
zingsuitslag als weergave van de werKe
lijke politieke 'sterkteverhoudingen gaat 
vervormen, om niet het woord: ver
valsen te gennuKen. 

Hoezeer ·men daarmee op het hellende 
vlalt komt, blijkt recentelijk bij onze 
Westduitse buren. Daar hadden de 
christelijke . CDU en de socialistische 
SPD samen een leuk opzetje gemaakt, 
om het daar bestaande "gemengde" 
kiesstelse.l, waàrbij uiteindelijk de even• 
redigheid toch de doorslag geeft, in een 
zuiver districtenstelsel om te zetten. En 
wel zo, dat de liberale FDP van het 

zijn uitgegleden. Hij wil geen namen 
noemen en gaat niet op de gevallen m. 
Dat zal ik hier dus ook maar niet doen. 

Graag zou ik echte!' :wel een algemene 
opmerking willen maken. UHeraard is 
het liberale plicht, op te komen voor de 
(ook geestelijlre) vrijheid en . de rechten 
van de burgers.. Een eerste en zeer 
hoge plicht zelfs. Ik .zou Jaar echter wei 
naast (niet: tegenover) \yillen stellen, 
at ·wij liberalen er, vooral in deze tijd, 

· toch óók wel oog voor zullen moeten 
hebben, . dat onder de dekmantel van 
vrijheid van meningsuiting en van de
monstratie, het openbare leven meer
malen .wordt gestoord en . geweldplegin
gen openlijk worden gepredikt. Die ge
varen zullen wij moeten onderkennen. 

Het moet niet zo worden, dat bepaal
de groepen zeggen: op grond van uw 
liberale beginsel verlang ik vrijheid van 
meJ1ingsuiting . en ongestuorde de
monstraties, maar op grond van m ij n 
(anarchistische of hoe men het anders 
moet noemen) opvattingen zal ik u zo
veel mogelijk beletten dezelfde vrijheid 
te geni~ten. 

Liberaal is m.i. dat de waarborging 
van de burgerlijke vrijheid gepaard zal 
moeten gaan met een volstrekte hand
having van de rechtsstaat. Gebeurt dat 
iüet, dan wordt de vrijheid tot anarchie. 

Th . had io graag óók iets over die 
rechtsstaat en de absolute noodzaak van 
haar handhavin·g, desnoods met de 
"sterke arm", in dit hoofdstuk opgeno
men gezien. 

De heer Wiegel trooste zich er echter 
. mee, dat men het nooit iedereen gelléél 
naar de zin kan maken en dat wij zijn 
boekje alle lezers van ons blad van 
harte gaarne aanoeveJen. 

A. W. ABSPOEL 
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Kopij voor :'d~. r~rl,clE z.ea-
deoaan .. 

MeJ . .Joh.·&; Sprmt;éir 
Alexanderstraat 16" Haarlem 

Vrouwenorganisatie 

te zien. Een van de vrouwelijke raadsle
den zal wa.t vertellen over haar werk in 
de gemeenteraad. Verder is het de be
doeling samen een programma voor het 
komende seizoen op te stellen, waarv::Jor 
ieder haar wensen kenbaar kan maken. 

Winterswijk 

vragen bevat nl. over ruimtelijke orde
ning en over Monumenten en Verkeer. 

Eenzelfde midda.g hoopt men te hou
den op 18 april a.s. bij de nieuwe cam
ping "Twee Bruggen" te Miste. Dan 
wordt vragenlijst XX over onze eigen 
organisatie behandeld. 

De vrouwengroep Winterswijk had 
, . een zeer geanimeerde discussiemiddag 
.. over vragenlijst XIX, die twe'e groepen 

Het stapeltje antwoorden op vragen
lijst XX over, de vrouwenorganisatie 
groeit gestaag, maar wij willen er 
graag nog meer hebben, .ook van hen, 
die er afwijzend tegenover staan. Daar
om wordt· er nog eens aan herinnerd, 
dat iedereen hierdooi· gelegehheid heeft, 
haar. mening te .kennen te geven, . hoe 
die ook mag zijn. De 'tèrrilijn '\•a'l'l"'Ïnzeri· • 
ding is verlehgd tot'ë~nd ~piU: en·~xen1-' ' 
plaren zijn nog. steetls te 'kri:fgeti''aan· •'• 
bovenstaand adres. ,,., ·' ·" :·:·· ,,.,.,~, · 

Vrouwen e~ woningen 
Onlangs hebbeî1 wii in deze rubriek 

geschreven over de Vrouwenadviescom· 

Noord-Holland 
De provinciale dag in Noord~Holland 

zal zijn op vrijdag 26 april a.s~ Samen, 
komst om 9.30 uur op het stationsplein 
in Bever\vijk en dan met speciale auto
bussen naar heÇ Hqge :,D\lin in <Wijl{ 
aa.n Zee voor een le.ziQg .xran mej .. mr. A. 
Kappeyrie van de C()ppèUo en .voor de·,, ... 
koffiemaaltijd, en, daarna .naar de.Hoog" 

LÀNDD.AG. 

20 MEI 
. GeilCel btüten onze schuld ziJn 
wij g-enoodzaakt cle landdag· in 
Dronten (Organisatie Vrouwèn in · 
de VVD) te verplaatsen van 17 
mei naar maandag 20 mei. NO· 
teert u het vast? Bijzonderheden 
volgen nog. 

S'PRE EKBEORTEN 

8 april 
8 april 

8 april 

8 april 
10 april 

16 april 
17 april 
19 april 

19 aprii 

J>erio•te van 5_ april tot e.n uw.t 6 mei., 

stolwijk ............................................. H. J. ~. Von~of! 
Culemborg (20.00 uur; NKV-gebouw; 

PvdA-afd.; forum politieke partijen) 
Brussel (20.30 uur, Galliëstr. 30; liberale 

kring; onderwerp: modern liberalisme) 
Utrecht (dispuut Veritas) .................... . 
Maarn (onderwerp: de toekomst van 

\Vest-Europa) ..................................... . 
Valkenburg (ZH} ............................... .. 
Aasen (JÖVD, kadercurstis) ... : ............ .. 
Apeldoorn (20.00 uur, Orpheus; JOVD, 

district Oost) ................................. . 
Leeuwarden (onderwerp: binnenlandse 

politiek) ........................ ; ............. , ... 

Mr.•A. Geurtsen 

Mr. H. van Riel 
G~ Koudijs. 

G. Koudijs 
Mr. A. Geurtsen 
R. Zegering Hadden; 

Mr. ·m. H. Toxopeus 

Mr. H. van Riel 
19 april Pesse ............................................... . R. Zegering Hadclèrs 

Drs. Th. H. Joekes 
H. Wiegel ovens. Aam'neldèn vóór 12 april bij 

mevr. K. Poulus~De Vi·ü!s, Overveèn, 
Pernambucolami 5, iwstgiro 1572243. 
Kosten .1' 9.50. 

Friesland 
Friesland gaat ook dit jaar weer een 

provinciale dag houden ·en wel op dori
derdag 6 juni a.s. in Dokkum. O.a:· zal 
de heer Wiegel spreken· en wordt er iets 
van het oude Dokkum bekeken. Bijzon~ 
derheden komen later, maar men kan 
de datum vast noteren. 

Zeist 
De vrouwengroep te Zeist komt bijeen 

op .donderdag 11 april a.s. des middags 
om 14.30 uur. lVIr. J. Schuttevaer, 
raadslid in Utrecht, zal een inleiding 
houden ten huize van mevrouw B. Roes· 

! singh van Herson-Van Lennep, Oran
je Nassaulaan 57A tel. 14992 te Zeist. 
Onderwerp: De "proeve voor een nieu· 
we grondwet''. 

Bussum en Naarden 
Voor de vrouwelijke leden van de af· 

delingen Bussum en Naarden zal er een 
contactochtend zijn op woensdag l7 
april, 's morgens om 10:30 uur in Jan 
Tabak. Men hoopt op een goede op· 
komst en vooral ook veel nieuwe leden 

Vrijheid enrwt 
Democratie~ 
Weekblad van de Volkspartij 
voor V rijbeid en Democratie. 
Adres van de administratie 
(zowel voor abonnementen als 
voor advertentief!) : Witte de 
Withstraat 73 te Rotterdám 
(postbus 824 te Rotterdam). 
Tel. 010-ll 10 00, abonnemen
ten toestel 219, advertenties 
toestel 224. Postgiro: 245103 
t.n.v. Administratie Vrijheid en 
Democratie te Rotterdam. 

Hoofdredacteur: 
Ph. C. la Chapelle jr. 

Adres van de redactie: 
Nieuwe Herengracht 89 B 
te Amsterdam-C. 

'19 april 
19 april 
21 april 

22 april 
24 april 
26 april 
26 april 

27 april 

29 april 
29 a.pril 

29 april 

6 mei 
6 mei 

6 mei 

6 mei 

Wassenaar (JOVD) ............................. . 
BrummenjEerbeek ............................. . 
JOVD-Drenthe (onderwerp: Europese vei-

ligheid en Duitse Heren) ................. . 
't Gooi .............................................. .. 
Winschoten ......................................... . 
Rotterdam ......................................... . 
Leeuwarden (20.00 uur, Oranje Hotel; 

JOVD) .......................................... . 
Arnhem {14.00 uur, rest. Royal; verg. 

kamercentrale Gelderland, forum) ...... 

Waalwijk ........................................ .. 
Staelskanaal (20.00 uur, Café Dalem.an; 

statencentrale Veenkoloniën en Wes
tenvolde; onderwerp: anderhalf jaar 
lid van de staten) .......................... . 

Apeldoorn (20.00 uur, hotel "de Keizers-
kl'Don"; VVD-Vrouwengroep) ........... . 

Enschede ............................................ . 
Oosterliout (20.00 uur, Rest. Centraal; 

onderwerp: hoe zit de partij in elkaar ? ) 
Breda (20.30 ·uur, hotel Cosmopolite; 

Westnoord-Brabant; onderwerp: defen-
sie) ............................................... . 

Velp;Roosendaal (20.00 uur, het Her
vormd Centrum; onderwerp: moet de 
VVD ontploffen?) ...... c .................. .. 

Mr. dr. C. Berkhouwer 
H. Wiegel 
R. Zegering Hadders 
Mr. E. H. Toxopeus 

H. Wiegel 

Mr. W. J. Geertsema., mr. 
J. G. Rietkerk, H. Wiegel, 
mr. H. P. Jager en M. Is-
ra el 
H. Wiegel 

mevr. J. Hut-de Jonge en 
T. J. Albronda 

mr. J. G. Rietkerk 
mr. A. Geurtsen 

mr. H. E. Koning· 

G. Koudijs 

H. Vlliegel 

Radio-uitzending van de VVD: woensdag 17 april van 18.20-
18.30 uur over de zender Hilversum 11 {298 m.). 

VRrJHEID Hf DEMOCRA IIÊ 

IODIGOM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen. van gewapend betonnen 
prefabs voor versèhillende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken. en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 

missie voor de woningbouw. Naar aan
leiding hiervan schrijft mevrouw A. G. 
Kuiper-Wieringa uit Aduard (Gron.): 

"Hoewel wij in de gemeente Aduard 
nog niet zo ver zijn om over een VAC te 
beschikken, is sinds enige tijd het 
VVD-lid mevr. E. Bolt-Pattje benoemd 
tot lid· van de gemeentelijke woning· 
commissie. Da,ar deze commissie tot 
dusver geen vrouwelijke leden in haar 
gelederen had, beschouwen wij het als 
een voorrecht, dat juist 'een va11 ons' 
daar als eerste vrouwelijk lid zitting in 
heeft mogen nemen. Degenen, die aan 
deze benoeming hebben meegewerkt, 

· kmmen er van ovèrtliigd zijn, hiei·mede 
de juiste vrouw op de juiste plaats ge·· 
ko;1;en te hebben.... Tot)I,O :V.E:lr mevrou'\\~ 
Kuiper. · .... ··. ' . .., · ·.. . .. 

Het is beslist zeèr gewenst dat vrou· 
wen ingeschakeld worden bij woning
aangelegenheden en het is dubbel ge
wenst, dat dit VVD· vr.ouwen zullen zijn, 
Misschien geeft dit berichtje aanleiding 

· nog eens meer mededelingen hiexover 
te sturen, zodat wij e.en indruk krijgen 
ho.e het er mee staat. 

Vereniging van 
staten- en 
raadsleden 

Het bestuur van de VVD-vereniging 
van staten· en raadsleden .. vergaderde 
op 25 maart te Amersfoort. Gespxoken 
werd o.m. over de verhouding van de 
VVD-Tweede Kamerfractie en het 
bestuur van de vereniging. 

Het werd uiterst gewenst geacht dat 
de Kamerleden - alvorens een ptmt ter 
sprake te brengen dat op een gemeente 
betreklang heeft - zich eerst in verbin· 
ding stellen met het bestuur dan wel de 
VVD-raadsfractie in de betrokken ge
meente. Hierdoor krijgen de Kamerle· 
den informatie uit de eerste hand en 
wordt voorkomen dat er in de Kamer 
een vraag gesteld wordt over een aan
gelegenheid die ondertussen .in de ge
meente bevredigend opgelost .is. 

Voorts besprak het bestuur de jaar· 
lijkse conferentie. Deze wordt gehouden 

. op: 

4 en 5 oktober 1968 in "de Blije We· 
relt" te Lunteren. 

Gezien het succes van d.e conferentie 
in 1967, zal deze conferentie eveneens in 
verschillende studiegroepen gesplitst 
worden. Gedacht wordt aan de secties: 
middenstandsvraagstukken, toekomst 
van de provincies, maatschappelijke en 
sociale vraagstukken en algemene za· 
ken. 

Ten slotte behandelde het bestuur nog 
een aantal zaken van huishoudelijke 
aard. 

Rede van 
mr. Toxopeus 
op radio 
De vede waarmee mr. E. H. Toxo
peus de algemene vergadering van 
de VVD op vrijdagavond 5 april 
zal toespreken, zal - zoals wij 
reeds eerder gemeld hebben - via 
de radio worden uitgezonden van 
20.00 tot 21.00 uur, zender Hilver
smn II (298 m). 
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Nieuwe wegen-I 

* * Onze geestverwant, de heer Sid· * ney J. van de Bergh, heeft de 
vorige week ter gel!lgenheid van de in 
de Amsterdamse RAl gehouden Natio· 
nale Exportdag in zijn kwaliteit ·als 
voorzitter van de Centrale Kamer van 
Handelsbevordering .een belangrijkè · re
de gehouden, waarin hij ondermeer het 
probleem van de werkloosheidsbeslrij· 
ding betrok. · 

"De toeneming van de werkloosheid," 
aldus de heer Van den Bergh, "vormde 
voor de regering aanleiding een aantal 
malen enkele honderden miljoenen voor 
de bestrijding daarvan beschikbaar te 
stellen. Ik tast deze maatregel niet aan, 
dat is verre van mij, maar wel vraag ik 
mij af," zo zei hij, "of op langere duur 
een meer effectief middel niet zou zijn 
om jaarliji>S enkele tientallen miljoenen 
aan · de exportbevordering te besteden. 
Werkloosheidsuitkeringen zijn, zolang er 
werkloosheid is onmisbaar, maar indien 
wij erin slagen om door opvoering van 
onze export deze weddoosbeid. te ver· 
minderen, vindt er niet alleen besparing 

. op de uitgaven plaats, maar kan men 
tevens velen, die thans geen werk heb· 
ben, weer een passende werkkring ge· 

. ven." 

De heer Van den Bergh zei. in dit 
·verband er zich van bewust te zijn dat 
het èffeet van de door hem . voorgestelde 
maatregelèn op een iets langere termijn 
merkbaar wordt "doch,'' zo merkte hij 
op, "onderkent men pas echter de nood· 
zaak daartoe, indien het spook van de 
werkloosheid zichtbaar wordt, dan zij 
wij te laat. Exportbevordering vereist 
continuïteit.'' 

Tot zover de heer Van. den Bergh. 

Wij achten zijn opmerkingen zèker 
bet overdenken waard. Hier zou het 
economische mes aan twee kanten kun· 
nen snijden. De werkloosheidsbestrij· 
ding zou effectief knnnen worden aange. 
pakt, terwijl anderzijds de export zou 
knnnen worden gestimuleerd, waarvan 
ons land in zo'n hoge mate afhankelijk 
is. Het is in dit verband belangrijk te 
eonstateren dat de prognose van onze 
betalingsbalans . voor 1967, resulterend 
in een overschot van f 200 miljoen, nu 
de exacte cijfers bekend zijn, onjuist is 
geweest en dat wij ·rekening dienen te 
houden met een tekort van f 350 mil· 
Joen, een verschil dus van f 550 miljoen. 

Nieuwe wegen-11 
* * In verband met het bovenstaande * is bet zeker belangrijk dat de 
minister van economische zaken, mr. L. 
de Block, tijdens dezelfde bijeenkomst 
in soortgelijke zin sprak als ·de heer 
Van den Bergh. 

Op~ het ogenblik staan wij voor het 
probleem, zo betoogde hij, om zo moge
lijk tegelijkertijd de werkloosheid terug 
te dringen en de betalingsbalans te ver
beteren. Het sleutelwoord voor de oplos· 
sing van dit probleem, aldus de mi· 
nister, luidt: opvoering van dé export. 
Daardoor wordt aan de ene kant de 
werkgelegenheid bevorderd, tewijl aan 
de andere kant de betalingsbalans er 
beter van wordt. 

Met andere woorden: bij de regering 
bestaat wel degelijk begrip voor het 
nauwe onderlinge verband dat er 
bestaat tussen de bestrijding van de 
werkloosheid en het bevorderen van de 
expol't. Dat is ongetwijfeld een verheu· 
gend verschijnsel, doch anderzijds zal 
een groot deel van ons bedrijfsleven 
meer exportmindeel moeten worden. 
Slechts circa 200 bedrijven verzorgen 
ongeveer driekwart van onze goederen
uitvoer. De overige 25 procent lwmt 
voor rekening van ongeveer 4.500 be· 
drijven. Buitendien moest de minister 
van economische zaken de Wachten la· 
ter.. horen, dat het bedrijfsleven te wei
nig gebruik maakt van de informatie, 
welke hem ter beschikking staat, met 
name van de Economische ·Voorlich· 
tings Dienst. De grote moeilijkheid, al· 
dus de minister, blijkt te zitten in het 
feit, dat vele bedrijven niet weten wat 
hun eigen informatiebehoefte is. 

Wij achten dit een betreurenswaardi· 
ge gang van zaken. Dit temeer, omdat 
het veelal het bedrijfsleven is dat de 
overheid gebrek aan de nodige activiteit 
verwijt. De rollen zijn nu kennelijk om· 
gekeerd. Het is evenwel te wensen dat 
de niet-exporterende bedrijven, die voor 
het bewerken van de buitenlandse 
markt in aanmerking komen, hun hou
ding zullen wijzigen. Niet alleen in hun 
eigen belang, maar ook in het belang 
van onze economie, die slechts is ge· 
baat met een gunstige betalingsbalans 
enerzijds en een geringe werkloosheid 
anderzijds, waarbij vooral de positie 
van dè werkende mens als zodanig cen. 
traal zal di_~nen te worden gesteld. 

Vervoersslag t 
vereist bezinning 

en 

"Politiek is een . hard bedrijf". Wie 
heeft deze belangrijke en ware. woorden 
soms niet horen bezigen door pfof. mr. 
Oud op onze congressen of andere open· 
bare bijeenkomsten? Onze minister van 
staat heeft gelijk. Politiek is niet alleen 
een hard, maar vooral ook ondankbaar 
bedrijf. 

Dit heeft onze geestverwant, de heer 
Keijzer, staatssecretaris van verkeer en 
waterstaat de vorige week kunnen er
varen toen de Nederlandse beroepsver· 
voerders ove:~; de weg in grote opwin· 
ding geraakten over het verlenen van 
vergunningen voor het vervoer per 
vrachtauto op en door West-Duitsland. 
Een opwinding, waarvoor in feite de 
Westduitse bondsminister van verkeer, 
Leber, verantwoordelijk' is, aangezien hij 
wat het vrachtvervoer betreft een uit
gesproken protectionistiSche politiel~ 
nastreeft. · · 

onze beroepsvervoerders in een moei· 
lijke impasse zijn gekomen, doch het 
blijft onbillijk een bewindsman die men 
aanvankelijk heeft toegejuicht om de 
door hem bereikte resultaten, in het 
heetst van de strijd voor de voeten te 
gaan lopen. Daarbij moet voorts nog 
worden opgemerkt, dat het beroepsver
voer· ernstig zal moeten nagaan hoe het 
van het nieuwe vergunningstelsel opti-

. maal zal kunnen profiteren. Dit is even
wel nog niet gebeurd en kon ook niet 
gebeuren, omdat men met de gewijzig· 
de verhouding~n nog te weinig ervaring 
heeft. 

Samenspel 
Hier is beslist een nauwsluitend sa

menspel tussen beroepsvervoerders, 
verladers en overheid noodzakelijk. Sa
menspel ook vooral tussen de kleinere 
vervoerondememingen, · bijvoorbeeld 
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uitsl 
door gecombineerd optreden. Anderzijds 
~al de overheid de helpende .hand die
nen te bieden door het verlenen van 
meer faciliteiten aan de grens en het 
ruimer openstellen van diverse 
grensposten, vooral a1s in "estafette" 
zal worden gereden, waarbij de vracht~ 
auto's elkaar kunnen opwachten. 

Ten slotte zal men niet dienen te ver
geten dat het hier gaat om een geza. 
me]llijke strijd· tegen een Duits protec
tionisme. Er zullen nieuwe onderhande
lingen met de Duitsers nodig zijn. 

Ofschoon wij er bezwaar tegen heb· 
ben dat Het Vrije Volk ten aanzien van 
staatssecretaris Keijzer de zaak op een 
weinig reële wijze in het politieke vlak 
brengt, kunnen wij niettemin met het 
blad instemmen als het· pleit voor het 
desnoods, inschakelen van de Euro·. 
markt-autoriteiten in Brussel, teneinde 
de Nederlandsen wensen kracht -bij te 

· zetten . 
De bewindsman en het gehele natio

nale ·beroepsgoederenvervoer wacht nog 
een grote en felle strijd, maar deze is 
nog· geenszins verloren. 

G. STEMPHER . Dit .is een zaak die onze regering; met 
name staatssecretaris Keijzer, en ons 
beroepsgoederenvervoer reeds geruime 
tijd bezighoudt .. Men herinnert zich wel· 
licht de moeilijke· en moeizame. onder
handelingen die door minister Leber en 
onze bewindsman over de wijziging van 
het vergunningenstelsel werden ge· 
voerd. De zaak scheen een gunstige 
wending te nemen, hetgeen wel duide· 
lijk werd toen van de. zijde van het 
Nederlandse beroepsgoederenvervoer 
aan de heer Keijzer openlijk hulde werd 
gebracht voor zijn taai verzet tegenover 
zijn Duitse collega en zijn bijzonder 
standvastige houding. Men noemde hem 
zelfs de redder van het Nederlandse 
wegvervoer. Maar deze dankbaarheid 
van de zijde van het beroepsgoederen· 
vervoer sloeg vorige week plotseling om 
in ondankbaarheid en felle verwijten die 
niet alleen werden gericht tegen de 
staatssecretaris, maar ook tegen de or· 

_ganisatie, waarbij de beroepsgoederen
vervoerders zijn aangesloten. Het Vrije 
Volk ging zelfs zover te stellen, dat "op 
staatssecretaris Keijzer nu de plicht 
rust duidelijk te maken dat hij met zijn 
optimisme gelijk heeft gehad." "Lukt 
hem dat niet," aldus vervolgt het socia
listische dagblad, "dan lijkt ons zijn 
positie vrijwel onhoudbaar te worden." 

UIT DE PARTIJ 

Onbillijk verwijt 
Dit alles is nu een voorbeeld van 

hardheid en ondankbaarheid in de poli· 
tiek in optima forma. · · 

De feiten zijn, dat staatssecretaris 
Keijzer heeft weten te bereiken, dat aan 
onze vervoerders geen 1600 vergunnin· 
gen voor het vervoer op Duitsland wer
den toegewezen, waaraan minister Le·. 
ber aanvankelijk met de meeste hard· 
nel>kigheid vasthield, doch 1950. 

Dat deze nieuwe regeling die per 1 
april is ingegaan toch strubbelingen in 
vervoerskringen heeft doen ontstaan ligt 
voor de hand. Eén van de grote moei· 
lijkheden is namelijk dat de vergum1in· 
gen thans niet meer aan de vrachtauto 
zijn gebonden, doch op naam van de 
onderneming komen te staan, hetgeen 
vooral in organisatorisch opzicht in den 
beginne de nodige problemen met zich 
meebrengt. Met andere woorden: de 
praktische uitvoering heeft de be· 
roepsvervoerders verrast, hoewel dat 
ook weer niet helemaal waar kan wor
den genoemd, aangezien reeds veel eer
der bekend was wat hun boven het 
hoofd zou hangen. 

Men raakte de vorige week geheel in 
een paniekstemming, waarbij verschei
dene vrachtautochauffeurs door de on
dernemingen werden ontslagen of 
ontslagvergunningen werden aange
vraagd, die inmiddels weer zijn inge
trokken, hetgeen er wel op wijst, dat 
men wel wat al te voorbarig en al te 
emotioneel te werk is gegaan. 

Aanloopperiode 
Inmiddels is de rust in de kringen van 

de vervoerders weer wat teruggekeerd 
en is het nuchtere verstand gelukkig 
weer een woordje gaan meespreken. 
Het nieuwe vergunningenstelsel zal na
melijk gedurende de eerste maanden 
niet worden gecontroleerd, zodat onze 
vervoerders wat meer tijd en gelegen
heid krijgen om zich bij de nieuwe situ
atie aan te passen. In die periode hoopt 
staatssecretaris Keijzer de Duitsers 
alsnog te kunnen bewegen een wat 
meer soepel systeem ten aanzien van 
onze vervoerders te kunnen bewerkstel· 
ligen. De nieuwe overeenkomst bevat 
namelijk een bepaling dat de mogelijk
heid om de onderhandelingen te herope· 
nen aanwezig is, indien ons land aan de 
hand van de feiten kan aantonen dat 
zich volgens het nieuwe systeem dage· 
lijks geen 1950 vrachtwagens in 
West-Duitsland kunnen bevinden. 

Dit alles neemt evenwel niet weg, dat 

• LEIDEN 
Met ingang van 1 april is het secreta

riaat van (le VVD-afdeling Leiden in 
handen van drs; C. W. van. Sevenster, 
Troelstraweg 25 te Wassenaar. 

• HEERENVEEN 
Onze partij-afdeling Heerenveen 

bestaat twintig ·jaar, welk feit gevierd 
werd met een feestavond in het Motel. 
Als spreker voor deze - overigens zeer 
druk bezochte - bijeenkomst was uitge· 
nodigd mr. D. F. Went uit Leeuwarden, 
lid van provinciale staten van Friesland. 
De pas opgerichte JOVD·afdeling Hee
renveen verraste de ·jarige afdeling met 
bloemen, mr. G. Boschloo werd hulde 

PRIKKELS 
• Uit een artikel van een an· 
ti-revolutionaire niet-radicaal (C. 
Koole) in Het Parool: "D'66 kan 
niet blijven volstaan met Viet· 
nam-moties en ontwikke-

. lingshulp-moties in de Kamer; 
dat ziju een soort getuigenissen, 
waar het volk niets aan beeft. 
Met tien ontwllikelingshulp-moties 
wordt minder be1·eikt dan met 
één redevoering van de liberale 
minister ~ Witteveeu, waarin hij 
zijn collega-ministers van de rijke 
landen het Nederlandse voorbeeld 
van één procent in 1971 voor
houdt." 

e Hoofdartikel Algemeen Han
delsblad: "De door de heer Laro
mers vertegenwoordigde, mar· 
xistisch beïnvloede richting, is ln 
de meeste opzichten voor de Ne· 
derlandse politieke situatie van 
zeer geringe betekenis, hoewel de 
door haar veroorzaakte publiciteit 
anders zou doen vermoeden. Mar· 
xistisch Nieuw Links ontvangt zijn 
inspiratie eerder uit onderontwik
kelde agrarische landen in andere 
werelddelen dan uit de Nederland
se samenleving ( ... ) Ondertussen 
wijst het nu in de openbaarheid 
gekomen conflict erop, dat Nieuw 
Links in zijn geheel eigenlijk niet 
in de Partij van de Arbeid thuis 
hoort. Dat is echter e.en zorg, die 
vooral socialisten zal drukken." 

• Inzender in Het. Vrije Volk: 
"De heren Roolvink, Witteveen en 
De Block Imn bet niets · schelen, 
dat de bouwvakker doodmoe thuis 
komt, te moe is om met zijn kin
deren te spelen, hun huiswerk na 
te kijken en zijn vrouw te liefiW· 
zen. Ellm revolutie heeft een be· 
gin. Deze regering veroorzaakt nu 
zo'n begin. Deze regering voert 
een anarchistisch beleid." 

8 De Tijd in een hoofdartikel 
naar aanleiding van het in op· 
dracht van De Telegraaf door het 
Bureau-Veldl>amp gehouden poli
tiek opinie-onderzoek: "Een zeer 
opvallend verschijnsel bij de con· 
fessionele partijen is de markant 
toegenomen hang naar de VVD. 
Hetzelfde verschijnsel liet zich al 
signaleren bij de bekende verkie
zingen in Hel=nond, maar dat heb· 
ben de meeste commentatoren 
maar ongemerkt voorbij laten 
gaan." 

en dank gebra!;!ht voor het vele werk 
dat hij de afgelopen 20 jaar voor de 
afdeling heeft verricht en de heer J. 
Barendsma vermaakte de aanwezigen 
met zijn goocheltrucs. . 

• RADIO- EN TV-COMMISSIE 
·De radio- en tv-commissie van de 

VVD heeft op 28 maart vergaderd in het 
gebouw van de Tweede Kamer, onder 
voorzitterschap van de heer H. J. L. 
Vonhoff. De komende radio- en tv-uit
zendingen maalüen in deze bijeenkomst 
het belangrijkste punt van bespreking 
uit. 

• GELDERLAND 
De Kamercentrale Gelderland van de 

VVD zal op 27 april zijn voorjaarsver
gadering houden in restaurant Royal 
aan het Willerosplein te Arnhem. Na af· 
handeling van een huishoudelijke agen
da zal omstreeks 15.15 uur een open
baar forum worden georganiseerd over 
de onderwerpen "verhouding l!:iezer-ge
kozene" en "partijvernieuwing". Het fo
rum zal onder leiding staan van de heer 
W. Inden. Leden zijn mr. Geertsema, 
mr. Rietkerk, H. Wiegel, mr. H. P. Ja
ger en M .. J. Israël. De heren Geertse· 
ma en Israël- zullen korte inleidingen 
over de te besprel\en onderwerpen' hou· 
den. 

• ADUARD-EZINGE 
De VVD-afdeling Aduard-Hezinge 

heeft voor het eerst in gecombineerd 
verband een ledenvergadering gehou
den. Hoogtepunten waren de inleiding 
van de heer H. B. van Bruggen over 
actuele gebeurtenissen en problemen in 
de partij, alsmede het afscheid van me· 
vrouw R. B. Iwema-Gaaikema, die ze
ven jaar bestuurslid is geweest en niet 
meer herkiesbaar was. In haar plaats 
werd gekozen de he-er T. A. Annema 
uit Aduard. 

• TIEl 
In de laatst gehouden ledenvergade· 

ring van de VVD-afdeling Tiel is een 
nieuw bestuur gekozen, dat als volgt 
werd samengesteld: drs. J. Nijenhuis 
(voorzitter), drs. L. R. Weisfelt (vi
ce-voorz.), mevr. I. Luiting-Iseger 
(secr.), J. C. Boftijzer (2e secr.) en G. 
Donkersloot (lid). In de benoeming van 
een penningmeester zal nog moeten 
worden voorzien. 

• NOORD-HOllAND-NOORD 
Bij de aanvang van de vergadering 

van de Kamercentrale Den Helder, op 30 
maart in Alkmaar gehouden, heeft de 
voorzitter de nagedachtenis geëerd van 
drs. A. Bal\ker te Zaandijk, die in heti 
gebied van de Kamercentrale en meer 
in het bijzonder in de Zaanstreek een 
vooraanstaande liberale figuur is ge· 
weest. Ter vergadering gaf mevr. G. A. 
A. Holzmüller-Teengs een uiteenzetting 
over het werk van de Organisatie Vrou
wen in de VVD. Mr. dr. C. Berkhouwer 
sprak de vergadering to" onder het 
motto: Politieke varianten. 

• ENKHUIZEN 
Ter bevordering van het centact tus· 

sen raadsleden en kiezers heeft de 
VVD-afdeling Enkhuizen een maande
lijks koffie-uurtje ingesteld · voor 
raadsleden, bestuur, leden en be· 
langstellenden. Het zal gehouden wor
den elke eerste zaterdag van de maand 
in de Oranjezaal, voor de eerste maal 
op 6 april om 11 uur. 
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De tram en de economie 
HET openbaar vervoer zal aantrekke

lijk moeten zijn. Zo eindigde veer
tien dagen geleden in dit rubriekje het 
betoog, dat pogingen om de langpar
keerders uit de binnenstad te weren 
zonder schade toe te . brengen aan de 
stedelijke economie slechts kunnen sla
gen als er een adequaat vervan
gingsmiddel voor de eigen auto is. 

Sindsdien hebben twee berichten de 
':landacht getrokken die van belang zijn 

• met betrekking tot de handhaving ~n 
ontwikkeling van de stedelijke groei. 
Het eerste is dat het raadgevend effi· 
ciencybureau Bosboom en Hegener nog
maals het ,,Amtropla~" heeft aangebo
den. Het tweede is dat burgemeester dr. 
I. Samkalden oij de openi'1g van -ie 
Amsterdamse mdustriewek.en zijn be
zorgdheid heeft uitgesproken over het 
achterop raken van Amsterdam :in de 
produktiesector. 

Het is niet de bedoeling hier een oor
deel uit te spreken over het Amtro
plari. De hardnekkigheid waarmee 
Bosboom en Hegener het plan telkens 
weer naar voren brengen - aanvanke
lijk al bij de eerste schetsen voor een 
·wijziging. in de stedelijke opzet" van het 
openbaar vervoer, later ingepast in het 

• 

.plan van de heer Jokinen en nu nogeens 
als zelfstandig plan - pleit wel voor. de 
grootheid van het geloof dat de ontwer
pers in hun plan hebben. Het is een 
soort semi-metro, waarin men zich 
voorstelt de ergste knelpunten tus
sen openbaar en particulier vervoer 
gaandeweg te verminderen door de 
bouw van tunnels, viadukten en eigen 
rijstroken voor de tram. Daarnaast is 
het plan afgestemd op samenwerking 
met de Nederlandse Spoorwegen, met 
wier plannen Bosboom en Hegerier stel
lig. vertrouwd zullen zijn. Als voornaam 
argument voor het plan wordt aange
voerd dat het goedkoper is en sneller 
kan worden verwezenlijkt dan ae 
Amsterdamse Stadsspoorwegplannen. 

Er is echter een argument dat niet 
wordt gehanteerd (trouwens ook niet 
door de gemeente) met name het argu
ment dat het openbaar vervoer aantrek
kelijk moet worden. Dat is in, ál zijn 
simpelheid een belangrijke voorwaarde 
.voor het welslagen van het plan om 
velen ertoe te brengen· het openbaar 
vervoer te kiezen. De tram of de onder
grondse mo;;t een zeker•presÜge hebben 
zoals dat in verscheidene steden het ge
val is., Zolang de passagier het gevo-el 

Wijkorgane.n 1n het geding 
NOG steeds vormt de positie van de 

wijkorganen iri Rotterdani een 
omstreden vraagstuk. Dat is al zo sinds 
onder burgemeester Oud de wijkraden 
in het '1éven werden geroepen, het zal 
Vermoedelijk nog wel een hele poos zo 
blijven. In elk geval hebben de nota van 
wethouder De Vos over de wijkraden en 
de organen voor sociale wijkopbouw en 
de daarop gebaseerde voorstellen aan 
de raad gee.n einde kunnen. maken aan 
de ' controversiële 'meningen over deze 
materie. De recente discussies in de 
gemeenteraad hebben dat duidelijk aan-
getoond. · 

In zijn nota heeft wethouder De Vos 
kunnen constateren dat blijkens de 
pra.ktijk sociale opbouworganen· heel 
goed Inrimen • functióneren naast de wijk
raden. Hij ziet zelfs mogelijkheden om 
de activiteiten van de ' beide instituten 
met elkaar 'te combineren~ En·· wel· in 
die zin dat de wijkraden worden voor
zien van een· sectie sociaal opbouwwerk 
en de opbouworganen van een · sectie 
bestuurlijke zaken. Hiervan uitgaande 
heeft de wethouder zich geroepen ge
voeld de raad enkele voorstellen te 
doen. Te weten: 

a .. van gemeentewege zál voortaan met 
de organen voor sociale wiJleopbouw op 

dezelfde voet contact worden onderhou
den als met de wijkraden; 

b. de opbouworganen zullen met dezelf
de bestuursbevoegdheden worden uitge
rust als de wijkraden; 

c. de proefperiode voor de wijkopbouw
organen worden als geëindigd be
schouwd en de gelegenheid wordt ge
opend initiatieven te ontplooien voor de 
stichting van hetzij nieuwe wij!{raden, 
hetzij nieuwe opbouworganen. 

In overgrote meerderheid heeft de 
raad zich met deze voorstellen kunnen 
verenigen. Alleen de communisten en de 
pacifisten waren het er niet mee eens. 
Of de voorstemmers zich allemaal van 
ganser harte achter de voorstellen heb
ben geplaatst, is aan gerechte , twijfel 
onderhevig. Het debat heeft geleerd· dat 
in beginsel de meeste raadsleden meer 
sympathie voelen voor de wijkraden 
dan voor de opbouworganen. 

Of die sympathie nu ook groot genoeg 
is om de positie van de wijkraden te 
versterken drAJr de toekenning van rui
mere bevoegdheden zal nog .aan het 
licht moeten treden. Er is nog altijd een 
studie-commissie wijkraden aan het 
werk met het vraagstuk van de bestuur
lijke decentralisatie. Deze commissie 
zal naar verwachting in augustus of 

Inspraak bij recreatieplannen 

AANGEMOEDIGD door de enthousias
te medewerking van de burgerij 

bij de modernisering en het onderhoud 
van het Newtonplein en de a11nleg van 
de nieuwe volkstuincomplexen "Floren
ce Nightingale'·' en "NooitgedacYJ.t" aan 
de Leyweg heeft 't Haagse gemeentebe
stuur besloten de bevolking ook in te 
schakelen bij de aanleg van het nioowe 
en grote recreatiegebied Uithof in het 
zuidwesten van de stad. Een voortreffe
lijke gedachte. zo wil het ons voorkomen, 
want daarmee wordt vàn stond. af aan 
een relatfe gelegd tussen dit recreatie
gebied en degenen, die er gebruik van 
zullen gaan maken. De jeugd is het 
eerst aan de slag gegaan, daarin voor
gegaan door wethouder mr. Dankeiman 
door het planten van niet minder dan 
12.500 bomen :U het zgn Jeugdbcs. 
Daarna zullen de ouderen de overige 
40.000 bomen, die in de UitfJ.of moet'•l 
kumen. planten. Zij zullen de lwmende 
tiia - ook op zacerdag - eveneens bij 
anaere werkzaamheden werden. m
gE-5cnal,eJa. 

De Uithof krijgt een oppnvlakte van 
100 ha en zal b2·1alve uit het Jeugdbos, 
bestaan uit volkstuincomplexen, open 
speelruimten. sportvelden, een dagkam
peerterrein, waterpartij0n en wandelpa
d<·I: 

Op de eerste dag V2!1 de tMmplan-

ting door de jeugd heeft mr. Dankeiman 
gesproken over de plannen voor de aan
leg van een zwembad in het zuidweste
lijk deel van de stad. Dat is voor Het 
Vrije Volk aanleiding geweest een zure 
opmerking te maken, nl. dat b. en w. de 
laatste jaren voortdure11d plannen aan
kondigen, maar dat er \'ar de verwe
zenlijking niet veel valt te bemerken. In 
een andere .beschouwing is het socialis
tische blad daarop nog nPC.er ingegaan 
door een opsomming te gtven van een 
aar.tal plannen, die inderdaad nog niet 
tot uitvoering zijn gekomen. Behalve 
zuur is een dergelijke or:r,rerking ook 
dom en niet ter zake. Kennelijk heeft 
HVV niet in het oog gehouden, dat elk 
jaar aan de gemeenteraad een omvang
rijk investeringsp<an w:>rat voorgelegd, 
waarin precies wordt aac1geg<?v'"n wellie 
gelden in het aanst>tande begrotingsJaar 
en daarop volgende jaren beschikbaar 
moeten komen voor zeer uiteenlopende 
pro}ecten. 

De aankondiging van wethouder Dan-

heeft zich te moeten behelpen met de 
tram, ontbreekt de voornaamste psy- · 
ehologische voorwaarde voor een conse
quent gebruik. Als straks de gemeente
raad moet oordelen over de keuze van 
een stadsspoorwegstelsel z·al die over
weging in de beraadslagingen moeten 
worden betrokken. 

Belangrijker dan dit alles is de nood
zaak dat Amsterdam en de Amsterdam
mer zich scherper gaat realiseren, dat 
hij de economische ba~is voor de bloei 
van ZlJn stad moet aanvaarden en 
versterken. Het is heel aardig om tegen 
allerlei plannen en voornemens in te 
gaan op grond van bezwar'en die wor
den geput uit de "sfeer" van de oude 
stad, maar ofschoon - het zij hier nog
eens nadrukkelijk gesteld - een kost
baar evenwicht met grote kracht moet 
worden verdedigd, dient. men tegelijk te 
beseffen dat voor het behoud van een 
geheel in een levende gemeenschap de 
aandacht niet eenzijdig een deel mag 
toevallen. De noodkreet van burge
meester Samkalden moet góed worden 
verstaan. 

De teruggang van het Amsterdamse 
aandeel in de Nederlandse p~·oduktie
waarde van 7,4 pct. in 1960 tot 6,7 pct. 

september rapport .kunnen uitbrengen. 
Voor een niet onbelangrijk deel van 

de raad was deze wetenschap een gerede 
aanleiding om aan te. dringen op uitstel 
van de besluitvorming tot na de 
verschijning van het rapport. Het c.h. 
raadslid Burger ·heeft zelfs een motie 
.van deze strekking ingediend die door 
liberalen, pacifisten. communisten en 
Boeren werd ondersteund. Aanvankelijk 
hadden ook de anti revolut:onairen en 
de staatkund:g:gereformeerde heer va.n 
Dis mee willen doen, doch die vielen op 
het laatste ogenblik uit de boot. Mede 
als gevolg daarvan werd de motie ver
worpen met 23 tegen 15 stemmen. 

Het plotselinge omzwaaien V!ln de an
ti-revolutionairen en de staatkundig-ge
reformeerde solitair werd door de on
dertekenaren ·van de motie merkbaar 
a.!s teleurstellend, om· niet ,te zeggen 
weinig correct ondervonden .. Aan de ene 
kant is dat wel te begrijpen. Aan de 
andere kant moet worden erkend dat 
wethouder De Vos . bij de behandeling 
van zijn voorstellen in tweede termijn 
met een veel sterkere argumentatie 
naar voren kwam dan hij in eerste aan
leg had gedaan. 

Van grote. invloed zal in het bijzonder 
zijn uitspraak zijn geweest dat de raad 
ook na de verschijning van het bewuste 

keiman bij de boomplanting over dat 
zwembad was dus eigenlijk niets 
nieuws. In beginsel wist de gemeente
raad daar al lang van, zoals van tal 
van andere plannen op zeer uiteenlo
pend terrein. In 1968 zijn daarmee zo'n 
f 14G miljoen gemoeid. Dat lijkt een 
enorm bedrag, maai: bij die investe
ringsprojecten zijn er die heel grote be
dragen opslokl,en. We behoeven alleen 
maar te denken aan de a:o.nleg van de 
Utrechtse baan en alle andere werk
zaamheden, die in de allernaaste toe
komst in het wederopbouwplan-Be
zuidenhout moeten worden verricht. 
Reeds daarmee zijn tientallen miljoenen 
gemoeid. We denken ook aan het m
drukwelikende verkeerscircuit bij de 
Wittebrug, waarmee enige tijd geleden 
met grote voortvarendheid is begonnen 
en dat alleen al zo'n slordige twintig 
miljoen gld. gaat kosten! 

Gemeentewerken zijn thans ook druk 
doende met de profiel~wijziging van de 

in 1964 is verbijsterend. Extra-stimu
·lansen zijn nodig, aldus de heer Sam
kalden, om het tempo van de Amster
damse economische groei te versterken. 
De indruk bestaat, zei hij, dat met het 
relatief achterblijven van de produktie
Waarde in Amsterdam ook de investe
ringen minder snel toenemen dan elders 
in het land. 

Vooral deze laatste opmerking is 
waardevol, doch zij roept tevens de 
VI aag öp waardoor de investeringsbe
reidheid zo gering is. Het antwoord :s 
wellicht dat het stedelijke klimaat te 
weinig ruimte laat voor economisch 
denken. De Amsterdamse actievelingen 
in het protesteren tegen alles wat aan 
rlannen wordt in,gediend schaden meer 
dan zij bedoelen het belang van de stad. 
Hier ligt een gigantische taak voor de 
gemeentelijke voorlichters, die ernaar 
zullen moeten streven de burgerij het 
noodzakelijlie evenwicht te laten begrij
pen tussen vernieuwing en behoud. Als 
die taak vervuld zou zijn, zou men wel
licht ook minder moeite hebben om te 
komen tot een goed stadsspoorv•egplan 
dat kan bijdragen tot de verbetering 
van de binnenstedelijke infrastructuur. 

rapport bij wijze van spreken nog alle 
kanten uit kan. De mogelijkheid blijft 
ongerept bestaan de wijkraden (al dan 
niet met een sectie sociale wijkopbouw) 
zowel als de opbouworganen (al dan 
niet voorzien van een sectie bestuurlijke 
zaken) aan te passen bij de aanbevelin
gen van de Studiecommissie wijkraden. 

Dit moge zo ziin, we moeten er toch 
rekening mee houden dat in de eerstvol
gende tijd het aantal wijkopbouworga
nen belangrijk zal worden uitgebreid, 
zulks in tegenstelling tot het aantal wijk. 
raden. Onze informaties wijzen erop, 
dat op het stadhuis al zeven· aanvragen 
voor de stichting van nieuwe opbouwor~ 
ganen zijn ingediend. Het lijkt oris niet 
gewaagd te veronderstellen diü zich in 
dit. verschijnsel de activiteiten weerspie
gelen van ir. S. Maso, directeur van de 

. sectie Sociaal opbouwwer~ bij de Raad 
voor het maatschappelijk welzijn. . 

Ér. is reden om aan te ·nemen dat de 
politieke partijen, die tot de oprichting 
van wijkraden de stoot behoren te ge
ven, dit tempo niet hebben kunnen vo:
gen. Dat moet te meer worden betreul'q 
nu vast is komen te staan dat de 
meeste gemeenteraadsleden voor de 
wijkraden een zekere voorliefde koeste
ren. Zijn de politieke partijen op dit punt 
wel werkzaam genoeg geweest? 

Prinsegracht en de Groot Hertoginnen
laan, eveneens werken, die in de papie
ren lopen. En nu het rijk eindelijk gaat 
beginnen aan de verbetering van de 
Scheveningse buitenhaven, zal. de ge
meente ·voor de overige havenwerken 
ook flink in de beurs moeten tasten. Op 
die manier is een bedrag van f 140 mln. 
gauw besteed, vooral als men ook reke
ning houdt met de uitgaven nodig bijv. 
voor aanleg en vernieuwing van riole
ring, waterleiding, gas en elektriciteit. 

Natuurlijk, het zou prettig zijn als de 
gerr"eente nog meer werken op korte 
termijn in uitvoering zou kunnen ne
men, maar de gemeentefinanciën zijn 
nu eenmaal niet onuitputteliJk, ook al 
zijn die redelijk gezond, zoal::. gebleken 
is uit de eindafrekening van de begro
ting voor 1966, die in plaats van met 
een aanzienlijk verlies, met een germg 
batig saldo is afgesloten. Maar daarover 
schrijft HHV niet. Kritiek kan gezond 
zijn, maar in het onderhavige geval 
heeft het er veel van, dat die eenzijdig 
gericht is op de liberale wethouder. Dat 
er ten aanzien van de uit te voeren 
werken onvoldoende coördinatie in het 
college van b. en w. zou zijn, lijkt ons 
bovendien nogal zot. Het investerings
plan, waarvoor iedere wethouder zijn m
breng heeft gegeven - ook de socialis
tische wethouders ..c.. is van het gehele 
college. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

uRedelijk o· ti mis 
,, 

e 
over Liberaal Beraad 

De heer D. R. F. van Bremen, voorzitter van het Liberaal Democratisch Centrum, 
heeft tijdens de op 30 maart gehouden jaarvergadering van het LDC een "politiek 
verslag" uitgebracht. Daarin zei hij o.m. over het Liberaal Beraad "over het 
algemeen genomen redelijk optimistisch" te zijn. Hij bepleitte bestrijding van het 
extremisme ook binnen de liberale gelederen en· voorzag voor de toekomst een 
grotere politieke inbreng van het LDC. Hieronder drukken wij de tekst van het 
"politiek verslag" af. 

Als men anno 1968 een algemeen beeld 
wil geven van de politieke situatie dan 
moet dat helaas beginnen met de 
constatering dat er nationaal en inter
nationaal een toenemend politiek extre
misme is. Blijven wij binnen de Neder
landse grenzen dan zien wij steeds 
meer groepen die niet meer willen pra
ten met en luisteren naar andere groe
pen. 

Ik ben niet origineel, als ik constateer 
dat anno 1968 de scheidslijnen tussen Je 
verschillende meningen over Je 
verschillende politieke issues dwars 
door de politieke partijen heen lopen. 
Dat kan ook bijna niet anders als men 
beseft dat de partijen, afstammend uit 
een afzonderlijk historisch verleden 
stuk voor stuk zijn geëvolueerd en ge
neigd zijn oude scheidslijnen te laten 
voortbestaan, ook daar waar zij niet 
meer reëel aanwezig zijn. Men redt zich 
er dan uit _met vage formuleringen met 
alle gevolgen van dien. 

Het schijnt een wet te zijn dat institu
ten in onze maatschappij een taai levf;n 
lijden; ool' al zijn zij overleefd, zij lij
ken zich tegen ontbinding te weer te stel
len. Dit geldt kennelijk ook voor politie
ke partijen. 

Het minste dat de partijen in de hui
dige situatie kunnen doen is zich ter 
discussie stellen. Men kan zich dan ech
ter terecht afvragen of deze discussie 
dan weer niet als strohalm wordt ge
bruikt in het streven van de politieke 
voormannen om te redden wat er te 
redden valt. Het lijkt er bijv. veel op 
dat in de confessionele partijen de 
groep van 18 tot uitspraken komt die 
moeten dienen als rookgordijn voor de 
radicalen. Men degradeert daarmee de 
meningsvorming binnen de partij tot 
een politiek instrument, hetgeen kwa
lijke gevolgen kan hebben voor de bele
ving van de democratiè. De radicalen 
die dit hebben doorzien kan ik dan ook 
geen ongelijk geven dat zij het vertróu
wen in de leiding van hun partij opzeg
gen. De leden van de confessionele par
tijen moeten het in hun ogen doeri met 
een aantal inhoudsloze kreten · en zijn 
dan even ver als de radicalen zelf, die 
ook niet veel verder zijn gekomen dan 
het uiten van kreten. 

RADICALEN 
Ik heb met belangstelling de gebeur

tenissen rond de radicale beweging ge
volgd, maar ik ben er nog steeds niet 
achter gekomen op welke politieke 
gronden men zich zo fervent tegen par
tijgenoten of ex-partijgenoten te weer 
stelt. Wel kan ik begrijpen dat men zich 
niet meer thuisvoelt in het klimaat van 
de partij. Het klimaat van de partij, de 
sfeer, het gevoel van gelijkgezindheid 
en het oude vertrouwde, waarbij de con
fessie voor menigeen het enige bindmid
del is dat klimaat bepaalt voor velen of 
men, vaak zonder enthousiasme, nog lid 
is van de politieke partij. Heeft men in 
deze omgeving, waarin het dogma op 
zieltogen ligt, het gevoel in de steek te 
worden gelaten door zijn bestuur of ver
tegenwoordiger, dan kan men er toch 
nog verrassend snel toe komen om op 
gevoelsmatige gronden de partij de rug 
toe te keren. 

Ik heb de radicalen intussen onrecht 
aangedaan voor wat betreft hun positie
ve beweegredenen. Ook deze positieve 
motieven zijn gevoelsmatig. Men heeft 
~ overigens net als vele andere tijdge
noten· binnen en buiten de politiek, niet 
het minst zij die in de grote politieke 
partijen de touwtjes in handen hebben -
een gevoel van onzekerheid. Het gevoel 
dat een andere aanpak nodig is. Men 
weet echter niet goed het hoe of wat. 

VOORBEELD 
Een voorbeeld: Het doet nogal ko

misch aan van de heer Bogaers, aan
voerder van de radicalen en minister in 
o.a. het kabinet-Cals, na een langdurig 
trel,ken van de televisie-interviewer 
naar wat zijn politieke motieven zijn, te 
moeten horen dat er meer moet worden 
.scdaan aan ontwikkelingshulp. Dit ter
wijl het kabinet-De Jong meer activitei
ten op dit gebied ontplooit en er meer 
geld en aandacht aan besteedt dan het 
lmbinet Cals heeft gedaan. 

Wij zitten met dit voorbeeld midden 
in de wanorde van de onduidelijkheid 
die bestaat over rechts, links, democra
craten, radicalen, socialisme, liberalisme, 
pragmatisme, conservatisme, etc. 

Laten wij vaststellen dat op het 

ogenblik in Nederland weinig mensen 
weten wat ze politiek willen, en dat 
velen oprecht aan het zoeken zijn naar 
enig houvast in onze zich sterk veran
derende we•reld. Maar laat men dan ook 
oprecht blijven en eerlijk constateren dat 
in een dergelijke situatie discussie nood
zaak is. Het gesprek moet kunnep blij
ven bestaan. 

Daarbij moet gebruik · worden ge
maakt van en~ge voorname verworven
heden uit de achter ons liggende perio
de, nl. het democratisch recht van het 
uiten van de mening en het respect voor 
de mening van de ander. Liberalen noe
men dat verdraagzaamheid. 

VERDRAAGZAAMHEID 
· Wie de eis van verdraagzaamheid 
stelt, stelt een zware eis, ook aan zich
zelf. Ook in liberale kring ontsporen wij 

. wel eens, met name als . wij ons te bui-
. · ten gaan aan te gemakkelijke etiketten

plakkerij. Dergelijke ontsporingen te 
signaleren, kan verhelderend werken en 
de verdraagzaamheid bevorderen. 

Verdraagzaamheid betekent niet het 
uit de weg gaan van discussie, maar 
betekent juist deze discussie zo zakelijk 
mogelijk te voeren en daarbij de bereid
heid opbrengen om de mening van de 
ander te respecteren en bereid zijn zich 
te laten overtuigen. 

Het feit dat men op zijn standpunt 
blijft staan, na naar de ander te hebben 
geluisterd, : wil anderzijds niet zeggen 
dat men dan onverdraagzaam is. 

De neiging bestaat - ook in het libe
rale kamp - tot politiek extremisme. 
Zelfs in de VVD een nauwelijks inge
houden, soms uitbarstende etikettenplak
kerij. Vergelijkt u maar eens sommige 
passages uit de toespraak van de heer 
Van Riel aan de ene kant en sommige 
passagies uit de Driemaster aan de an
dere kant. Zij geven aan dat ook in 
onze l'ring de verdraagzaamheid moei
lijk ligt. 

GOEDE SFEER 
Het nemen van de liberale beginselen 

als uitgangspunt en de wil van alle 
partners in het Liberaal Beraad de ver
draagzaamheid in de praktijk toe te 
passen zijn tot nu toe de basis van het 
Liberaal Beraad · geweest. Het beraad 
vordert langzaam maar zeker. In een 
goede sfeer, waarbij begrip en vertrou
wen is gegroeid, heeft men tot nu toe 
over de minst moeilijke gedeelten van 
de opdracht gediscussieerd. 

Ik hoop en vertrouw dat wij op dezelf
de voet zullen voortgaan met het elkaar 
vinden, ook als wij het zullen hebben 
over de moeilijke vragen die nu nog ter 
beantwoording voor ons liggen. 

Wat de gedachten over partijvernieu
wing zelf betreft, is de leiding van de 
VVD het eens met het LDC dat de VVD 
ter discussie staat. De VVD . is in onze 
ogen de partij die zich het meest duide
lijk door liberale principes Iaat leiden. 
Dit neemt niet weg dat het liberalisme 
niet optimaal naar voren komt. Op pun
ten waar wij van oordeel zijn dat dat 

Moties van 
Het Liberaal Democratisch Centrum 

heeft op 30 maart in· Den Haag verga
derd en bij die gelegenheid twee moties 
aangenomen. In de ene motie wordt de 
VVD gevraagd haar standpunt terzake 
van Vietnam te herzien. In de andere 
motie wordt het hoofdbestuur van de 
VVD verzocht stelling te nemen tegen 
het conservatisme in de partijgelederen. 

VIETNAM 
De Vietnam motie luidt: 

Het LDC, overwegende dat het officiële 
standpunt van de VVD inzake de 
kwestie Vietnam is neergelegd als ur
gentiepunt 6 in het verkiezingsprogram 
1967-1971 van de VVD, luidende: 
"Krachtige ondersteuning van het Arpe
rikaanse streven om in Vietnam door 
onderhandelingen te komen tot een 
vreedzame regeling, die de rechten en 
vrijheden van het gehele Vietnamese 
volk ten volle waarborgt," spreekt als 
haar mening uit dat dit urgentiepunt, 
gezien de recente ontwikkelingen, dient 
te worden vervangen door: 

"Krachtige ondersteuning van elk 

het geval is, trachten wij onze 
gesprekspartners van onze zienswijze te 
overtuigen. 

Aan hen die menen dat wij mond
dood zijn gemaakt en ons hebben laten 
inkapselen, kunnen wij het bewijs van 
het tegendeel moeilijk leveren. Het 
bewijs dat het niet 2lO is zal moeten 
worden geleverd aJs de resultaten van 
het Liberaal Beraad op tafel liggen. Ik 
ben over het algemeen genomen rede
lijk optimisitsch. 

De uitkomsten van het Liberaal Be
raad zuilen nog niet het antwoord zijn 
van het Liberalisme over de vragen die 
men- zichzelf heeft gesteld ten aanzien 
van de toekomst. De leden van de vier 
deelnemende organisaties zullen het uit
eindelijke gezicht van het liberalisme 
moeten bepalen. 

DISCUSSIEFASE 
Nadat de studiefase is afgelopen zal 

de · discussiefase moeten beginnen. 
Daarbij is het de taak van ·de besturen 
uitgebreid voorlichting te geven en de 
discussie krachtig te stimuleren. 

Dit is onze visie, niet alleen voor wat 
betreft de studie over partijvernieuwing 
of over het vraagstuk kiezer,gekozene, 
maar over alle politieke onderwerpen . 

Het is niet voldoende om een commis
sie van uitgenodigde leden een rapport 
te laten opstellen en dat tot de mening 
van de VVD te laten bombarderen. Elk 
lid heeft recht op inspraak en het 
bestuur van een democratische partij 
zal dit krachtig dienen te stimuleren. 

Daarbij ligt het zeker niet in mijn 
bedoeling onze vnlksvertegenwoordigers 
te degraderen tot een soort zetbazen die 
de uitgestippelde politiek moeten uitvoe
ren. Wel moet het zo zijn dat zij meer 
ruggesteun van hun partij onderyinden. 

De VVD is er in vergelijking met 
andere politieke partijen voor wat be
treft de medezeggenschap van de leden 
in het bekende artikel van drs. 
Lipschits in Acta Politica niet slecht af
gekomen. Dit is geen reden om zelfvol
daan te zijn, want de toestand is nog 
niet ideaal. 

INZET VAN LEDEN 
Alhoewel in de advertentiecampagne 

van vorig jaar werd gesteld dat het lid 
in de VVD kan meespreken en mee
beslissen, is dat thans nog zeer betrek
kelijk waar. Langzamerhand beseft het 
hoofdbestuur de waarde van actieve le
den; leden die inderdaad een belang
rijke bijdrage kunnen leveren in de poli
tieke meningsvorming. Inspraak van Ie
den vereist ook een duidelijke inzet van 
de leden zelf om mee te doen. Ook dat 
trachten wij te stimuleren. Wij zien met· 
belangstelling de pogingen tegemoet om 
de partij beter te laten functioneren. 
Men mag er op rekenen dat het LDC, 
dat van mening is dat vele suggesties in 
de brochure Nieuwe Wegen anno 1963 

. nog op uitvoering wachten, deze pogin
gen welwillend en kritisch zal ga
deslaan. Anderzijds gebiedt de eerlijk
heid te zeggen dat veel wat het LDC 
in haar beginfase voorstond reeds ge
realiseerd is. 
, Waar het LDC in 1963 was, zijn nu 
kennelijk ook een aantal jongeren geko
men die onlangs in Woudschoten zich 
hebben beraden over datgene· wat hen 
aan de VVD bindt. Als de meningen die 
het LDC heeft zo langzamerhand ge
meengoed zouden zijn geworden in de 

het LOC 
reëel streven om door onderhandelin
gen, bij voorkeur via de Verenigde Na
ties of door het bijeenroepen van de 
Geneefse Conferentie, te komen tot een 
vreedzame regeling die de rechten en 
vrijheden van het gehele Vietnamese 
volk ten volle waarborgt."· 

Het LDC verzoekt de algemene verga
dering van de VVD op 5 en 6 april te 
Maastricht zich met deze uitspraak te 
verenigen en verzoekt de fractie van je 
VVD in de Tweede Kamer haar toe
komstig beleid op deze uitspraak af te 
sten1men. 

CONSERVATISME 
In de tweede motie overweegt het 

LDC dat door de instelling van de com
missie !dezer-gekozene en het Liberaal 
Beraad terecht de verwachting is ge
weld dat de VVD zich bezint op een 
moderne liberale politiek, doch dat het 
meerm:;~.len conservatief getinte optre
den van sommige officiële woordvoer
ders van de VVD van dien aard is, dat 

CB dit steun geeft aan de _door te
genstanders van het Iiberali:ome onder-
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VVD, heeft het we1mg zin meer om als 
aparte groep te blijven bestaan. Maar 
wij hebben !n de afgelopen zes jaar niet 
stil gezeten, en daar waar wij onze 
ideeën op organisatorisch gebied zien 
verwezenlijkt, wordt het tijd het zwaar
tepunt van onze activiteiten te verleg
gen op het politiek terrein. 

BIJDRAGE 
In het verleden heeft het LDC of heb

ben individuele LDC-ers a1 menige waar
devolle bijdrage geleverd aan de pro
grammatische visie van de VVD. Toch 
heeft relatief gezien, het LDC op poli
tiek gebied in het verleden nauwelijks 
een politieke inbreng gehad: Als 
gesprekspartner in het Liberaal Beraad 
is dat duidelijker wel zo en het zal 

. waarschijnlijk in de toekomst ook meer 
het geval zijn. 

Het LDC, höop ik, zal een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan een nieuwe 
imago van de VVD. Een VVD, die door 
a I I e grote en middelgrote partijen in 

Nederland aanvaard zal kunnen worden 
als regeringspartner. Wij ·zullen er te
gen waken dat de VVD · slachtoffer 
wordt van het pplitiek, .extremisme bin
··nen en buiten de partij;'·. 

De VVD zoals ik haar zie zal moeten 
zijn een partij die. uitzicht biedt aan de 
mens in de toekomstige maatschappij~ 
Zij zal bijvoorbeeld de eisen stellen op 
het gebied van overbevolking, luchtver
ontreiniging en openl;>aar vervoer, zoals 
dat de emotionele achtergrond was van 
waaruit de provo's van het eerste uur 
redeneerden. Want deze plannen van de 
provo's waren ingegeven door de vrees 
dat het individu in de massa dreigt on
der te gaan. 

Er ligt dacht ik nogal een kloof tussen 
provo en VVD. Toch hebben zij dezelfde 
achtergrond, nl. de vrijheid van de indi
vidu. Ik pleit voor eerlijkheid en over
tuiging op basis van beginselen, niet op 
básis van belangen. Dat moet mogelijk 
zijn, zelfs in de politiek. 

PATERNALISME 
Het komt helaas al te vaak voor dat 

welzijn wordt opgeofferd aan welvaart 
en dat tiepaalde ·ideële waarden moe-

• ten wijken voor economische ·belangen. 
Dit bengt mij ten slotte tot het introdu
ceren van een nieuw politiek isme. Het 
paternalisme is in onze maatschappij 
een vaak goedbedoeld doch fnnest nûd
del om een werkelijke democratie te 
doen leven. Het slaat het particulier 
initiatief dood of bemoeilijkt het in zulk 
een mate dat men in vele gevallen niet 
meer het gevoel op kan brengen verbon
den te zijn met een democratischEl sa
menleving. 

De oplossing voor dit onbehagen 
wordt veelal gesuggereerd door te plei
ten voor een goede voorlichting. Maar 
een voorlichting alleen over wat ande
ren doen, kan niet dat gevoel van be
grip en verbondenheid geven als men 
zelf buitenstaander blijft. De wil om als 
kiezer zelf invloed uit te oefenen op 
datgene en diegene waarop gekozen 
moet worden dient samen te gaan met 
de mogelijkheid daartoe. Die mogelijk
heid wordt geboden in politieke partijen_ 
Diezelfde politieke partijen die door 
vrijwel iedereen worden verguisd. 

Het is aan de politieke partijen in 
deze situatie verbetering te brengen en 
aan de kennelijke behoefte te voldoen. 

nomen pogingen de VVD te bestempelen 
tot een "rechtse, conservatieve" groe
pering als tegenpool van een eventuele 
"linl,sè, progressieve" concentratie; 

G dit in aanzienlijke mate bij de lüe
zers het beeld versterkt als zou de VVD 
een in ove:r;wegende mate conservatieve 
partij zijn; 

• dit in strijd is ·met het in het be
ginselprogram neergelegde lib8r:::Je ka
rakter van de --r,r"f.;rr;; 

0 door bedoeld optreden in ernstige 
mate afbreuk wordt gedaan aan het li
beralisme in Nederland. 

Daarom verzoekt het LDC in deze 
motie het hoofdbestuur van de VVD met 
Idem duidelijk stelling te nemen tegen 
het gesignaleerde conservatisme in de 

. eigen gelederen. Het LDC spreekt als 
haar mening uit, dat de VVD in volle 
openbaarheid op zo kort mogelijke ter
mijn dient te komen tot concretisering 
van haar standpunt ten aanzien van ac
tuele onderwerpen en belangrijke 
maatschappelijke ontwikkelingen, om
dat hierdoor de kiezer de mogelijkheid 
wordt geboden zich een weloverwogen 
oordeel te vormen over hetgeen de VVD 
nastreeft. 
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JAARVERGADERING 

Nader -voorstel ad punt 20 

van de beschriivingsbrief 
Onder vel'WlJzmg naar hetgeen in 

Vrijheid en Demócratïe van 29 maárt . 
op pagina 3 onder Adviezen van de Par
tijraad bij punt 20 van de beschrij
vingsbrief werd vermeld, legt het hoofd-

' bestuur, in overleg met het bestuur van 
de afdeling 's-Gravenhage, thans de vol
gende ontwerp-resolutie aan de algeme
ne vergadering voor: 

De Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie, 

kennisgenomen hebbende van de ver
klaring op 15 maart 1968 uitgegeven 
door de· woordvoerders der liberale par
tijen in Denemarken, Ierland, Italië, 
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en 
de Westduitse Bondsrepubliek, met de 
instemming van de liberale partij in Bel
gië, behelzende voorstellén tot. bèvorde-' 
ring van de toetreding van Denemar-. 
ken, Ierland, Noorwegen en het Ver-: 

enigd Koninkrijk tot de EEG en van de 
eenwording van Europa, 

van oordeel dat niets mag worden na
gelaten om voorn1elde toetreding en 
eenwording te bevorderen, 

van oordeel dat het in genoemde ver
klaring vervatte initiatief een wezenlijke. 
bijdrage kan leveren tot gemeld doel, 

spreekt uit dat zij zich stelt achter het 
in de bovengenoemde verklaring vervat
te voorstel om een conferentie van rege
ringsleiders en ministers van buiten
landse zaken te beleggen tot het instel
len van een organisatie voor overleg en 
gezamenlijke actie door de leden van de 
EEG en de kandidaatleden die bereid 
zijn hieraan deel te nemen, ,. 

plaatst zich achter de doelstelling van 
zodanige organisatie voor overleg en ge-· 
zamenlijke actie, t;w . .waarborging van 
de eenmaking van Europa door middel 

• 

van gemeenschappelijke gedrags- en be
leidslijnen ten aanzien van 
e de directe verkiezing van het Euro
peseparlement 
G de ontwapening 
o de verdediging, in het bijzonder de 
produktie en aankoop van militaire uit
rusting 
o speurwerk en technologische ontwik
keling ten behoeve van landbouw, in
dustrie en energievoorziening 
o onderwijs en culturele betrekkingen 
o ontwikkelingshulp 
e economische en monetaire aangele
genheden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

VERZOEK 

AAN ONZE LEZERS 

Geef dit blad na lezing aan uw 
. vrienden en verwanten, die nog 
geen Ud ujn van de vinD. 
Wat .niet is kan komen. 

• 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Uitslag 
opinie-onderzoek 

Hoewel pas in 1970 weer een Tweede 
Kamer moet worden gekozen heeft De 
Telegraaf door het bureau Veldkamp 
alvast een stemming onder 2300 kiesge
rechtigden gehouden. De verschuivingen 
voldeden volkomen aan de verwachtin
gen. De KVP-radicalen brachten het tot 
slechts 4 kamerzetels. D'66 kwam tot 13 
(en niet de door Van Mierlo voorspelde 
23), de KVP verloor zes, de AR 2 en de 
Boerenpartij 1 zetel. Met VVD en CHU 
bleef het zeteltal van de PvdA ongewij
zigd. De explosie, die Van Mierlo 
voorspelde en waarop Bogaers hoopte, 
bleef uit. Door zijn dagelijkse portie 
televisiepropaganda is de Nederlandse 
kiezer naar het schijnt langzamerhand 
daarvoor immuun geworden. 

Aldus schreef Het Vaderland onder 
het kopje: "Immuun" naar aanleiding 
van de belangwekkende resultaten van 
het in opdracht van het dagblad De 
Telegraaf onlangs door het bureau Veld
Kämp ingestelde politiek Opinie-onder
zoek, · · · · 

In · een van onze V<Jlgende itummers 
hopen wij • daar. ook in ons blad aart
dàci:J.t. aan te bested~n. · 

Gastheren ln land 

~el~~~"" -t/et J..~a 
tel: .05760-17744 

. ~ustiA Aeleát" "''Ü .:Pa.leis 0 l/et J..,/' ... · UïtstekenJe a.eetmtJa.tie v111 meerJta.áse e~nferettties. 
VtlleJi& f*t"sittt va.Ka.f f3o,~ ·ter ft""" f-t' la.A· · . 24 ka.mers, wa.a.rva,tt 12 met ,"J, 

s,e&ia.liteiten-resta.ura.nt. 

telef~tn en ra.Jit. 

' 

f<ijnhotef-_A,.nhem 
annex SAVOY -RESTAURANT 
Hotel met 'sfeer en gesoigneerde keuken 

RIJNTERRAS 
Onderlangs 10 • Arnhem • Tel. 08300 • 27141 

Hotel Bar 
Restaurant . 

,#E)p <gouden CWieken" 

UI'TSTEKENDE KEUKEN - POPULAIRE PRIJZEN 
14 zalen voor: recepties, bedrijfsfeesten, 

congressen 
Aparte film-, toneel-, concertzalen 

· ~uime parkeergel~genheid · 
Tel. 070- 555200 - Scheveningseweg 37 - Den Haag 

Hotel 

"De Heriker erg" 
Markelo- Tel. 05476-223 

Het gehele jaar geopend 

Specialiteiten Restaurant 

Ruime. p_arkeergelegenheid 

. . . "Hotel ·... g 
Noordzee~Boulevard N. V." lV 

T ef. 01184---2245. 

Gelegen op het mooiste punt von Vlissin9en. Vonult de 
kamers en vonof het _ terros schitterend uitzicht op de 
Scheldemond, woor de · oceoonstomers het hotel _op 

enkele tientallen meters posseren. Str. k. en w. woter en 
huisteL op olie komers. Centr. verw. komers m. privébad. 
Kamers m. ontb. f 13.50 tot 19.50. Rest. de gehele dag. 
Gerenommeerde. kàllkan. Eigenoar P ~. J. Smits. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

PARTIJORGANISA-TIE (IV en slot) 

Door tr 
. Het vorige artikel in deze serie 

besloot ik met de mededeling dat de 
commissie kiezer-gekozene vermoede
lijk voorstellen zal doen om te komen 
tot resoluties die door de algemene ver
gadering worden vastgesteld. Er zijn 
echter nog meer voorstellen te verwach
ten die op de interne gang van zaken in 
de partij betrekking hebben. 

Op het oog is de procedure van kandi
daatstelling voor afdelings- en centrale
besturen volstrekt democratisch gere
geld. Ieder bestuurslid treedt na drie 
já.ar af, waardoor een mogelijkheid tot 
verandering bestaat. In de praktijk 
blijkt. echter dat van de mogelijkheid 
tot perverkiezing heel veel, soms wel te 
vaak, gebruik wordt gemaakt. Ten aan
zien van het hoofdbestuur geldt ter wille 
v'an de ·doorstroming de regel dat hoofd~ 
bestuurslèden na zes jaar niet. voor her
verlûezing in aanmerldng kunnen· ko
men. Hetzelfde geldt voor het dagelijks 
bestuur met dien verstande· dat bij wij
ze van uitzondering' de leden van het 
dagelijks ·bestuur na zes jaar toch her
kiesbaar zijn, wanneer tot de kanäi
daatstelling wordt besloten door het 
hoofdbestuur met een gekwalificeerde 
meerderheid van driekwart der schrifte
lijk uitgebrachte stemmen. Eenzelfde 
regeling zou voor afdeliilgen en kamer
centrales de doorstroming kunnen be
vorderen. 

• 1n 
uitsprakeri van de partij, waartoe de 
resoluties kunnen dienen, is ook het een 
en ander te bereiken. 

In dit verband is het wellicht nuttig 
toch nog eens iets te zeggen over de 
politieke rol van het hoofdbestuur en 
van de partijvoorzitter. In onze partij 
zijn de volksvertegenwoordigers beslist 
niet de lasthebbers van de- partij. Dat 
betekent dat de politieke besluiten door 
de Kamerfracties worden genomen. De 
partij heeft tot taak tevoren duidelijke 
programma's op te stellen. die de Ka
merfracties bij het bepalen van hun be
leid tot richtsnoer dienen. Verder kan 
de algemene vergadering jaarlijks het 
gevoerde beleid ·van de Kamèfracties 
bespreken. · · · 

Bij de kan~i(laatstelling behoort .· de 
beoordeling van het gevoerde beleid een 
belangrijke rol te spelen. De taak van 
het hoofdbestuur wórdt door deze opzet 
duidelijk aangegeven. Het hoofdbestuur 
moet niet de fracties voor de voeten 
lopen en mag naar mijn overtuiging 
evenmin mooi weer spelen door op tal 
.van :;~.ctuele politieke punten het liberale 
standpunt eens onversnedèn. te' formule
ren, walmeer de fracties'- zich juist ge
noodzaakt hebben gezien een compro
ïnis-oplossing te aanvaarden. Zo'n situa
tie zou voor de fracties ook onaanvaard
baar zijn. De bewegingsvrijheid van 
het hoofdbestuur zou bovendien al even". 
min 'onbeperkt zijn. Wa1meer de fractie 

Rechten 'gebruik~n · , · .... \ · eên ,' c()mpromis-oplossing aanvaardt, . is 
het . politiek tegenover de coalitiepart
nel'S niet verdedigbaar, wanneer: dan 
het hoofdbestuur zou verklaren \ dat 
"ware" liberalen eigenlijk dets ,'àriders · 
zouden willen. Dat brengt !riet zièh mee 
dat ook de standpuntbepaling van het 
hoofdbestuur door politieke implicaties 
al minder onversneden zal moeten zijn. 

Moet er verder ve~l gereorganiseerd 
worden binnen de partij? In de lande
lijke commi.ssie::~ stroomt sedert de re
organ1satï~ vàn 1963 véel nieuw en voor
al jong bloed. Reglementair zijn m.i. de 
bestaande regels goed. De vraag is ech
ter wel of zij juist worden toegepast. 
Maken de leden. wel voldoende gebruik 
van de rechten die hen zijn gegeven? Poiitièke uitspraken 
Wordt niet te veel aandacht van de 
bestuursleden . gevraagd voor organis::~.- . Er zijn partijen waar het __ hoofd
torische problemen?: .Ik den!~ daarpij · bestuur of de partijvö'drzitter regelma-· 
vooral aan de tijdrovende contributie-in- tig uitspraken doen. In tijden van op
ning. Een verbetering zou wellicht zijn positie is dit niet zo moeilijk. In tijden 
dat met gebruikmaking van de moderne van regeringsdeelneming door geestver
technische middelen (computers, :voor- wanten, kan daardoor de samenwerking . 
geponste stortings-overschrijvingskaar- bemoeilijkt worden. Wat zal de indruk . 
ten) wordt overgegaan naar een meer zijn van de doorsnee-kiezer, als een par
moderne wijze van contributie-inning. tij_ tegelmatig twee gezichten vertoont? 

image 
En verder? Het politieke gezicht van 

de partij - het image - moet natuur
lijk worden' verbeterd. Daarbij hangt: 
veel af van het beleid en de presenta' 
tie daarvan door onze volksvertegen-: 
woordigers. Door duidelijke politieke 

Enige weken gèleden - nog voor de 
recente gebeurtenissen in Tsjechoslowa
kije - bevatte de "Schweiz. Handels 
Zeitung" een correspondentie uit Wenen 
over moeilijkheden in de Comecon, de 
handelsovereenkomst tussen Rusland en 
de Oosteuropese satellietstaten. De cor
respondentie knoopte aan bij een arti
kel in een Russische publikatie oyer 
mogelijke veranderinge11 in deze han
delsovereenkomst. 

Deze regelt, op een enigszins overeen
komstige wijze als de door de Westerse 
ianden direct na de oorlog gesloten. bila
teraie handels~· en betalingsavereen
komsten de onderlinge ruil waarbij over 
en weer bepaalde. leveringen zijn vast
gesteld. 

In de Comecon is Rusland in de. 
eerste plaats de leverancier van 
grondstoffen, de satellietstaten met hun 
meer ontwikkelde industrie, moesten 
daartegenover hoofdzakelijk industriële. 
goederen. leyeren. De prijzen waartegen· 
deze leveringen moeten worden verre
kend, .zijn iil de jaren '50 vastgelegd. 

In die pell'iode waren de grondstof
fenprijzen - na de Korea-crisis - hoog .. 
Zij zijn sindsdien gèdaald. De wereld
prijzen van industriepraelukten zijn 
daarentegen gestegen. De satellietstaten 
hebben van deze ontwikkeling op de we
réldmarkt niet kunnen profiteren door
dat zij verplicht waren aan Rusland 
overeenkomstig de ·comecon-voorwaar
den te leveren. 

Economische achtergronden 
Zou deze nadelige, knellende, econo

mische band niet hebben bijgedragen' 
tot het thans in bijna alle satellietstaten 
waar te nemen streven die band losser 
te' maken? Politiek en economie lopen 
parallel. Roemenië, dat een politiek 
vólgt van sterke industrialisatie was het 
eerste land, dat een ·zelfstandiger poli
tieke weg ging en tegelijkertijd trachtte 
economische betrekkingen met Westerse 
landen àan te knopen. De evolutie van 
hC:t communistische regime in Tjse-

·_H:et is hem duidelijk dat er sprake moet ~ 
zijn ·van compromissen als de regering : 
moet steunen op meer dan een Kamer- ' 
fractie. 

In 1962/1963 wenste onz'e partij -
naar mijn mening terecht - loskoppe
ling van het voorzitterschap van de par

. tij, en van de Tweede: Kam.erfractie. Die 
loskoppeling bestaat op dit ogenblik in 

choslowaldje wordt naar het schijnt, ge
dragen door brede iagen van de bevol
king, inclusief de . arbeiders en vindt 
haar oorsprong in een economische te-. _ 
ruggang. 

De politieke zijde van de beweging in 
de satellietstaten is in het nummer van 
29 maart Dresden, Praag, Warschau 
uitvoerig belicht. Wij willen thans even 
stil staan bij de economische achter
gronden. 

De satellietstaten zien in de \Vesteuro
pese landen de onderlinge ruil toenemen 
in EEG- en EFTA-verband evenals de 
welvaart. Zij zouden hun industriële 
produlüen tegen veel gunstiger prijzeil 
kunnen 'afzetten dan Rusland betaalt en 
hun grondstoffen veel goedkoper op de 
wereldmarkten kunnen kopen, maar zij 
zitten vast aan de Comecon waarin 
RUsland oppermachtig is. Geen wonder 
dat zij trachten aan deze ecgnomische 
greep van de Sowjet-Unie te ontkomen. 
Dit kan hun slechts gelukken door uit-

. breiding van de handel met de 
niet~com:munistische landen. 

Er is een anekdote over Soekan10's 
bèzoek aan president Tito van Joegosla
vië toen, nu-ongeveer tien jaar geleden, 
Soekarno ruzie maakte met de Verenig
de Staten· en aanpapte met de Sowjet-U
nie. Volgens deze anekdote zou Soekar
rio äan Tito gèvraagd hebben hoe deze 
het aanlegde om onafhankelijk van de 
Sowjet-Unie te blijveiL Tito zou geant
woord hebben: door te zorgen, dat de 
buitenlandse handel voor niet meer dan 
50 pct. afhankelijk is van Rusland. Deze 
anekdote - si non è vero, bene trovato 
- geeft wel ongeveer aan hoe de positie 
van de satellietstaten geworden is: zij 
zijn in hun · bewegingsvrijheid op he.t 
gebied van de· buitenlandse handel via 
de Comecon, met handen en voeten ge-
bonden aan hun grote communistische 

alle partijen. Weilieeft een aantal par
tijen politieke voorzitters met politieke 
meningen die zij ook uitspreken. Is men 
in die partijen gelukldg met dat sys
teem? De talloze voorstellen op het 
laatste PvdA-congres kunnen ons daar
van· iets leren. De PvdA heeft een voor
zitter die ook Twe'ede Kamerlid is. Bo
vendien· zijn veel meer hoofdbestuursle
den dan bij ons het geval mag zijn, lid 
van het parlement. Bij ons is het maxi
mum 4 waarvan de helft in het dage
lijks bestuur zitting mag hebben. Op dit 
ogenblik is dat mà.ximum bereikt met 
het lidmaatschap van het dagelijks 
bestuur van. de· heren S. J. van den 
Bergh en H. J. · L. Vonhoff en het lid
maatschap van mevrouw drs. J. F. 
Schot~wenaar-Franssen -en de heer· H, 
Wiegel-van het overige hoofdbestuur. 

Aan het. congres van de PvdA werd :nu 
voorgesteld 

a. partijbestuur van maximaal 19 Ie
den waarvan ten hoogste 3 Tweede- en 
2 Eerste-Kamerleden (bij ons totaal 4 
op 27 à 29); 

b. maximale zittingsduur van 6 jaren \' 
(bestaat reeds in de VVD); 

c. dagelijks bestuur voor niet meer 
dan eenderde deel uit parlem.ents1eden 
(bij ons twee/zevende deel) ; 

d. voorzitter, secretaris en penning
:n,teester mogen geen fractielid zijn (bij 
ons: geen fractievoorzitter, -ondervoor
zitter of -secretaris); 

e. diverse voorstellen tot verdere be
perküig. tot 15· of 12 leden met slechts 
een vertegenwOordiger uit beide frac-
ties;. -:· · · .\ . 

t: diverse vóorstellen waarbij de voor
zitter geen Kamerlid mag zijn; 

g. ten slotte stelde de afdeling Zeist 
van de PvdA voor: een partijvoorzitter 
die belast is met de organisatorische 
leiding van· de partij en de leiding heeft 

. van het congres; een partijpresentator, . 
. die bekend i,s met I1et contact met pers, 
· .. radio ,en'. tv ' en ook '·namens. de partij 

voor 'deze publiciteitsmedia optreedt; 
een partij-politiek-leider in de persoon 
yaii de fractievoorzitter nm de Tweede 
Ràmer. 

Deze selectie is niet eenzijdig, maar 
volledig. Wat de PvdA zal doen, is nog 
n:[~t bekend, daar al deze- voorstellen 
naar de structuurcommissie zijn verwe
zei1. Toch dringt de vraag zich op of het 
met de organisatie niet net zo is als 
met de kiesstelseis: èr is een zekere 
onvrede 1net het bestaande en er komen 
allerlei verlangens op die vaak aan el
kaar tegengesti:~ld zijn. Wij moeten ons 
niet verkijken op bij anderen bestaande 
organisatievormen, zeker niet wanneer 

bondgenoot. Niet aannemelijk is, dat de 
ideologische band voldoende cement is 
om de wederzijdse handelsbetrekldngen 
te belichamen Î!l , een "societ_as leoni
na"' een leemvenmaatschap, waarbij 
Rusland de voordelen toevallen. Ten 
koste van hun welvaart en het le· · 
venspeil van de beyo)king .. 

Drang naar het westen 
Er zullen ongetwijfeld tal van andere 

factoren zijn op te somme11, die mede
w'erken tot de onmiskenbare desintegra
tie, op te merken bij het Oostblolc. Maar 
deze economische factor moet wel veel 
bijdragen tot deze ontwikkeling. Het 
moet de communistische machthebbers 
in de satellietstaten imme-rs hoe langer 
hoe moeilijker vallen de vÇJikèn te ·laten 
werken ten behoeve van de .Sowjet~Unie 
en tot schade van eigen : economische 
ontplooiing. · 

Een symptoom van die ontwikkeling 
ziet men thans in de toenemende be
langstelling van die' ' staten om mèer 
banden aan te knopen rnE;t. _d,e Westeu
ropese landen ·in een "drang ·naar het 
Westen". Wanneer minister Luns niet 
op buitenlands tournee is om de degen 
te. kruisêil met zijn Franse· ambtgenoot 
Couve de Murville, bezoekt hij Oosteu
ropese staten en op de twee weken 
geleden gehouqen Nationale :[Dxpo~tdag 
heeft zowel de minister va11 econo
mische zaken mr; De Block als de voor
zitter van de Centrale Kamer voor ;H;m
delsbevordering, de heer Sydney J. van 
den Bergh, gewezen. -op .. de nieuwe· 
kansen voor onze export in Oost-Euro· 
P~· .. 

De Sowjet'Unie . schijnt ,wat men 
huiselijk rioen~t nattigheid te voelen: Op 
de communistische topconferentie, die 
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blijkt dat die anderen daarmee zelf niet 
tevreden zijn. · 

Aan het ·slot van deze serie vvil ik 
echter wel uitdrukkelijk vaststellen dat 
er binnen de bestaande verhoudingen 
nog veel verbeterd kan worden aan de 
werkelijke partijdemocratie en de 
doorstroming van ideeën. Daartoe is in 
de eerste plaats noodzakelijk dat ieder 
li~ weet wat zijn rechten en mogelijkhe· 
den zijn en daarvan ook gebruik maakt, 
ten dienst(! yan de ,pa~tij.. . 
Vande zijde V::J.!l, het hopfelbestuur en 

de partijcommissies wordt aan een ze
kere stroomlijning gewerkt. Te hopen is 
dat de nieuwe stem-procedure tijdens 
de algemene vergadering een succes 
wordt en dat -de voorstellen van de com
n:llssie · kiezer-gekozene op het · · g(lbied 
van communicatiè biruien de partij (dit 
hoofdstuk zal in het tWeede, hog te pu· 
bliceren gedeelte van het 1'apport van 
de commissie zijn opgenomen) een aan
tal verbeteringen zullen veroorzaken. 

·Mr .. F. KOETHALS ALT;ES 

··,·'.Nl.îmmer·.o,o11· 
·. ':b~: YVP-~~ed~ Kamerled cm de 

heer Wiegel en··mevrouw Van So
meren-Downer hebben aan de mi
nisters van justitie, van binnen
la.ndse zaken, van verkeer en wa
terstaat en van sociale zaken en 
volksgezondheid de volgende 
·schriftelijke vragen gesteld : 

1. Is het waar, dat de PTT voor 
landelijke · en regionale alarme
ring van politie, brandweer en 
GGD het nummer 0011 heeft ge
reserveerd? .

1 1
_. 

2. Is het waar, dat nu reeJs 
,1~eljuil~1~ tijd.:tus;sen ,\de :,del~ark 
· mente11 · van justitie, · van binnen
landse zaken, van verkeer en wa
terstaat en van sociale zaken en 
volksgezondheid het vraagstuk 
van de landelijke alarmering on
derwerp vormt van overleg? 

3. Is het waar, dat het depat·tc
ment van justitie. het teldool1-
nummer 0011 als Jandelijk ala:ni1-
tnimmer voor de rijkspolitie wil 
gaan gebruiken, terwijl 'het de-

!· ... partement. -:an billl}el:l)omdse za
·;l):l'!fl '-001.1 voor een. li'C,;;lll:male proef 
rond Tilburg wn:·.reserveren? 

4. Zijn de bewindslieden. niet 
van mening, dat het huidige tele
-foonnummer 03438 - 4321- van de 
alarmcentrale der rijkspolitie te 
Ddebergen als alarmnummer to
taal ongeschikt is? . 

5. Willen de bewfridslieden hun 
overleg ter zake m<?t de grootste 
spoed voortzetten en afronden, 
opqat in het belang van de ver
keersveiligheid het nummer 0011 
zo snel mogelijk als -landelijk 
alarmnummer in gebruik kan 
worden genomen?. 

twee weken geleden in allell'ijl te 
Dresden werd bijeengeroepen, heeft de 
Russische premier Kosygin, volgens de 
Tsjechische partijleider Dubcek, ster!{ 
aangedrongen op een "nieuwe en rea
listische manier van economische sa
menwerking". re Dresden is - ook al 
weer volgens Dubeek -~ besloten spoe
dig een economische topeonferentie bij
een te roepen. 

lvl:en• mag hieruit · af leiden, dat 
Rusland ter wille van de banden met de 
sateUi~t:>taten bereid is water in de eco
nomisch'e ' wijn te doen en de weder~ 
zijdse·. ruil op een, _r~lt~.tischer basis -
lèês een uitwissèlihg' riaàr de werkelijke 
en niet fictieve prijzen - te doen 
plaatsvinden, Handhaving . van het 
bestaanct·e Comecon-schema drijft de 
satellietstaten hoe langer hoe meer tot 
nauwere handelsbetrekkingen met 
West-Europa, hetgeen op de duur impli
ceert, dat R:usland zijn economische 
greep op die ')and~n · verliest en daar
door ook zijn•:politieke positie kan zien 
verzwakken. · 

Interessante . ontwikkeling 
.: . ,.\ ·, 

Het i~ een ui!termate interessante ont
wikkeling; die' .men: thans bij het Oost
blok kar( .wa::~.rnemen, ooi;: al omdat 
West-Europá maar ·3;1 te gri'ag ~e hand 
naar die staten mtstrekto Dmtsland, 
waar de "Ostliandel" steeds .gelokt 
heeft, doet veel: moeite de economische 
.betrekkingen niet die landen uit te brei
den, vooral nu de expansiemogelijkhe'
den in de EEG en in Wes,tcEuropa in 't 
algemeen bepaalde grenzen lijken te 
naderen, àlthans ;het' tempo der econó
mische ontwikkeling niet meer zo snel 

. zal gaan' als in' 'de vo~ge jaren. Frank
. rijk en Italië doen eveneens moeite hun 
handel met het Oostblok uit te breiden. 
Het is ·voor ons : land zeker ook vail 
groot belang. :Q.ierbij niet achter te bli]
veri, riu de k'ansen op vergroting van de 
economischlè• banden gunstig lijken. 

J. VANGALEN 
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Som mi e mensen zeggen 
dat het Hande,lsblad 
. nooit soo~ooo abonnees 
kan krijgen. 

Er is natuurlijk niets onmogelijk in de 
wereld .van vandaag. · · · 
Hoeveel dingen zijn er al veranderd, 
die niemand voor mogelijk had 
iJehouden. Maar 500.000 abonnees . 
lijkt.ons op ditmoment nog wat · 
veel voor het Handelsblad. Aan de 
andere kant: het is goed merkbaar 
dat men in Nederland anders 
gaat denken. Anders gaat doen ook. 
Er is meer behoefte aan duidelijkheid, 
aan realiteit. Er is vraag naar ··. · 

··openheid, naar eerlijkheid. Kommunikatie 
en informatie zijn begrippen geworden. 

Wat is het Han.delsblad eigenlijk voor een krant? 

r--~--~-~---~~-------, 
I Ik wn het Handelsblad wel eens le·zen~ · I 
·I 02 weken gratis om de proef eens op de som te nemen. · 1

1 I Oeen kwartaalabonnement à f. 15,50; om het Handelsblad over 1 een langere tijd te kunnen beoordelen. Eerst krijgt u .. de krant ·1 I 2 weken 9ratîs, daarna gaat ras het .abonnement in. r 
I Streept u uw keuze even aan? • 1 
I Naam: I I Adres: I 

Plaats: I I . I Datum: 1 
1 Handtekening: I · 
I Stuur de bon aan: Abonnementen-afdeling Algemeen Handels· I I blad, Postbus 596, Amsterdam of bel 020-23 9311. I 
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ALGEMEEN H-ANDELSBLAD. 

ADVEBTEER 
• zn ons 

"'EEKBLAD om ook langs 
die weg de VVD 
te steunen 



VRIJHEt'D EN DEMOCRATIE 

• Liberaal Beraad 
Het brede liberale beraad is destijds 

op aandrang van JOVD, LDC en Libera
le Studenten opgezet met het doel zich 
te beraden over de relatieve positie van 
de VVD in onze landspolitiek toen de 
VVD, die toch alle wind in de l"eilen 
had, niet won bij de verkiezingen :voor 
de gemeenteraad en provinciale. staten 
in 1966. Verder was het doel geestver- _. 
wanten uit: andere partijen naar ons toe 
te halen en te trachten te voorkomen dat 
potentiële :geestverwanten zich in een 
nieuwe partij zouden formeren. 

Hiervan is in feite niets terecht gelw
·men, maàr terwijl dit beraad op gang 
kwam ontwikkelde de discussie over de 
partijvenübuwing zich op andere gebie
doo, waar0p het breed beraad zich blij
kens de vier vragen verder concentreer
de. Hoew~l dit in principe erg nuttig 
kan zijn --"' de resultaten moeten we nog 
maar afwachten - bekruipt mij toch de 
vrees dat we de boot aan het missen 

• • • Mi in 0p1n1e IS • • • 

WOl'den in een hernieuwde of vernieuw-
de politieke en nlaatschappelijke stel
lingname. 

Vóór men zich losmaakt uit het huidi
ge partijstelsel, speciaal als men bui
ten, maar ook binnen, de partij de keus 
wil openstellen wél of niet met de nieuw 
te vormen politiek mee te doen, moet er 
een ,politiek programma zijn op grond 

, waarvan men de keus doet. En die keus 
moet'erzijrt, want we moeten niet naar 
het -politieke gèsjacher' toe ám. ten- koste 
van tientallen potentiële nieuwe leden 
de laatste VVDer met de meerderheid 
mee te krijgen. We moeten de nieuwe 
partij een goede kans geven op uitbrei
ding uit de andere oude partijen. Alleen 
op grond van uitspraken over actuele en 
fundamentele politieke probl~men kan 

In deze rubriek nemen wlj brie
ven van lezers op, waarin een 
mening naar voren wordt gebracht 
die naar het oor(leel . van de 
redactie de aandacht van andere 
lezers verdient, Dit· hóudt uiter
aard niet in dàt de. redactie het 
altijd met die menîng eens zal 
zijn. Zij behoudt zich het recht 
voor ingezonden brieven te belmr
ten. Anonieme 'briev(ln ·· worden 
terzijde ge~egd, . . 

' è .. : .• -=~- _.· 

men zeggen of men mee wil doen of 
niet. van de heren Van Galen en Quint zou 

Ad 3). Het zou de kansen van succes eerder het beginsel voortvloeien, dat de 
op een vernieuwing in het partijstelsel partij een vrije loon- en prijsvorming 
aanzienlijk vergroten als ook van buiten verw·erpt en van mening is dat de over
de groeperingen van het liberale beraad heid de lonen en prijzen moet be
personen en groepen mee werkten aan heersen, behalve wanneer de economie 

zijn. "- , .. ,- ~· ~'·, .·:;. ,- ï (~I;l.èt;~B-'lf~l:len V~P )~et )J<tsist<>tul.c Noo·:!~; , ~!\'t ernstig gestoord mocht zijn. 
Van en\5 contact zoel~en ~et. ande!en:.,,, J;,eiUiqt>·,pilt,n~?,~~-o:]~I~ts~JI<;)~ 1\fÇl;l;l~-f>e--_- , DR~ p DELVAUX z · t 

dan de deelnemende orgamsahes. bhjkt ~, -'rh.ad·-v-oórtdm·end het oo<r r.:cî'J(·!lt· houdt·:_ "~<<-r:.A,' ' :: ·· '· eis 
niets. Wel; blijkt, voor~: v~n ,df:l zijde -op ;wat ziëlt buiteri: liet ;,liberale .Jsci.il11P'! · 
van de VVD, dat men 7:1ch voortdure~ct afspeelt, !?.n -als men zJch J,o~ :yy'eefte 
afzet te~f)n groepen d1e e,ventueel .111. . maken' -van ;de -stokpaardjes en .de- :Soms 
aamnerkmg zouden kunne11 komen-om- vè'starde árcliinge_li 'hij de· VVD ·en> de 

·:.·: 

'• Goudkoorts' 
samen m.et de VVD ~~ gr~~e~ veJ:~~J?,-d_,~ :a-'\lde~·C:,oi:~an?s.aties. \tä~1 _dè d_e~li!~ïnen: · .... Gaarne maak ik enkelê a:;:.ntekeningen 
op ~e ga3:n:. Dez~ verkettenn" ~an. po~- d~.-oTgamsaües mag ten m1nste -ver"· 'blj het artikel Golidlwor:ts.~Yan de heer 
i~ntw8l g~hJkgezmden en partners ka~~ .~w!t!lht· v{öi'd0n_:dê,t zif 4;~11 ï;Jie~· y()O)'tqü-, . Van Galen in Vrijh;: en :perü. van vorige 
r:wt ?'nderl'l dan ~ot een toe~wnel).(j_ poh- .· reRd-,ell .. bij. voor.baat atzetten tegen po-· ,\i/eek. Hiedn wordt'ó:rn:. betoogd, dat de 
üek. ~solen;. ent le.I(jen, vooral! :~ls,_ .andere . tèJ;i#ë1é ' m:edesta'nders,- :maar o.penlij], ... Ainerikaanse betalingsbalans een 
partiJen b~t~r bliJken te begT~Jpe~ waar V,itjze_b:-_op àUe$ v{a;(l:dn,rn~nly,t egm;1}s. slechts "reëel lijkem~e'' basis van de 
de kansen h?·gen op a) ':'el·r:Je!f~m~.en" · · Voo~ een, Pl.u:tij~;~ie:iich tot poel stèlt.: Fi·anse propagan(!à Voór 'de verhoging 
b) constr~cheve vergrotmg-· van•- e1gen ·jvei·dràa.gzaamheid, -- 'sddale -·rechl:vaar- .·.van de goudpl'ijs ;vorni.dé>De ongunsti
rn"'1:cmg en_ invloed. . digheid, vrijheid en veràntwoordeljjk- ge betalingsbalanspositie van Amerika 

. Ik doel :met het. voorgaande !lwt al:,._, hciq te b~vorderen, en.die: ,.zou immers. .g·een gevolg zijn van een 
leen op de haat-hefde verhoudmg ·ten/ ·· · · · - · ongunstige ha!1delsbaJans of dalend con-
opzichte van D'66, maal' ook, en vooral, e geestelijke vrijheid in de rui111ste zin. cuJ·rentievermogen. Hierbij moet echter 
op de gemiste kansen met betrekking onaantastbaar acht, worden opgemerkt dat de Amerikanen 
tot de confessionelen. zich wel degelijk zorgen maken over 

lV[ede door het beperl,en van de ma- • economische vrijheid wil handhm·en, hun handelsbalans, omdat het overschot 
· · 1 maar erkent dat de staat aangewezen is · t 

noeuvreerruimte van de confessione e om de · instrumeriteii :te_, hanteren om hiervan in hun oge[J, de laatste Jaren e 
partijen en door de introspectieve hou- . 'klein is oni de negatieve- posten van de 
ding van de VVD zijn nu de rileer socia- veel doeleinden na te streven, betalingsbalans te. financieren. Dit is 
listisch ,,angehauchte" radicalen aan het • die een tè traditionele opvatting van een van de uitgangspunten van het on-
uittreden; :en blijft er voor onze geest- het liberalisme _:alles ha.ndl}averl ;vat langs _door. president Johnson gepresen
verwanten. in de confessionele partijen in het meer conventionele denl,schema teei'de betalingsbàJa:nsprogramma. Ook 
weinig anders over dan hun heil te zoe- t t · · · · · moet bedacht worden dat .er door hem en 
ken in de heilloze christen-democra- pas -verwerp ' ' :. ·· ::vele andei·en bij hei- Congres op interne 
üsche sarrlenwerking; e die e<>n a.ctievèi v1'edes::'en bnt\'dldte- .bèste.dirtg:;Jbeperk!')nde· · ·ntaatregelen zo-

Wil het brede beraad werkelijk succes lcn;}':-;poWi'Ok wil vqeren zonder het etgèn ' ·. ·afs" de· omstredeir bèiastirigverhoging 
hebben, dat wil zeggen leiden tot weinig la:·:d te be:-18.:Ll<:n, .! wordt' aangedrongen, •voornamelijk om 
partiJ'en die zich werkelijk onderling on- ' een achteruitgang van de handelsbalans 

• die openstaat jèn bezri>J heeft voor t 1 D t d t d 'd l"k derscheiden, en ~eiden tot een grote par- ~ ' e voor mmen. a eze pos m e lJ-
tij waarin liberalen zich kunnen thuis ontwi:c1·: -'' :::0 ~:-~n eld~rs, positief is betekent dus. nog niet, dat 
voelen, dàn zal men de voJg·ende punten • die de internationale en nationale deze in het geheel een te verwaarlozen 
in ernstige overweging moeten nemen: · · · d factor vormt. Ook de opmerking, dat de 

1). loslaten van het streven naar Ii;Je
ralisme 'a)s alleenzaligmakend verbin
dingselement; 

2). aanvatten van een programma-stu
die om tot een concrete blauwdruk· te 
komen voor een nieuwe partijopzet; 

3). open en onbevangen trachten con
tacten te leggen met personen en groe
pen buiten de VVD. 

Ad 1). Een partij waarin liberalen 
zich thuisvoelen hoeft nog niet een par
tij van uitsluitend liberalen te zijn. Voor 
partijvormiing komt het in wezen aan 
op de vraag: wat wil die of die partij? 
Men kijkt dan naar de concrete stelling
name, en ieder toetst die aan zijn eigen 
opvattingen. Sommigen noemen die op
vatting liberaal, anderen niet. Als er 
twee mensen de concrete stelliJngname 
kunnen onderschrijven, dan doet het er 
betrekkelijk weinig toe waarom ze dat 
kunnen. Waar het op aan komfis dat ze 
het eens zijn. Gezamenlijk en eensge
zind kunnen ze dan aan het werk gaan 
om de voorstellen te realiseren. En dat 
is in feite, ontdaan van alle theorie, wat 
er nu ook gebeurt: er is maar zelden 
een punt waar de liberale VVD niet in 
meerdere of mindere mate verdeeld 
over oordeelt. Toch gaat men gezamen
lijk en eensgezind aan het werk om de 
voorstellen van de meerderheid te rea
r~eren. 

Er zijn velen die het met ·de door de 
VVD gevoerde politiek eens zijn. :.ret 
;·elatief geringe wijzigingen zou hun 
~antal sterk vergroot kunnen worden. 
M:aar zij komen tot die politiek vanuit 
andere grondopvattingen en wensen niet 
liberaal genoemd te worden. 

De - hachelijke - toetsing of iets 
wel of niet liberaal is valt dan wel
iswaar \veg, maar beslissend blijft: 
zijn we het er in meerderheid wel of niet 
mee eens? 

Minder ideologische dogmatiek en 
meer politieke discussie en besluitvor
ming zal het resultaat zijn. 

Ad 2). Het is mooi en goed om te 
zeggen dat men partijvernieuw~ng wil, 
het is nodig dat men zich losmaakt van 
historische gebondenheid aan bepaalde 
politieke begrippen en standpunten. 
Maar dat alles ·moet geconcretiseerd ......____ 

rechtsorde 0\'-~1' onze g•: ' lzen m emo- huidige dollarcrisis in wezen een liquidi-
cratische zin wil b~ïnvloe·rlen. teitscrisis is doet - zelfs' irtdien juist -

is een grotere phats b-~-'J{:èükbaar d~n 
nu voor de VVD, vastg,el?altken. als ?1e 
is aan "het liberalis1ne" en r .. ~·.n actres 
uit het verleden die misschien b:nnen de 
partij goed - maar ?aarbuiten slec~t 
- zijn ontvangen, en die nu de expansie 
van de VVD in de weg staan. 

voor de organisaties in het brede be
raad is hier een dankbare taak weg~e
legd die met gepaste bescheidenheid, 
maar resoluut moet word0n aangepakt. 

A. J. HUBERT, Scheveningen 

• loonpolitiek 
Over de materiële inhoud van de 

b<>schouwing van de heer mr. ir. Quint 
(Vrijh. en Dem. van 29 maart) . slechts 
één opmerking: De loonexploSle van 
1963/'64 was wèl tegen te houden, name
lijk met de maatt·egel die op een verga
dering' van de Vereniging voor St3:at
huishoudkunde over de loonvormrog 
door de toenmalige hoogleraar prof. dr. 
H. J. Witteveen bepleit is: revaluatie 
van de gulden. Dat het prille kabinet 
Marijnen met o.a. minister Witteveen 

.deze rigoureuze maatregel niet aange
durfd heeft; is een ander punt. Over de 
juistheid van deze beslissing, die zeker 
op o·egronde redenen genomen is, wil ik 
gee';; oordeel geven, evenmin als t.a.v. 
de door de heer Quint nog een gerele
veerde ontwikkeling. 

Waar het mij om gaat, is de conse
quentie van denken, spreken en hande
len. n, onderdruk de vraag of in situa
ties als de bovenbedoelde de waar
dèvastheid van het geld een rol speelt 
overeenkomstig de nadruk waarmee we 
dit \Voord plegen uit te spreken. Essen
tiëler is een ander punt: Wanneer in 
econom1c1s onvrijheid g·edurende 221h 
jaar te weinig en vrijheid gedurende 
één honderdste van die tijd te veel is, 
dan is het, voorzichtig uitgedruld, ina
dequaat te stellen dat wij weliswaar in 
beginsel een vrije loon- en prijsvor
ming aanhangen, "doch die Verhältnis
se, sie sind nicht so" (als wij met 
Peachum in Brecht's Dreigroschenoper 
willen spreken). Uit de redeneringen 

aan de ernst van: het'· probleem niets 
af; de :,;terkte van een valuta - ook 
van de dollar - woi:dt ljiteindelijk afge
meten naar de örrivaJtg en het verloop 
v:1n de officiële nationale reserves. 

Wat betreft de vragen, gesteld aan 
het einde van het artikel, kan worden 
opgemerkt dat de landen van het ak
koord van Washington hebben besloten 
geen "vrij" goud meer te kopen of te 
verkopen. Zij menen dat zij in het 
perspectief van een toekomstige aan
vulling met de "speciale trekkingsrech
ten" voldoende "monetair" goud bezit
ten. Hiermede is de eerste stap op weg 
naar de demonetisering van het goud 
gezet. Wordt dit door de speculanten 
beseft. dan zal een grote hoeveelheid 
goud op de vrije markt worden aange
boden, hetgeen mede gezien het feit dat 
de jaarlijkse goudproduktie van de vrije 
wereld de industriële vraag ruim over
treft, kan leiden tot een lage prijs van 
het ,.vrije" goud. Hiermede vermindert 
tevens de kans - zoal aanwezig - dat 
de marktscheiding ontdoken wordt. 
Frankrijk kan gezien de historie met 
deze gang van zaken natuurlijk moeilijk 
akkoord gaan. Evenzeer duidelijk is het 
echter dat de Fransen zich bij handha
ving van hun huidige afwijzende stand
Fll1t zullen isolel;en. 

B. F. VAN I'ITERSUM:, Scheveningen 

• Isolement 
Nu de binnenlandse politieke situatie 

in een haast ondoorgrondelijke stroom
versnelling is terecht gekomen, kan ik 
het niet nalaten, mijn nogal sombere 
visie te geven.· Het sombere schuilt 
voornamelijk in het dreigende isole
ment, waarmee de VVD m.i. binnen af
zienbare tijd geconfronteerd zal worden. 

Hoe staan de stuk!{ en? 
Aan de linkerzijde hebben zich duide

lijk, sterke en geruchtmakende concen
traties voorgedaan. Het uittreden van 
de groep Aarden, een scheiding ~er 
geesten die verwacht werd, alsmede de 
opdringende houding der AR-radicalen 
in htm eigen partij, spreken voor een 
ieder duidelijke taal. 
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.Aan de rechterzijde is het alleen c~ 
heer Schmelzer, .die tracht de desinte
gratie van zijn partij tegen te gaan. 
door enigszins aan de eisen der in de 
partij overgebleven radicalen toe te ge
ven. 

Het "beginselprogramma" van de 
groep van 18, voor zover het uitgelekt 
is, kan zelfs een forse ruk naar links 
van de drie confessionele· partijen wor
den genoemd. 

Mijn vraag is nu : speelt de gehele 
sitûatie de PvdA niet in de kaart? Deze 
partij die wederom zo zwaar bij de 
afgelopen verkiezingen verloren heeft, 
ziet op deze manier, juist door de ande
re partijen, haar socialistische idealen 
vervuld. De vraag wordt nog meer geac
centueerd door het feit dat van de 
CDU-gedachte, n.l. de centrum-partij, 
die het -in _Nederland bijzonder goed zal 
doeri, weinig . overgebleven,; is na het 
"bekend?' wo1'den van en:kelé "bases-be
ginselëri". Goed beschouwd lijkt deze 
CDU DJ!> een wat minder hf'jftige, maar . ' 
wel. ra:dicale:; :p0t1ij· ,:yan · ,CO~fessione~en. ,; ! 
, S_.ta~~ n1.1 : .~e' .VVD y-oll,~men ge1so-: ; 

1-eel'd?-.:•Er :•ZIJn tot; nu: ,toe! geen aan~ i 
·· wijsbare stro'rningeif;- dte iich met de, i 

grondbeginselen van de VVD min of 
meer verbonden voelen. · 

Niet zelden hoort men dan ook de' 
uitspraak dat na het, hopelijk normale, . 
einde van het kabinet-De Jong in 1971:) 
een combinatie met de VVD zeer zeker~ 1 

n.iet meer zal terugkeren. Het isolement ' 
is zelfs hier en dam· al gemeengoed 
gewprd.en~ .. , . 0 ~,. , . , •· ,_., . i 

,I!~ ben· 'Van', •iWeiiîrtg- tiàt· jeen analyse , • 
··als.: bo\'~;i'l~ta;ii1<C ge!,i·':?,Ji~Jjyse zonder i 

enige , ,p:é~t~nve, ·. opl,l'i:;;teH!i door een · 
doorsrree Jûezer: äan'·lie.t-'adres van het 
partijbe;stiJ11r, ï~·~eti • nq'y~n).\)s. Ik denk 
aan het ::trtikel \'an drs;. Hóqgendijk van 
geruime tijd geleden;- 'dat lli'zekere ma
te de zelfde Jei1déps/ b'((..yàtbe, tenvijl er 
olilangs. in: dezè rubriek, :\?en analoge· 
beschouwing Werd' gege'V-BP-; die maar .. 
liefst aLo; .. 1\:op droe'g<:Wàkkèr worden". 
Dool~dat· beide opinies-.• ,qnbeantwoord· 

· zijn g·èbleven ):iestaat: e.1· .:biJ mij grond 
Yoor enkele conclusies t ' · 

a.) Er i,s bifd~. YYP :ip:ter;n wel dege
lijk beraad, met gelij!{j~:èziiiden uit an
dere partijen. maal' men wacht voorna
melijk de ontwikkelingen in de confessi
onele partijen af. De spam1ingen in de 
AR spelen hier ongetwijfeld een rol. 

h) Men is . intern bezig zich om te 
vormen, om bij de volgende verkiezin
gen een aantrekkelijke partner te wor
den voor de niet-radicaal gezinde groe
pering uit de confessionelen. 

c) Men laat de scheiding der geesten 
in de drie confessionele partijen aan de 
sten1bus oYer. 

Dat aan deze interne acties geen 
ruchtbaarheid wordt gegeven valt 
enigszins te billijken, doch bij menigeen 
zal er zodoende een twijfel ontstaan, of 
er wel van enige actie inten1 spralie is. 

Deze twijfel is naar mijn mening in 
ongerustheid omgeslagen. Ik ben dan 
ook van mening dat er in dit stadium 
mededelingen Yanuit de partij gedaan 
moeten worden. Men stelt zodoende de 
kiezers gerust, en weerlegt de linkse 
kritiek dat er van de VVD kant uit geen 
enkele vernieuwing te verwachten zal 
zijn. 

H.A. H. KOOIJ, Den Haag 

De heer mr_ F. Korthals Altes, alge
meen secretaris van de VVD, aan wie 
de redactie om commentaar op tlit arti
kel vroeg, tekent daarbij aan: 

De visie van de heer Kooij lijkt mij 
wel wat e1·g somber, al geef ik gaarne 
toe dat het te betreuren valt dat velen 
ln andere pa1--tijen, die zich wel degelijk 
tot onze grondbeginselen aangetrokken 
voelen, niet thuis geven wanneer de 
VVD uitdrukkelijk stelt open te staan 
voor samenwerking in breder verband 
met g·elijkgezinden. Geluklüg blijkt uit 
het laatste onderzoek van De Tele
graafjBureau Veldkamp dat de confes
sionele kiezers in ruime mate samen
werking met de VVD prefereren boven 
samenwerking met de PvdA. 

Aan de linkerzijde hebben zich inder
daad geruchtmakende acties voOl·ge
daan, doch de kwalificaties "sterl,e" en 
"concentraties" lijken mij bepaald te 
veel eer. Het programma van de Groep 
van 18 is niet zozeer een forse n1k naar 
links, maar meer typisch confessioneel 
te weten politiek geheel vrijblijvend. De 
samenwerking in het kabinet-De Jong is 
hecht en de cijfers van het onderzoek 
van het bureau Veldkamp wijzen uit dat 
de kiezer in meerderheid inziet dat het 
landsbelang meer gediend is met de 
ruimere visie en aanpak van dit kabi
net, dan met de humbug van het kabi
net-Cals. 

M:et de conclusies van de heer Kooij 
!GUl ik het zeer wel eens zijn. Het is 
inderdaad van het grootste belang dat 
de VVD zich, mede door het Liberaal 
Beraad en door haar beleid, tot een 
aantreklH)lijker partner maakt, met wie 
anderen nauw willen samenwerken. 

De algemene vergadering biedt zeker 
een goede gelegenheid de gevraagde na
dere mededeli11:1gen te verstrekken. In
middels verscheen bovendien het eerste 
deel van het rapport kiezer-gekozene, 
nadat de heer Kooij zijn beschouwing 
inzond. 
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SCHOEN 
Zondag 24 maart ging in Utrecht de internationale 

schoenenbeurs open. Van de zijde van de vakbonden 
is de laatste maanden felle kritiek geleverd op oe 
openstelling van beurzen op zondag. De praktijk 
toont echter de onhoudbaarheid van hun stellingen 
aan. Het succes op die eerste (zon)dag van de beurs 
was nc :; groter dan dat van vorig jaar: het aantal 
bezoekers lag niet minder dan dertig procent hoger, 
het aantal buitenlandse belangstellenden steeg zelfs 
met zeventig procent. Wie de schoen past ... 

heid ;,,ud"n ontbreken en de vel'C1achten uitsluitend 
in het algemeen belang zouden hebben gehandeld. 
Na afloop van het vonnis overhandigde het viertal 
een brief aan de officier van justitie, waa1·i!11 deze 
w"erd verweten dat hij zich in zijn requisitoir te 
weinig door de Vietnamese oorlog geschokt had ge
toond. Was dat ook een protest in het algemeen 
belang? 

MENTALITEIT 
Woensdag 27 maart besloot de kerngroep Nieuw 

Links in de Partij van de Arbeid voortaan de heer 
H. van den Doel uit te sluiten van elk vertrouwelijk 
beraad van deze groep. Zoals wij vorige week in 
deze rubriek meldden had de heer Van den Doel op 
een openbare vergadering van zijn. partij in Epe een 
aanv~ I gedaan: op de Marxistische vleugel van 
Nieuw Links onder leiding van Han Lammers, die 
z.i. een veel te ongenuanceerd oordeel heeft over de 
politieke systemen van Oost-Duitsland en CUba. De 
Groene - het blad van Lammers - toonde zich 
natuurlijk zeer tevreden over de uitsluiting van Van 
den Doel. Het schreef in een commentaar: "De 
wijze waarop hij met de begrippen marxisme en 
leninisme een sfeer van verdachtmaking rond 
mensen tracht te scheppen, ·geeft ons de zekerheid 
da:t er nog veel valt te verbeteren aan de mentaliteit 
van waaruit in Nederland politieke debatten worden 
gevoerd''. Leve de Oostduitse .mentaliteit. 

als er nu verkiezingen werden gehouden. Weliswaar 
zijn dat er zes meer dan de zeven die D'66 thans 
·-~eft, maar het zijn er ool' elf 'minder dan de 
vierentwintig die het bureau Veldkamp nog in no
vember aan deze partij toekende. Ene drs. Gruij
ters, die toen geestdriftig riep dat hij niet anders 
had verwacht en dat deze winst nog maar het begin 
was, zal ook nu wel weer een gezwollen commen
taar hebben. Maar een feit is dat de kiezers langza
merhand beginnen in te zien dat het toch niet zo erg 
praktisch is om D'66 te stemmen. 

COMMERCIE 
Maandag 25 maart werd bekend gemaakt dat de 

NLM, dochtermaatschappij van de KLM, met in
gang van 1 apri!l tijdens werkdagen hét aantal dage
lijkse diensten op de lijn. Amsterdam-Eind
hoven-Maastricht tot drie zou uitbreiden. Het com
merciële brein van de NLM heeft natuurlijk ge
dacht: de VVD houdt op 5 april haar jaarcongres in 
Maastricht, daar moeten we direct van profiteren. 
Misschien ziet de NLM ook wel iets in mijn . slàgzin: 
Vlieg VoorDelig. 

BELANG 

ONPRAKTISCH-

VERBAND 
Vrijdag 29 maart sprak PvdA-Tweede-Kamerlid 

drs. G. M. Nederhorst zich op een forumavond in 
Terneuzen uit voor een samenwerkingsverband tus· 
sen PvdA, christen-radicalen, PSP en D'66. Een der
gelijk verband zou de duidelijkheid, waarvan D'66 
altijd -de mo~d zo vol heeft, inderdaad ten goede 
komen. Dar immers. zou precies blijken in welke 
hoe}!: de democraten thuis horen. Al zullen de "libe
ralen" in D'66 dat niet zo leuk vinden. 

CONFLICT 

Dinsdag ~~ maart werden vier Utrechtse studen
ten door de rechtbank tot geldboeten van f 25 of vijf 
dagen hechtenis veroordeeld omdat zij voor .hun 
ramen leuzen hadden gehangen als "Johnson oor
logsmisdadiger". De rechtbank verwierp het ver
weer van raadsman mr. Cammelbeeck, dat de gebe
zigde woorden niét als beledigend konden worderi 
beschouwd, omdat de opzet en de wederrechtelij!(-

Donderdag 28 ·maart bleek uit een enquête van het 
bureau Veldka):llp/Marktohderzoek in samenwerking 
met De Telegraaf, dat D'66 dertien zeteis zou halen 

Zaterdag 30 maart kwam het in het algemeen 
bestuur van de Federatie van Joogerengroepen in de 
PvdA tot een conflic.t omdat de jongerensecretaris 
tweemaal had deelgenomen. aan het beraad van het 
PvdA-partijbestuur. Dit werd in strijd met een eer
der genomen besluit geacht. Het gevolg was dat diie 
dagelijkse bestuurders besloten af te treden. Niet 
leuk voor de PvdA, als je denkt aan het gezegde 
"Jong geleerd, oud gedaan". 

John 
Een rede, die klonk als een vre

desklok. Want daaraan kon geen twijfel 
bestaan: het hoofddoel, .dat president 
Johnson, thans meer dan: ooit voor ogen 
staat, is vrede in Vietnam. Wie hem 
aanschouwde en beluisterde, vond "a 
wiser and sadder man." Wijzer, omdat 
na het ongefundeerde optimisme en dè 
misrekeningen van zijn generaals, hij 
volledig atzag van een militaire over
winning. Droevilger, omdat de twee
dracht waarendieT zijn valk ~bukt gaat, 
hem funest toeschijnt voor het voort
bestaan van een krachtig en gezond 
Amerika. 

Met zijn drastische beperking der 
bombardementen, met zijn dramatisch 
afzien van een nieuwe ambtstermijn 
verbaasde hij de wereld. Maar juist 
door deze zelfbeperking, juist door dit 
besluit persoonlijke ambitie uit te scha
kelen in het belang van het land, toonde 
deze veelgesmade Johnson een allure,
die zijn miljoenen tegenstanders hem 
steeds meer hebben ontzegd. De "ge
wiekste", "berekenende" en "sluwe" po
liticus bleek zeker op dit moment een 
staatsman van formaat. 

TRAGEDIE 
Het is de gr<?~e tragedie van deze 

president dat ZIJn oprecht gemeende 
plannen voor een Great Society, voor 

nv b 
eerlijker, wezenlijker kansen voor de 
negerbevolking mislukten, moesten; 
mislukken, door het nijpend dilemma in 
Vietnam. Ook in deze rede hield hij vast 
aan de - in onze ogen juiste - stelling 
dat. Amerika in het verre Zuid-Oost-Azië 
vecht voor het vrije Westen, dus ook 
voor het eigen lamd. Maar nu de maclli 
tigste mog'endheid ter wereld - na~ 
tuurlijk - niet bereid is het monstrurrl 
van een atoomoorlog te ontketenen; 
bleek deze "conventionele" guerril1 
lastrijd in Vietnam een taak, die slechts 
kon worden volvoerd met het inzetten 
van steeds groter macht. Daaraan was 
geen einde te zien. Reeds door de scher· 
pe verdeeldheid van het thuisfront werd 
het een onmogelijke taak. En de com
munistische propaganda, die ultra-paci
fisten overal ter wereld aan zijn zijde 
vond, heeft met succes het moreel van 
het thuisfront verder verzwakt. 

POPULARITEIT 
Natuurlijk heeft een geheel complex 

van omstandigheden tot Johnsons dub~ 
bel opzienbarend besluit geleid. Robert 
Kennedy en Eugene McCarthy als te
genkandidaten in de eigein partij, zijn 
volgens opinîe-peilingen steeds vermin
derde populariteit, de krttiel{ op zijn 
beleid ook bij de Westerse bondgenoten, 
en vooral ook de militàire gang van 
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a t 
zaken bij het Tet-offensief moeten hem 
hebben getoond, dat zijn leiderschap 
veelsz.ins een obstakel was geworden 
voor de eenheid in zijn vaderland. 

Welke consequenties zal dit alles nu 
~ebben in Hanoi en "inside America"? 
Op het ogenblik, dat wij dit schrijven, 
zijn geen reacties voorhanden van Ho 
Tsji Minh. Maar de kans is niet gering, 
dat, juist in de moeilijke positie voor 
Amerika de oude Noordvietnamese 
die~hard zàl verharden in zijn afwijzing 
van ieder overleg. Hij wenst immers 
onvoorwaardelijke stopzetting der Ame
rikaanse bombardementen, trouwens 
van alle vijandelijkheden. En president 
Johnson heeft, om zijn troepen dicht bij 
de gedemilitairiseerde zone niet in ge
vaar te brengen, een strook grond uitge
ZO!llder van de bombarde:mentstop. 
Trouwens, ook het Russische pers
agentschap TASS noemde Johnsons stap 
een "manoeuvre". Er waren aanwijzi
gingen, dat de Amerikaanse "agressie" 
zou worden uitgebreid. "Agressie" te 
ontdekken bij de anderen, het is een bij 
de Russen blijkbaar geliefde bezig
heid ... 

Verder is het mogelijk dat Ho Tsji 
Minh erop speculeert, dat hij na de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen 
van november een "gunstiger" oppo
nent tegenover zich zal vinden. Maar 
daarin zou hij zich kunnen vergissen. 
Want geen der presidentiële kandidaten 
heeft zich voor een onvoorwaardelijk 
Amerikaans terugtrekken uit Vietnam 
verklaard. 

Er zijn velen die redeneren, dat een 
- president die per se niet meer aan bod 

komt, ingevolge een Amerikaanse 
zegswijze "a lame duck" zal zijn. Daar 
is misschien iets van waar. Toch ver
geet men, dat volgens de Amerikaanse 
grondwet een president zijn bevoegdhe
den volledig uitoefent tot zijn opvolger· 
het ambt overgenomen heeft. Zo brak 
president Eisenhower de relaties met 
CUba af sleehts enkele dagen voor het 
presidentschap in andere handen over· 
ging. 

VAN THIEU 
Intussen heeft Nguyen Van Thieu, 

president van Zuid Vietnam verklaard 
dat hij achter de beperking der bombar
dementen staat. Dit moet minder naar 
de zin zijn van vice-president Cao Ky, 
die geldt als ,de havil{ in Saigon. Daar
entegen zou het vredesoffensief de posi
tie kunnen versterken van. president 
Thieu, die meer tot de duiven gerekend 
wordt. Toch heeft men in Zuid Vietnam 
te kennen gegeven, ook zonder Amerika 
te zullen doorvechten tot het bittere ein
de. ·Maar zover is men nog niet. In
dien de vrij geringe kans op het slagen 
van deze 31ste Amerikaanse vredespo
ging werkelijkheid zou worden, zou 
Johnson als redder worden be
groet. Toch sohijnt hij, zelfs indien men 

el 
ten slotte sterke pressie op hem zou 
uitoefenen om president te blijven, vaJ:lt· 
besloten voor deze· eer te bedanken. Hij 
heeft zijn beslissing o!lherroepelijk ge
noemd. 

In deze tijd van Amerikaanse voorver
kiezingen k.wam Johnsons "coup de 
théä.tre" als een streep door aMe bere
keningen. Na een korte tijd van stilzwij
gen , bood Robert Kennedy, wiens 
persoonlijke, grote ambities voor nie
mand een geheim kan zijn, president 
Johnson aan een gesprek te voeren over 
een vreedzame oplossing in Vietnam en 
over eenheid in de Verenigde Staten. De 
president heeft zich tot dit gesprek met 
hem, die sommigen· zijn aartsvijand 
noemen bereid verklaard. 

ZWARTE MAGIE 
Om voorspellingen te maken over de 

kansen van de Democratische Robert 
Kennedy, de Republikeinse Nixon of ook 
van de tegenwoordige vice-president 
Humphrey moet men, althans op dit 
ogenblik, zich richten tot een waar
zegster of een beoefenaar van de zwarte 
magie. Kansrekeningsgewij?e slaan wij, 
zonder zwarte kunst, de vredesmogelijk
heden in Vietnam niet hoog aan. 

Eén ding is zeker: ondanks een Ne
derlands hoogleraar in de wijsbegeerte 
- met lette: wijsbegeerte - blijkt de 
"oorlogsmisdadiger" Johnson alles over 
te hebben voor vrede. Vrede in Vietnam 
en stellig ook in het eigen hart. 

L.M. 
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AL DEZE MENSEN ST-EMMEN 
OP DE VVD, MAAR SLECHTS 
TWEE ZIJN LID 
U kent ze, ook in uw kring. Mensen die met .de VVD 
sympathiseren, die elke keer VVD stemmen ..••• 
Maar ondanks hun sympathie, ondanks hun overtui~ 
ging is het woord "lidmaatschap" Grieks voor hen. 
Niemand kan zich in deze tijd de weelde veroorloven 
om in politiek opzicht een masker te dragen. Hoe meer 
mensen met open vizier (als lid dus) voor de VVD· 
beginselen uitkomen, des te sterker kan de partij deze 

Ja, 

de VVD 

kan op mii 

rekenen! 

COUPON 
Aan het Secretariaat van de VVD 
Koningin> egracht 61 
•s-Gravenhage 

Volgens inzender van deze coupon 
kunt u met kans op su~ces zes weken 
lang gratis het blad ,.Vrijheid en 
Democratie" zenden aan: 

beginselen doen gelden. Met één pennestreek kunt u 
de \/VD al helpen. Geef ons nàam en adres op van 
een VVD'er incognito in uw omgeving. Wii sturen hem 
dan ZES WEKEN LANG GRATIS Vrijheid en Demo· 
eratie om hem riip te maken voor zijn lidmaatschap . 
Nog beter: maak hem nu meteen lid. Eén enkel woord 
van u, als vriend of kennis, werpt meer gewicht in de 
schaal dan een dozijn verhandelingen van ons. 

Naam: ................................... . 

Adres: ................................... . 
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Plaats: ................................... . 
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JJfR. TV_XOPE'US~ IN 1VL~4STRICHT: 

om onze Zorg 
democratische 
rechtsstaat •. 

V oor een bijzonder goed hczcttt~ 
zaal in het Staargebouw in Mam:
tricllt heeft de .;·oorzitter vàn de 
Tweede-Kamerfractie van de VVD, 
mr. E. H. Toxopells, tijdens de alge
mene vergadering van de partij zijn 
gebruikelijke politieke jaarrede ge
houden, welke vele malen door 
applaus werd onderbroken. 

Mr. Toxopeus sprak al& yoJgi: 
Het is een gelukkige omstandigheid 

dat de VVD dit jaar in Maastricht ver
gadert, in· de hoofdstad van Limburg, 
Limburg, dat worstelt met grote proble
men. Het verminderen van de mijn
bouw heeft hier de vraag naar vervan
gende werkgelegenheid doen ontstaan. 
Het werk in de mijn was en is nog 
1neer drun alleen maar "werk" waar
mee het dagelijks brood wordt ver
diend. De mijn bepaalde de levenshou
ding van de gezinnen der mijnwerkers. 
En al is dit in latere jaren afgenomen. 
al was het moeilijk jongere krachten in 
voldoende aantallelll aan te trekken. 
toch is er van die "way of life" een 
groot stuk overgebleven. "Zmnaar" an
der werk ervoor in de plaats stellen is 

LUTHER KING 

De moord op dominee ~Iartin 
Luther King heeft de wereld diep 
geschokt. Zijn visie dat de strijd 
om gelijke rechten voor alle Ame
rilmanse burgers, blank of zwart, 
slechts gevoerd dient te worden 
volgens het principe van de ge· 
weidloosheid is, zoals alle wel· 
denkende mensen beamen, de enig 
juiste. Luther Iiing was een groot 
mens, die zich de tolk mocht we· 
ten van de gevoelens van talloos 
velen over de gehele wereld. Wij 
willen er op deze bescheiden wij· 
ze van getuigen ons omleJ.' hen te 
rekenen. 

daarom onvoldoende. Het is niet slechts 
een zaak van omscholing, het is er oolc 
een van psychologische bijstand en be-
geleiding. . , •. 

Hier grijpem ineen de vraagstukken 
van investering in nieuwe industrieën; 
van infra-structuur, met name van het 
aanleggen van voldoende verbindingen, 
van admiJnistratieve herzieningen, dat is 
de herziening van de indeling. van het 
gebled iJ;J. gemeenten, en het vraagstuk 
van ·Je psychologische opvang der be· 
volking, Dat alles wordt dan nog door
kruist en bemoeilijkt door de nabijheid 
van Duitsla-nd en België, landen die het 
Limburgse volk beschouwen als reser
voir van arbeid zonder da:t zij de ver
antwoordelijkheid voor die bevolking 
dragen. · 

Het is een uitdaging deze zaken te 
moeten oplossen. 

De VVD heeft, nadat veelvuldige con
tacten tussen Kamerleden en 
VVD-bestuurders in deze provia-~cie 
reeds hadden' plaatsgevonden, vandaag 
nog eens met man en macht aandacht 
besteed aan de Limburgse zaak. Het is 
te vroeg om een uitspraak te doen over 
de gevolgen van die gesprekken. :Maar 
dat er gevolgen zijn, staat vast. 

Er is een lange periode geweest nadat 
eens Thorbecke door lVIaastricht naar 
de Kamer werd gezonden, waarin de 
liberalen hier stuitten op afweer - op 
een zo s+erke aÏ\veer dat het stichten 
van afdelingen van onze partij en het 
werven van stemmen welhaast onmoge
lijk was. Daarmee was het eveneens 
onmogelijk andere dan zuiver officiële 
contacten te ·onderhouden en andere dan 
zeer algemene inlichtingen te krijgen. 
Kamerleden hebben het contact met de 
kiezers nodig, niet in de eerste plaats 
om. het eenzijdig verkeer van het pro
pageren van de eigen politiek mogèlijk 
te malren, neen, ook en vooral om te 
weten waar het de bevolking om gaat, 
wat er leeft, wat men wil. Dan alleen is 
een goed gefundeerd oordeel over het 
regeringsbeleid mogelijk, dan alleen 
kan de Kamer met kennis van zaken 
voorstellen doen. 

Gelukkig staan de zaken er al sedert 
geruime tijd beter voor. Dat blijkt uit 
de stemmenwinst die de VVD in Lim
burg heeft behaald. Bij de Kamerver
kiezingen in 1963 haalden wij hier 
2.3 pct. der stemmen. Bij de Statenver
kiezino-en in 1966 was dat 3% pct. ge
worde~ en bij de laatste Kamerverlde
zingen in 1967 5.1 pct. Een snel stijgen
de lijn dus, een stijging die voortgezet 
zal worden. 

Motie Portheine 
Een naar ons gevoelen uitstekend con

tact tussen de VVD-ers in Limburg -
wij zijn hun dank en hulde verschuldigd 
- en de fractie is ontstaan. Zo kon het 
gebeuren dat de Kamerfractie in nauw 
overleg met de Limburgse VVD-ers de 
behandeling voorbereidde van de struc
tuurmaatregelen. Terwijl minister Den 
Uyl en fractievoorzitter Schmelzer om 
strijd, ja in de strijd om de Limburgse 
stemmen, verklaarden dat het de PvdA 
was - neen - dat het de KVP was die 
Limburg zou redden, kon de VVD-er 

Mr. To:topeu.s tijdens zijn rede op het congres in Maastricht. 

Portheïne goed geïnformeerd zijn motie 
indiene,n. On..s standpunt: niet alleen 
grote motoren van de economische bloei 
moeten worden gesteund, maar ook de 
vele kleinere bestaande bedrijven die
nen in staat te blijven die bloei te be
vorderen, 'Nerd hier gedeeld. 

De mensen in Limburg hebben in gro
ten. getale getoond op ons te vertrouwen. 
Zij die op de VVD stemden deden dat 
omdat zij meenden, dat onze samenle
ving- ook het Limburg-se deel daarvan 
- het best gediend is doo1· een liberaal 
bèleid. 

Wij zullen hun tonen dat zij gelijk 
hebben. De politieke opvattingen in 
Limburg zijn veranderd. Ik hoop dat 
wij daartoe naar vermogen hebben bij
gedragen; maar het kwam echt niet 
van ons alléén. 

De ontwikkeling, welhaast de revolu
tie in het denken binnen het rooms-ka
tholieke volksdeel heeft onze expansie 
mogelijk gemaakt. De KVP heeft de 
directe banden met de kerk losgemaakt. 
De Jrerkelijke autoriteiten hebben daar
toe veelal bijgedragen. Het loslaten 
door de KVP en de r.-k kerk van de 
banden over en weer was zeker niet het 
enige element van verandering. Over de 
"onvrede" met de politiek heb ik vo1ig 
jaar uitvoerig gesproken. Vandaag wil 
ik wat dit onderwerp betreft niet bij de 
verschijnselen en oorzaken stilstaan, 

maar bezien hoe de zaken inmiddels 
zijn geworden. 

De Radicalen 
Kort geleden is de nieuwe partij "Ra· 

dicalen" gesticht, een splinter van het 
KVP-blok, zodat ' de Tweede Kamer 
thans 12 fracties telt. Het is nodig deze 
Radicalen nauwkeurig te bezien en te 
beluisteren. ·Hun fractievoorzitter, de 
heer Aarden, heeft verklaard dat het 
geloof llliet langer de basis kan zijn voor 
de politieke keuze. Een standpunt waar
mee wij het eens zijn, al vraag ik mij 
af waarom hij dan zo met nadruk zegt 
d;t zijn groep bestaat uit christenen. 
Alsof niet ook niet-confessionele part\jen 
christenen tellen onder hun aanhang. 
De heer Aarden moet kiezen: zijn groep 
is of wèl een confessionele of wèl een 
niet-confessionele partij. Van twee wal
len eten, hoe aantreklrelijk ook, gaat 
niet. Het radicale program moet nog 
k01nen: er is wel een voorloper van 
geweest, maar het merendeel daarvan 
moest worden herzien. 

Toeh blijven deze radicalen maar 
vast op hun KVP-zetels zitten. Hebben 
is ten slotte hebben. Het meest kenmer
kende in het radicale standpu,nt is de 
eis van een vast samenwerkingsverband 
met de PvdA. Maar lid worden van die 

(Vervolg op pagina 8) 
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Kopij voor deze rubriek zen
den aan 

Mej_ Joh. H. Springer 
Alexanderbtraat 16, Haarlem 

landdag 20 me1 
Na veel moeilijkheden is de regeling 

van de landdag van dit jaar tot stand 
gekomen, maar niet dan nadat wij bui
ten onze schuld genoodzaakt waren 'de 
bijeenkomst te verschuiven van 17 mei 
naar maandag 20 mei a.s. Het program
ma ziet er veelbelovend uit. Na ont
vangst met koffie en saucijzenbroodje 
tussen 10 uur en 10.30 uur en na wel
komst- en openingswoorden, zal er een 
officiële ontvangst zijn namens het 
bestuur van de IJsselmeerpolders en 
vertelt de heer M. van Galen over de 
politieke constellatie van de polder. Me
vrouw mr. E. Veder-Smit beantwoordt 
de vraag: "Uit welke hoek waait de 
wind?" Er zal een tentoonstelling zijn 
met voorlichting door de Rijksdienst 
voor de IJsselmeerpolders. Op een goe
de warme maaltijd volgt een tocht door 
de polder met bezoek aan boerderijen. 
Ten slotte is er thee of anderszins in 
Lelystad. Via Dronten gaat het dan 
weer naar Zwolle of regelrecht naar 
huis. 

De kosten van alles (behalve de thee) 
zijn f 14,75, of, wanneer men een retour 
Zwolle-Dronten wenst, f 16,75. Bijzon
derheden zullen wij in volgende num
mers meedelen. Aanmelding moet vóór 4 
mei geschieden bij mevr. H. A. A. L. de 
Vries-v. d. Hardt Aberson, Grundelweg 
7 tè Hengelo (0.). De convocaties hopen 
wij nog vóór Pasen te verzenden. · 

Gelderland 
Op donderdagmiddag 25 april a.s. om 

14.15 uur zal er e"en bijeenkomst zijn in 
restaurant Royal te Arnhem. Bij die ge
legenheid zal afscheid genomen worden 
van mevr. A. Bergsma-Feeristra, die 
haar taak als coördinatrice voor de 
Vrouwen in de VVD irt Gelderland 
wenst neer te leggen. Zij is een groot 
aantal jaren met ijver er voor bezig 
geweest en o.a. zijn onder haar de Gel
derse provinciale dagen tot stand geko
men. Er zullen er ·stellig velen zijn, die 
haar op die bijeenkomst voor haar werk 
zullen willen bedanken. Die ·middag 
spreekt verder mr. J. G. Rietkerk en 
zullen ook huishoudelijke zaken aan de 
orde komen. Convocaties worden niet 
gestuurd! 

Huizen (N.-H.) 
Tot dusver bestond er een vrouwen

--groep Naarden-Bussum-Huizen. Huizen 
wenst nu echter een zelfstandige vrou
wengroep. De gemeente groeit en heeft 
heel eigen plaatselijke belang·en; het 
enige vrouwelijke raadslid wil graag 
meer voeling hebben met de leden; dit 
zijn hoofdredenen waarom Huizen nu 
een eigen vrouwengroep heeft. Voor
zitster is mevr. A. P. Kooyman-van Ros
sum en secretaresse mevr. A. K. Berne-

. lot Moens-Honig, van Hogendorplaan 
24. Men hoopt op plezierige wijze met 
de andere vrouwengroepen te blijven 
samenwerken, waar dit mogelijk is. 

Het is het prettige van de regeling, of 

Vrijheid enrvvt 
DemocratieL!?.A 
Weekblad van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie. 
Adres van de administratie 
(zowel voor abonnementen als 
voor advertenties): Witte de 
Withstraat 73 te Rotterdam 
(postbus 824 te Rotterdam). 
Tel. 010-1110 00, abonnemen
ten toestel 219, advertenties 
toestel 224. Postgiro: 245103 
t.n.v. Administratie Vrijheid en 
Democratie te Rotterdam. 

Hoofdredacteurs 
Pb. C. la Chapelle jr. . .,~',j-il 

Adres van de redactie: 
Nieuwe Herengracht 89 B 
Ie Amsterdam-C~ 

juister van het ontbreken van een rege
ling inzake de plaatselijke vrouwengroe
pen, dat men volkomen vrij is te doen 
zoals plaatselijk het best is. De omstan
digheden zijn overal zo verschillend, dat 
het onpraktisch zou zijn er in lande
lijlte statuten of huishoudelijk regle
ment iets over voor te schrijven. Blij
kens de antwoorden op vragenlijst XX 
wordt deze vrijheid algemeen gewaar
deerd. 

Nieuwe presidente 
In de vorige week vrijdag gehouden 

vergadering van het bestuur en de ad
viesraad van de landelijke organisatie 
"Vrouwen in de VVD" is als opvolgster 
van mevrouw mr. E. A. Scheltema-Con
radi tot presidente gekozen mevrouw 
mr. H. N. W. Dettmeijer-Labberton, tot 
dusverre vice-presidente van deze orga
nisatie. 

SPREEKBEURTEN 

16 april 
17 april 
19 april 

19 april 

19 april 
19 april 
21 april 

22april 

22 april 
23 april 
24 april 
24 april 

25 april 

25 april 
25 april 

26 april 
26 april 

26 april 
26 april 

27 april 

29 april 
29 april 

29 april 

29 april 

29 april 

6 mei 
6 mei 

6 mei 

6 mei 

10 mei 

13 mei 
13 mei 

periode van 12 april tot en met 13 mei 

Valkenburg (ZH). 
Assen (JOVD~ kadercursus). 
Apeldoorn (20.00 uur, ATS; JOVD, dis
trict oost) . 
Leeuwarden (onderwerp: .binnenlandse po
litiek). 
Pesse 
Wassenaar (JOVD). 
JOVD Drenthe (onderwerp: Europese vei
ligheid en Duitse Heren). 
IJsselstéin (20.00 uur, Wapen v. IJssel
stein; afdeling Lopikerwaard; onderwerp: 
EEG). 
Huizen 
Soest 
Winschoten 
Zwijndregt: afdelingen Dordrecht, Dubbel
dam, H. I. Ambacht (20.00 uur, hotel 
Swindregt; besloten verg. onderwerp Viet
nam). 
Tiel (20.00 uur, Huize Berner; Statencen
trale Tiel). 
Nijmegen ('s middags, Vrouwengroep). 
Groningen (onderwerp: Moet de VVD ont
ploffen?) 
Rotterdam 
Leeuwarden (20.00 uur, Oranje Hotel 
JOVD; onderwerp: Een jaar Tweede Ka
mer). 
Amstelveen (JOVD, debat VVD-JOVD). 
Den Haag (10.3() uur, ()p Gouden Wieken; 
Provinciale dag Zuid-Holland, Vrouwen in 
de VVD). 
Arnhem (14.00 uur, rest. Royal; Kamer
centrale Gelderland, forum Kiezer-Geko
zene). 

Zuidland. 
Waalwijk (20.00 uur, hotel Verwiel; onder
werp: Moet de VVD ontploffen?). 
Stadskanaal (20.00 uur, café Daleman; 
statencentrale Veenkoloniën en Wester
welde: onderwerp: Anderhalf jaar lid van 
de Staten). 
Apeldoorn (20.00 uur, hotel De Keizers
kroon; VVD-Vrouwengroep). 
Amsterdam (20.15 uur, geb. Marcanti, J. 
v. Galenstr.; A'damse Oranje Vereniging 
onderwerp: Erfelijk koningschap nu). 
Enschede (liberale sociëteit). 
Oosterhout (20.00 uur, rest. Centraal; on
derwerp: Hoe zit de partij in ellmar?) 
Breda (20.30 uur, hotel Cosmopolite; West
Noord Brabant; onderwerp: Defensie). 
Velp/Roosendaal (20.00 uur, Herv. Cen
trum; onderwerp: Moet de VVD ontplof
fen?). 
Voorburg (JOVD, Voorburg, Rijswijk, 
Delft). 
Hoofddorp 
Zeist 

Mr. A. Geurtsen 
R. Zegering Hadders 
Mr. E. H. Toxopeus 

Mr. H. van Riel 

R. Zegering Hadders 
Drs. Th. H. Joekes 
Mr. dr. C. Berkhouwer 

Mr. J. F. G. Schlingemann 

H. Wiegel 
Mr. J. F. G. Schlingemann 
R. Zegering Hadders 
Mr. H. van Riel 

Ir. D. S. Tuijnman en R. 
Zegering Hadders 
Mr. J. G. Rietkerk 
H. Wiegel 

Mr. E. H. Toxopeus 
H. Wiegel 

L. M. de Beer 
Mr. H. van Riel 

Mr. W. J. Geertsema, mr. 
J. G. Rietkerk, H. Wiegel, 
mr. H. P. Jager en M. 
Israel 
Ir. D. S. Tuynman 
H. Wiegel 

Mevr. J. Hut-de Jonge en 
T. J. Albronda 

Mr. J. G. Rietkerk 

Mr. H. van Riel 

Mr. A. Geurtsen 
Mr. H. E. Koning 

G. Koudijs 

H. Wiegel 

Mr. E. H. Toxopeus 

H. J. L. Vonhoff 
H. Wiegel 

Deze lijst, waarin in principe alleen spreekbeurten van Kamerleden - die zij vervulle.n 
binnen het verband van de partij - worden vermeld, wordt opg~steld door het Algemeen 
Secretariaat van de VVD, Koninginnegraeht 61 te Den Haag (telefoon 070- 604803). De 
gegevens, waaronder bU vooi-keur ook het aanvallgsuur en de plaats \-\'aar de ver
gaderingen gehouden worden, dient men derhalve niet naar de red«<•tie van bet weekblad, 
maar naar het Algemeen Secretariaat van de partij te zenden. De lijst wordt elke maan
dag om 12.00 nur afgesloten. 

Radio-uitzending van de VVD: woensdag 17 april van 18.20-
18.30 uur over de zender Hilversum 11 (298 m.). 

löölööM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prelabs voor versthiliende doeleinden, 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 

UIT DE PARTIJ 
• ENSCHEDE 

Tijdens de op 1 april gehouden jaar
vergadering van de VVD-afdeling 
Enschede en omstreken trad de heer E. 
J. Korthals Altes wegens drukke werk
~aamheden als bestuurslid af. Tot zijn 
opvolger werd benoemd ir. H. W. Fok
kema. Voorafgaande aan de vergade
ring werd een bijeenkomst van de ter 
plaatse florerende liberale sociëteit ge
houden. Bij die gelegenheid sprak de 
algemeen secretaris van de VVD, mr. 
F. Korthals Altes, over 'het recent gepu
bliceerde eerste deel van het rapport 
Kiezer - Gekozene. 

• VEENDAM 
In V eendam is onlangs een afdeling 

van de JOVD opgericht. Het VVD-lid de 
heer J. Hidding, die mede de stoot tot 
deze oprichting heeft gegeven zal als 
contactpersoon de vergaderingen zowel 
van de JOVD als van de VVD bijwonen. 

• ST ATENCENTRALE TIEL 
In de voorjaarsvergadering van de 

Statencentrale Tiel, op 30 maart te Gel
dermalsen gehouden, werd afscheid ge
nomen van de bestuursleden mevrouw 
mr. J, Fokkerna-Van Gent (Culemborg) 
~n H. J. Jonker (Elst-O.B.). Tot nieuw 
bestuurslid werd gekozen de heer W. H. 
Spanhake (Elst-O.B.). In de vacatu
re-mevrouw Fokkema zal nader worden 
voor'zien. Het bestuur der centrale 
bestaat thans uit: G. Donkersloot (Tiel) -
voorzitter, F. A. van Dijk (Beusichem) -
secretaris, H. J. van Erkom (Gelder
malsen) en W. H. Spanhake (Elst). 

Ter vergadering hield de voorzitter 
van de VVD-fractie in de staten van 
Gelder.land, mr. H. P. Jager, een boei
end betoog over "partij-vernieuwing". 

De liberale gesprekskring der centrale, 
welke sedert ruim een half jaar bestaat, 
mag zich in een goede belangstelling 
verheugen. In haar bijeenkomst van 25 
april a.s. in "Huize Berner" te Tiel zal 
met de Kamerleden ir. D. S. Tuyumán 
en R. Zegering Hadders van gedachten 
worden gewisseld over de financiering 
van de dijkverzwaringen langs de grote 
rivieren. 

open boek over 
open haarden 
Denkt u over een open haard? 
Vraag BELLFIRES dan om de 
gratis pocket over open haarden. 
Daarin staat alles over stoken, 
inbouw, rookkanalen, accessoires, 
en nog veel meer. WU sturen U 
hem dire<:t. 

~. ë~~p~~· ....... ~. 
• Ik wil graag opening van 
: zaken over open haarden. 
• Stuur mU s.v.p. uw gratis 
• pocket. 

Naam: ............................................. _ 

: Adres: .................................... _ ........... .. 
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Kant
teke-

• ntng 

Jammer (/) 
De regering heeft besloten geen uit

breiding te geven aan de wet op de 
kansspelen door de mogelijkheid te 
scheppen van gereglementeerde , roulet
te. Ons commentaar daarop is in één 
woord samen te vatten: jammer. 

Wil men het vreemdelingenbezoek aan 
ons land bevorderen - en gezien het 
belang daarvan ook voor onze economie 
:s dat zeker wenselijlr - dan kan men 
het regeringsbesluit slechts betreuren. 
Het is nu eenmaal een feit, al denkt 
men er persoonlijk wellicht anders 
over, dat de roulette voor het vreemde
lingenverkeer en het toerisme een bui
tengewone attractie vormt. In de ons 
omringende landen heeft men dat ter
dege ingezien. 

Enfin, Heinrich Reine heeft eens ge
zegd: "In Nederland gebeurt alles 50 
jaar later". Het was niet vriendelijk, 
maar had hij niet een bèetje gelijk? 

Jammer (//) 
Het aloude gebruik om bij de geboor

te van prinsen· of prinsessen van het 
huis Oranje saluutschoten af te vuren 
wordt afgeschaft. Ook hier luidt ons 
commentaar: jammer, heel jammer. 
Wij weten wel dat televisie, radio en 
bulletins van de kranten de geboorte 
zeer snel aan het Nederlandse volk be
kendmaken maar men moet er zich 
voor hoeden tradities af te schaffen zon
der eerst rustig voor- en nadelen over
wogen te hebben. 

Partijman 
Dezer dagen vroeg een van mijn 

vrienden, die geen geestverwant is en 
ook geen lid van een andere partij - al 
stemt hij op de PvdA - mij: waarom 
ben je eigenlijk zo'n partijman? Ik heb 
hem geantwoord dat ik dat niet ben. Ik 
ben lid van een partij omdat ik vind dat 
als je bewust tracht te leven en je me
de-verantwoordelijk voelt voor de ont
wikkeling en de rrtaatschappij in onze 
Nederlandse samenleving, dat, indien je 
een partij kunt vinden die het minst 
slecht overeenstemt met je persoonlijke 
gevoelens, het dan je plicht is daarvan 
lid te worden. Dat betekent niet dat ik 
het in alles altijd met die partij eens 
hoef te zijn; dat ik soms niet vind dat 
Van Riel te vooruitstrevend is en Wie
gel te behoudend. Maar het betekent 
wel dat de beginselen waarop die partij 
>toelt en de gedachten die zij in de 
volksvertegenwoordiging uitdraagt over 
het algemeen mijn instemming kunnen 
hebben. In die zin ben ik dus partijman, 
maar nooit zo dat de partij als het ware 
een nimbus zou hebbew waarop geen 
enkele kritiek mogelijk zou zijn. 

Want net zo goed als de maatschappij 
zich ontwHckelt, moet zo'n partij zich 
ook ontwikkelen en daar hoop ik op een 
bescheiden wijze mijn steentje toe bij te 
dr·agen. 

D. W. DETT:M:EIJER 
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Al3 wij in onderstaand verslag van de 
jaarlijkse algemene vergadering van de 
VVD in Maastricht onze algemene in
drukken willen weergeven, dan moet 
voorop worden gesteld dat het een bij
zonder informatief congres was. Infor
matief, niet alleen wat het beleid van 
het hoofdbestuur betreft, maar ook ten 
aanzien van het optreden van onze Ka
merfracties. 

Er werden vele vragen gesteld die 
evenwel kennelijk steeds tot volle tevre
denheid van de bepaald niet altijd kri
tiekloze aanwezigen op een dusdanig af
doende wijze werden beantwoord, dat 
een debat in tweede termijn overbodig 
bleek. 

De voorzitter, ir. K. van der Pols, 
begroette de talrijke aanwezigen en 
wees er onder meer op dat de VVD 
voor het eerst in haar bestaan haar 
algemene vergadering in Maastricht 
hield, waarbij hij nog eens de successen 
onder de aandacht bracht die door de 
partij bij de laatste verkiezingen in 
Limburg werden behaald. Wat de 
jongste ledenwerfactie van de partij be
treft, kon hij er op wijzen dat deze de 
VVD 6000 nieuwe leden heeft opgele
verd. 

Hierna gaf -nij het woord aan mr. 
Toxopeus, wiens rede men elders in dit 
blad uitvoerig kan aantreffen. 

Nadat de voorzitter diverse gasten 
had begroet, onder wie de liberale mi
nisters Polak, Den Toom en Witteveen, 
zomede de staatssecretarissen Keijzer 
en De Koster, werd onder grote bijval 
besloten een· telegram van aanhankelijk· 
beid aan de Koningin te sturen. 

Nadat de jaarverslagen waren goed
gekeurd en de desbetreffende commis
sies waren benoemd, werd het voorstel 
van het HB aanvaard de contributie 
voor jongere partijleden te verlagen. 

Het voorstel van de afdeling 
Voorschoten om 16-jarigen tot aspi
rant-lid van de partij toe te laten werd 
verworpen. 

Het voorstel van de .afdeling 
Loosdrecht artikel. 9 van het reglement 
op de kandidaatstelling voor leden van 
de Tweede Kamer te wijzigen, werd 
aangehouden tot de buitengewone alge
mene vergadering in november, evenals 
het voorstel van de afdelipg .Amsterdam 
terzake de procedure voor diezelfde 
kandidaatstelling. 

LIBERAAL BERAAD 
Ten aanzien van het Liberaal Beraad 

werd door de voorzitter medegedeeld 
dat thans de politieke problemen, zoals 
bijv. het vraagstuk van de partijstruc
tuur, meer centraal worden gesteld. Het 
beraad wordt thans in een sneller tem
po voortgezet. De voorzitter verwachtte 
dat binnenkort ovèreenstèmming zal 
kunnen worden bereikt over program
mapunten voor de liberale politiek op 
langere termijn. Bij de behandeling van 
het beleid hoofdbestuur werden onder 
meer vragen gesteld over de in de vori
ge algemene vergadering gedane. toe
zegging inzake de instelling van een 
commissie-grondwetsherziening. De 
voorzitter wees ei·op dat bij de sa
menstelling van deze commissie enige 
tegenslagen waren ondervonden, vooral 
ook, omdat men er door allerlei oorza
ken niet in was geslaagd een geschikte 
voorzitt_er aan te wijzen. Er is toen een 
kleinè commissie ad hoc benoemd die 
het RB hàder heeft geadviseerd. 

Het HB heeft inmiddels afgezien van 
de instelling van een grote commissie, 
doch heeft er de voorkeur aan gegeven 
een aantal kleine commissies te benoe
m.en in verband met de te verwachten 
benoeming van subcommissies van de 
staatscommissie. 

De image van de partij zal, eveneens 
wa:t de aspecten van de radio- en tv-Uit
zendingen betreft, in het tweede rapport 
kiezer-gekozene nader worden behan
deld. Ten aanzien van de tv-uitzendin
gen zullen · de resultaten nader worden 
bekeken aan de hand van een te houden 
onderzoek. 

De motie van het LDC ~ver Vietnam, 
gepubliceerd in ons vonge nummer, 
yverd ingetrokken. De andere, eveneens 
m ons weekblad gepubliceerde motie 
van het LDC werd ter leennis van de al
gemene vergadering gebracht. De daar
in uitgesproken wens zal; naar de alge
meen secretaris meedeelde, in de bui
tengewone algemene vergadering van 
november worden behandeld. De door de .
afdeling Den Haag in overleg met het 
hoofdbestuur ingediende resolutie, die 
eveneens in het weekblad werd gepubli
ceerd, werd met algemene stemmen 
aanvaard. 

BELEID KAMERFRACTIES 

Bij de behandeling van het beleid van 
de Kamerfracties kwam onder meer het 
vraagstuk ter sprake van de toelcenning 
van een pensioen aan de slachtoffers in 
de Duitse concentratiekampen. Mr. Van 
Riel wees er in dit verband op dat men 
deze zaak niet moet vergelijken met de 
Wiedergutmachung in Duitsland. Neder
land heeft in dit opzicht een eigen ver
antwoordelijkheid met geheel andere 
achtergronden, een verantwoordelijk
heid die zeker zal moeten worden geho
noreerd. 

Ook de kwestie Nieuw-Guinea kwam 
ter·sprake, met name de uitvoer-ing va.n 
het akkoord van New York, op grond 
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waarvan het volgend jaar een plebiciet 
zal moeten worden gehouden, waarbij 
de Papoea's hun_ wens kenbaar kunnen 
maken of zij al dan niet voor hun onaf
hankelijkheid met betrelcking tot Indo
nesië zullen kiezen. 

Mr. Van Riel wees er .in dit verband 
op dat deze zaak niet op een opportu
nistische, maar op een tactische wijze 
zal moeten worden aangepakt. Men zal 
de macht van de UNO in deze niet 
mogen onderschatten, doch anderzijds 
was hij van oordeel dat men deze 
kwestie niet in een prestigesfeer ten 
aanzien van Indonesië zal mogen trek
ken. Hiermee zou men de kansen van 
de Papoea's bepaald verkleinen. Wij 
moeten, aldus mr. Van Riel, ons uiter
ste best doen de bepalingen van het 
verdrag te . realiseren, maar men zal 
daarbij subtiel te werk moeten gaan. 

Mr. Toxopeus sprak in dit verband in 
gelijke zin en was de mening toegedaan 
dat Indonesië de laatste tijd een wat 
soepeler standpunt is gaan innemen. 
Ook was hij van oordeel dat een stok 
achter de deur averechtse uitwerking 
zou hebben. 

VIETNAM 
Uiteraard kwam ook de jongste ont

wikkeling in Vietnam ter sprake. Mr 
Van Riel was van oordeel dat de pers 
zich hierover wel wat te optimistisch uit
laat. Hij achtte het niet uitgesloten dat 
met de veridaring van Johnson mede 
binnenlandse politieke belangen werden 
gediend. De beperking van de Ameri
lmanse bombardementen kan zijn in
gegeven door strategische overwegin
gen. Het is een zaak die een gunstige 
uitwerking hebben kan, maar dat staat 
geensûns vast. Wij weten er in feite te 
weinig van. Hij zag nogal wat negatieve 
aspecten en spr. wilde de vergadering 
waarschuwen voor eventuele teleurstel
lingen. Hij was voorts van mening dat 
de moord op Luther King van invloed 
zal kunnen zijn op het Vietnamese 
vraagstuk. Daarom is bepaald een voor
zichtig optimisme geboden. Hij plaatste 
zich overigens geheel achter het 
voorstel van de afdeling Utrecht de hulp 
aan de gehele Vietnamese bcYolking te 
bevorderen. 

Mr. Berkhouwer verdedigde vervol
gens de houding van de Tweede Kamer
fractie bij de stemming in februari in
zake de motie Van der Stoel. Deze mo
tie viel uiteen in twee delen, namelijk 

een deel dat een beroep deed op alle 
partijen de wapens te strekken, en een 
deel dat zich alleen tegen de Amerika
nen richtte om de bombardementen te 
staken. Een deel van de fractie had be
zwaren tegen deze eenzijdige eis. Dat 
men binnen de fractie hierover verschil
lend oordeelde noemde hij een bewijs van 
ware liberale tolorantie. Een en ander 
heeft volgens spr. geen afbreuk gedaan 
aan onze homogeniteit. De fractie heeft 
aangedrongen op meer medische en 
technische hulp. 

OMBUDSMAN 
. Het vraagstuk van de ombudsman 

werd vervolgens J1(tder toegelicht door 
mr. Rietkerk. Het gaat hier volgens 
spr. voornamelijk om de wijze waarop 
de bui·ger door de overheid wordt beje
gend. Hij toonde zich erover verheugd 
dat minister Polak een voorstander is 
van de instelling van een ombudsman. 
Het gaat er echter om welke figuur 
men wil benoemen. Minister Beernink 
denkt daarbij aan een parlementaire fi
guur. 

Onze fractie, aldus mr. Rietkerk, 
heeft echter aangedrongen op een onaf· 
bankeiijk iemand die het vertrouwen 
moet hebben van de burgerij en die 
zelfstandig zal moeten zijn en zich 
tegenover de regering volkomen onaf
hankelijk moet kunnen opstellen. De 
fractie zal hiervoor blijven pleiten. 

Ook mr. Van Riel sprak zich in derge
lijke zin uit waarbij hij onder meer 
opmerkte dat men het vooral ook zal 
moeten zoeken in de perfectionering 
van de normale administratieve 
rechtspraak. Daarnaast kan worden 
vastgesteld dat de commissie voor de 
verzoekschriften meer aandacht aan di
verse problemen gaat schenken, waar
bij hij wees op de bijzondere activitei
ten in dit verband àan de dag gelegd 
door ons Eerste Kamerlid mr. D. A. Del
prat. Niettemin was ook mr. Van Riel 
van oordeel dat de positie van de om
budsman bepaald zou moeten worden 
beklemtoond en ook de aandacht van de 
fracties verdient. 

Ir. Van der Pols sprak hierna een 
slotwoord uit, waarbij hij als zijn oor
deel uitsprak dat de algemene vergade
ring zeer vruchtbare discussies had op
geleverd die bijzonder verhelderend 
hebben gewerkt. 

G. STEMPHER 

naar 
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In afwachting van bezwaren 
EINDELIJK is dan het officiële 

startschot gelost: burgemeester en 
wethouders van Amsterdam hebben de 
raad formeel goedkeuring gevraagd 
voor de aanleg van een stadsspoorweg. 
Daarmee is de gemeentelijke brieven
bus opengezet voor de <•.dressen en op-· 
merkingen van ieder die meent zijn 
licht over deze zaak te moeten laten 
schijnen. Het dagelijks bestuur van de 
stad rekent op veel adressen; daarbij 
kan men verwachten dat het vooral de 
tegenstanders zijn die hun inzichten zul
len willen openbaren. Voorstanders van 
plannen zijn nu eenmaal minder gauw 
geneigd van hun standpunten .te. getui
gen. Trouwens het eerste prote::>t ,was al 
binnen voordat de raadsleden.,Q.e .. !lt\!k
ken hadden ontvangen: d~ ., ·Bond 
Heemschut stuurde een protest tegen de 
,,,metro'' naar de gemeenteraad· en .·te
vens naar de regering, waarin wordt 
gesproken van architectonische vernie
ling van 's werelds mooiste binnènstad. 

Dez.e forse woorden hebben - volgens 
de plannen zoals die door Amsterdam 
zijn gemaakt - betrekking op de nood
zaak om ten behoeve van de aanleg van 
de stamlijnen voor de stadsspoorweg in 
totaal 33 gebouwen die op de monmnen
tenlij.st voorkoroen te amoveren. Een 

deel daarvan zal echter weer kunnen 
worden herbouwd. 

Het woord monument heeft overigens 
een geur van heiligheid gekregen die 
dreigt het evenwicht bij de beoordeling 
van planologische roerites te verstoren. 
Er zijn in Amsterdam zo'n vijfduizend 
monumenten die bepaald niet allemaal 
de allure van het paleis op de Dam 
hebben. Als nu Amsterdam erin zou sla
gen om door de (tijdelijke?) amovering 
van enkele van die panden de toeganke
lijkheid van de binnenstad roetterdaad 
te verbeteren zodat juist door de aanleg 
van de "metro" het stadsbeeld-als-ge
heel ongeschonden kan worden be
waard, dan zou een voortreffelijk stuk 
werk zijn verricht waarbij een mini
mum aan offers een maximum aan 
resultaat oplevert. 

Een bezwaar dat zeker ook zal kun
nen worden ingebracht is dat van de 
midden15tand· die bevreesd is voor . een 
"Coolsingeleffect" bij de. aanleg van on
dergrondse gedeelten van de stads
spoorweg. Het plan van AmsterD:am om 
in gesloten bouwputten te gaan werken, 
za:l die vrees goeddeels kunnen wegne
men. Ook dan zullen er zeker inconve
niënten blijven, maar ook hier zal kun
nen gelden dat het evenwicht is be-

Oproeien tegen de stroom 
HET plan tot uitbreiding van de 

Maasvlakte en in nauw verband 
daarmee de toekomstige positie van het 
eilànd Voorne-Putten blijven de geesten 
allerwegen intensief bezighouden. Voor
al de tegenstanders, die roet name kun
nen worden aangetroffen in de kring 
van de natuurliefhebbers en -bescher
mers, roeren zich geducht. Zij vormen 
een uitermate militant gezelschap dat 
de leus "Han·aen af van Voorne-Putten" 
roet welhaast fanatieke kracht uit
draagt. 

Op allerlei manier uitdraagt. Men kan 
hrm bezwaren vernemen uit in gezonden 
stukken in dag- en weekbladen, uit 
adressen aan daarvoor in aanmerking 
komende instellingen, in vergaderingen 
van de natuurbeschermingsorganisaties, 
in vertegenwoordigend'e lichamen en in 
openbare ,hearings' van sommige politie
ke partijen. Het lijdt geen twijfel dat 
die partijen ijverig pogen enige inunt te 
slaan uit het Rotterdamse streven naar 
meer ruimtelijke armslag voor zijn ha
vens en zijn industrieën. 

Laten we eerlijk zijn· het is niet alle
maal even verheffend wat we over dit · 
streven uit de monden van de opponen
ten te horen krijgen. De zaak wordt 
belaas veel te dikwijls in de sfeer van 
bet sentiment getrokken. Rotterdam 
komt dan onveranderlijk te voorschij;n 
als .de grote boeman. Ook de exponen
ten van het streven - burgemeester 
Thomassen en ir. F. Posthuma, zij wor-

den soms gekarakteriseerd in termen 
die hen zo ongeveer gelijkstellen roet 
notoire staatsvijanden. 

Toch zit er in de Rotterdamse denk
beelden niets oneerbaars. Zij zijn inge
geven door de wetenschap dat ons land 
met zijn snel groeiende bevolking geen 
kans mag missen om zijn economische 
positie te verbeteren en de werkgele
genheid te versterken. Daarom vraagt 
het plan tot uitbreiding van de 
Maasvlakte een eerlijke, zakelijke bena
dering. Gevoelsargumenten horen bij 
deze materie niet te worden gehanteerd, 
nog veel minder schijnarguroenten. 

Uitbreiding van de Maasvlakte berust 
natuurlijk in oorsprong öp een Rotter
dams plan. Maar men dient te beseffen 
dat dit plan in het Overlegorgaan zeeba
venontwikkeling Zuidwest-Nederland op 
tafel heeft gelegen en dat het daar ge
nade heeft gevonden. Het rapport "Ver
kenning van enkele aspecten van de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor zeeha
vens in het Deltagebied" zegt dit met 
zoveel woorden en op de bijbehorende 
kaart staat de "verlengde" Maasvlakte 
in alle duidelijkheid aangegeven. 

Nu vermeldt het rapport eveneens in 
alle duidelijkheid dat Voorne-Putten on
gerept moet blijven. Daar heeft Rotter
dam zich niet bij voorbaat bij neerge
legd. Het heeft integendeel aangekon
digd dat het naar de toekomstige positie 
van het eiland een onderzoek zal laten 
instellen. 

Samenwerkingsorgaan 
ZEVEN gemeenten in de Haagse ag

glomeratie zijn eindelijk tot over
eenstenlming gekomen over een samen
werkingsorgaan. We kunnen ons daar
ever verheugen, maar de vreugde wordt 
wel getemperd door het feit, dat het om 
een bijzonder "licht" orgaan gaat, 
waaraan geen enkele bevoegdheid 
wordt toegekend. Het algemeen over
leg-orgaan kan slechts adviezen uitbren
gen aan de gemeenteraden, maar die 
behoeven zich daarmee niet te vereni
gen. Tot een wezenlijke samenwerking 
in de agglomeratie behoeft het nieuwe 
instituut dus niet te leiden. Er is slechts 
sprake van overleg over een aantal met 
name genoemde onderwerpen, die van 
belang kunnen zijn voor de gemeenten 
in de agglomeratie: ruimtelijke orde
ning, volkshuisvesting, industrievesti
ging, openbaar vervoer, verkeer, ge
zondheidszorg, maatschappelijk werk, 
sport, recreatie, politie en brandweer. 

De opzet ziet er in zekere zin fraai uit, 
maar afgewacht dient te worden of in 
alle zeven gemeenten de wil aanwezig 
is, de doelstelling, d.i. samenwerking, te 
verwezenlijken. 

Aan de onderwerpen, die in het over
legorgaan aan de orde kunnen worden 
gesteld kan geen enkel gemeentebestuur 
zich een bUil vallen, zo menen we. Voor
aisnog kunnen we in de opzet enkel l>et 

nut zien, dat men nu over en weer van 
elkaars plannen op een aantal terreinen 
tijdig op de hoogte zal komen, waarbij 
dan de kans bestaat, dat doublures wor
den vermeden. Bovendien kan het over
leg er toe leiden, dat in bepaalde aange
legenheden de gemeenten geen onder
ling strijdige beslissingen nemen. In 
dit verband valt vooral te denken aan 
de vraagstukken met betrekking tot de 
ruimtelijke ordening en het verkeer, als 
men tenminste onder het laatste onder
werp ook de aanleg van (aansluitende) 
wegen wenst te rekenen. Hoe noodzake
lijk dit laatste is, kan de jarenlange 
onenigheid tussen Den Haag en 
Rijswijk bewijzen over het profiel van 
de Rijswijkseweg, resp. de Haagweg. 

Van beraad over de volkshuisvesting 
stellen we ons niet v~el voor, met uit
zondering dan wat de samenwerking 
tussen Den Haag en Zoetermeer betreft. 
Er is trouwens geen verdeelsleutel over 
de te bouwen woningcontingenten, maar 
van meer belang achten we een goede 
uitwisseling met betrekking tot de wo
ningbehoevenden. Daaraan schort het al 
vele jaren. 

waard. Van merkwaardiger aard is het 
ai geopperde bezwaar dat door de aan
leg van de metro Amsterdam gedwon
gen zou kunnen worden om ter verho
ging van de opbrengsten de gronden 
langs de metrolijnen rendabeler te ma
ken door het toestaan van hoge bebou
wing. Men spreekt in dat verband van 
het "Manhattaneffect", een woord dat 
in kringen van historische verenigingen 
een gevoelswaarde van ontzetting heeft. 
Ook deze vrees is overigens vermoede
lijk niet gegrond, want de stedelijke re' 
gelingen op dit gebied laten hoge bebou
wing in de binnenstad niet toe. 

Voorlopig zullen we maar afwachten 
wat er gaat gebeuren. Op 15 roei zal de 
gemeenteraad het voorstel om de aan
leg van een stadsspoorweg goed te keu
ren gaan behandelen, dan zullen de argu
menten voor en tegen kunnen worden 
afgewogen. 

I NTUSSEN heeft Amsterdam een nieu
we wethouder gekregen. Geruime 

tijd geleden hebben wij op deze plaats 
mr. J. Bootsma als een van de top
mensen in de gemeenteraad gewaar
deerd; sinds kort is hij wethouder als 
opvolger van de heer J. Tabak die het 
zeer zware werk heeft moeten neerleg-

Het provinciaal bestuur van Zuid-Hol
land bekijkt de zaak weer anders. Gede
puteerde Staten hebben tenminste als 
hun standpunt verkondigd dat het eiland 
in stand moet worden gehouden als 
woon- en recreatiegebied en voor agra
rische bestemmingen. Uitbreiding van 
de Maasvlakte, mag naar de me
ning van dit bestuurscollege pas gebeu
ren als de noodzaak hiervan voor de 
nationale economie is bewezen en als 
onderzoekingen hebben aangetoond dat 
de gevaren voor het eiland kunnen wor
den tegengegaan. 

Nadere en diepergaande bestudering 
van het plan tot uitbreiding van de 
Maasvlakte en van de daarbij in het 
geding zijnde nevenaspecten ligt dus in 
het verschiet. Het lijkt ons verstandig 
de resultaten van die studies rustig af 
te wachten. Zij zullen ons ongetwijfeld 
de middelen verschaffen om tot een af
gewogen oordeel te komen. Dit oefenen 
van enige geduld is naar ons gevoel 
gezonder dan bestrijding van het plan en 
deszelfs propagandisten met argumen
ten, waaraan in wezen alleen maar g.e
voelswaarde kan worden toegekend. 

Wij krijgen de laatste tijd weleens het 
gevoel dat voor velen in den lande de 
fameuze Rotterdamse dynamiek maar 
een vermoeiend verschijnsel is. Zó ver
moeiend dat de activiteiten van 's we
relds eerste havenstad bij dezulken 
schier onoverkomenlijke weerstanden 

Beraadslaging over het openbaar ver
voer zal zeker nuttig zijn, ofschoon er 
op dit gebied niet zoveel (meer) te doen 
valt. Er is alleen nog steeds geen 
beslissing over de verbindingen tussen 
Den Haag en Zoetermeer. Iets anders 
is, dat bij dit onderwerp misschien nu 
eindelijk ook eens de financiering be
trokken zou kunnen worden. Rijswijk en 
Voorburg profiteren nog steeds van het 
Haagse openbare vervoer, zonder ook 
maar één cent in de exploitatiekosten 
bij te dragen. 

Wat de gezondheidszorg betreft, hier
over kunnen we vooralsnog weinig zin
nigs zeggen. Als het over de vestiging 
van ziekenhuizen gaat, hebben de ge
meentebesturen nauwelijks een vinger 
in de pap; dat is staatszorg. Maar er 
kan gedacht worden aan een centralisa
tie van de öngeva!lendiensten. 

In hoeverre er iets op het gebied van 
maatschappelijk werk te overleggen 
valt, vermogen we vooralsnog ook niet 
in te zien. Wat voor de ongevallendienst 
geldt, kan ook van toepassing worden 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

gen. De heer Bootsroa is. een van de 
voorstanders van uitbreiding van het 
aantal wethouders in Amsterdam, een 
standpunt waarin hij bijv. drs. A. Pais 
aan zijn zijde vindt. 

Een aspect van het Amsterdamse le
ven dat aandacht verdient is de kwestie 
van de Wijkraden. Vorige week is op 
deze pagina door de Rotterdamse kro
niekschrijver gewezen op de strubbelin
gen die de wijkraden daar doormaken. 
Van Amsterdam kan in grote trekken 
hetzelfde worden gezegd. De betekenis 
en de invloed van de wijkcentra in 
Amsterdam is helaas niet opvallend 
groot geweest tot nu toe. De gemeente 
wil nu ernaar streven om - met be
houd van de privaatrechtelijke organisa
tievorm - de wijkcentra om te vormen 
tot wijkopbouworganen. Daartoe zal de 
basis van de wijkcentra moeten worden 
verbreed. Een van de mogelijkheden 
om dat te doen is het toelaten in de 
wijkcentra van politieke invloeden. Dat 
kan een voordeel zijn, dat kan een na
deel zijn. De wijkcentra krijgen nu in 
elk geval de kans om nog eens hun 
bestaansrecht te ~wijzen. Daartoe zal 
het evenwel nodig zijn dat de burgerij 
zich in aanzienlijk ruimere mate dan tot 
nu toe bij de wijkcentra l<Jetrokken voelt. 

oproepen. Zij vergeten dat er voor zo'n 
stad geen stilstand kan zijn. Eenvoudig 
omdat stilstànd synoniem is aan achter-
uitgang. -

Als Rotterdam een steunpilaar voor 
Neêrlands economie wil blijven, zal het 
nieuwe projecten moeten blijven enta
meren. Burgemeester Thomassen en ir; 
Postbuma ondervinden dat dit tegen
woordig een weinig populaire bezigheid 

. is. Zij moeten echt tegen de stroomop
roeien. Maar zij hangen -vast aan de 
riemen, zich tot het uiterste inspannend 
het Rotterdamse scheepje zo goed mo
gelijk door de versnellingen te loodsen. 
Gelukkig maar. 

Het laatste nieuws op het punt van 
Rotterdamse plannenmakerij heeft bur
gemeester Thomassen dezer dagen in 
een radio-uitzending bekendgemaakt: 
aanleg van een zeevaartkanaal roet een 
breedte van een kilometer dat in de 
Oude Maas bij Spijkenisse zou moeten 
beginnen en dat - door het oostelijk 
deel van Voorne-Putten en dwars door 
de Hoeksche Waard lopende - naar het 
Haringvliet bij Tiengemeten zou moeten 
leiden. Dit kanaal zou van eminent be
lang zijn voor het nieuwe industriege
bied bij Moerdijk en het zou toeganke
lijk moeten worden voor schepen van 
maximaal 80.000 ton. 

Meer dan een studie-object is dit plan 
nog niet. Waarmee nog niet gezegd is 
dat er niet ook het nodige over te doen 
zal komen. 

geacht voor politie en brandweer, met 
name wat de laatste betreft. Met be
trekking tot de sport zal het wel voorna
melijk gaan om overleg inzake de be
hoefte aan en de aanleg van sportvel
den, sporthallen enz. 

Rest de recreatie. Verstaat men daar 
ook de kunst onder? Dat zou o.i. \'iel 
gewenst zijn, vooral met het oog op de 
positie van Den Haag als cultureel cen
trum. Ook op dit gebied zijn de randge
meenten, zoals Wassenaar, Rijswijk en 
Voorburg ten opzichte van Den Haag 
sterk in gebreke. Den Haag draagt 
praktisch alle lasten, de bewoners van 
de randgemeenten genieten daarentegen 
wel de lusten van toneelvoorstellingen, 
concerten, enz. 

In het samenwerkingsorgaan gaat 
Wassenaar een bijzondere positie inne
men. Deze (welvairende) gemeente 
heeft tot nu toe weinig van samenwer
king met de centrumgemeente Den 
Haag willen weten, ofschoon daarin de 
laatste jaren wel een wijziging ten goe
de is gekomen. De bijzondere positie 
van Wassenaar in het Haagse agglome
ratie-orgaan is echter dat Wassenaar 
ook deel gaat uitmaken van het overleg
orgaan in de Leidse agglomeratie. Met 
het oog op de ligging van Wassenaar 
tussen Den Haag en Leiden is dit dua
lisme wel begrijpelijk. Men mag zich 
niettemin afvragen of Wassenaar door 
van twee walletjes te eten (dit is be
paald niet onvriendelijk bedoeld) op den 

duur niet in moeilijl,heden kan kQp1en. 
De praktijk zal dit echter wel uitwijzen. 
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Persreacties op rapport commissie-Geerts?ma {f) 

d rlan • 
• V ijwel all 

u • 
I mpathie 

Het onlangs ·.;·erschenen rapport van heeft eindelijk een duidelijke uitspraak 
onze VVD-commissie Kiezer - .Gekoze- geproduceerd in: de nationale :lisclissie 
ne, die wij naa-r haar voorzitter in het over partijvernieuwing. Daar is J.ang op 
vervolg gemakshalvè maar "CommiS- gewacht, en politieke tegenstanqer.s .su~: 
sie-Geertsema" zullen noemen, heeft, gereerden reeds, dat .de VVD alles. blJ 
zoals- te verwachten was, in: de pers het oude ·wil laten en dus conservatief 
heel wat aandacht getrokken. is. Het nu voor discussie vrijgegeven 
. Naast hun uitvoerige samenvattingen rapport van ruim dertig gestencilde vel
gaven verscheidene bladen: ook len, "bewijst, aldus Het Vaderland, het 
(hoofd)redactionele commentaren. An- tegendeel. 
deren wachten daarmee waarschijnlijk Het zal nog worden gevolgd door stu
tot ook het tweede deel van het rapport dies· over referendum en volksinitiatief, 
of kort d~ioarna - zoals in de bedoeling over communicatie en representatie, en 
ligt - de gehele tekst in druk (brochu- over staatsburgerlijke vorming. Ze zul
r~o:vorm) zal zijn uitgekomen. len uitmonden in een aantal resoluties, 

Van de reeds verschenen commenta- die dit najaar door een algemene verga
ren, voor zover die ons althans onder dering !runnen worden verworpen of 
ogen kwamen, geven wij m enige arti· aanvaard. 
kelen voor onze lezers thans gaarne een All Met dit eerste rapport acht het 
overzicht hier en daar voorzien van een Haagse. orgaan de weg geopend voor 
enkele strikt persoonlijke, aantekening. bredere liberale {openbare) discussie, 

die, naar het hoopt, "vruchtbaar zal 
zijn en waaraan,· gezien de talrijke min
derheidsstandpunten in dit èerste rap· 
port, ongetwijfeld velen zullen deelne
men". 

Duidelijke uitspraak 
Het Haagse liberale dagblad Het Va· 

tierland · toonde zich kennelijk blij ver
rast, dat er zov cel concrete wijzi
gingsvoorstellen in dit rapport zijn. aan 
te treffen. De VVD, zo schreef het blad, 

VRAGEN OVER 
ONTVANG
STATION 
TV -SA TELLIETEN 

Ons Tweede KamEo:clid mevrouw Van 
Someren-Downer heeft aan de millister 
van verkeer en waterstaat de volgende 
schriftelijke vragen gesteld~ 

1. Is het waar dat de plannen van de 
PTT voor een ontvangstation voor het 
ontvangen van signalen van tv-satellie· 
ten in een definitief stadium zijn? 

2. Wanneer zal een dergelijk station 
in werking treden? 

3. Kunnen: er ook stations opgertcht 
worden voor het ontvangen en doorge
ven van tv-signalen uit de ons omrin· 
gende landen? 

VRAGEN OVER. 
KATHOLIEKE 
HOGERE 
HOTELSCHOOL 

Ons Tweede Kamerlid de heer Port
heïne -heeft aan de staàtssecretaris van 
onderwijs en wetenschappen de volgen
de schriftelijke vragen gesteld! 

1. Is het waar dat à.e Katholieke Ho
gere Hotelschool te MP."astrlcht wat het 
internaatsgedeelte betrr.ft niet gesubsi
dieerd wordt, terwijl .dat met het ande
re internaat op dit gebieá wel het geval 
is? 

2. Is de staatssecretari" bereid ophef
fing van deze verschillen, waarom 
reeds lang is gevraagd zonder dat men 
antwoord kreeg, te overwegen? 

3. Is .de staatssecretaris voorts niet 
van mening dat de normen waaronder 
het schoolgedeelte valt te weinig reke· 
ning houden met de specifieke positie 
van dit soort onderwijs, bijv. het lande
lijk karakter van de school, enz.? 

4. Is hij bereid een wijziging terzake 
te overwegen? 

Naast de uitvoerige overzichten gaf 
Het Vaderland op een andere .pagina 
onderwerpsgewijs in een afzonderlijke 
kolom nog een redactioneel commen-
taar. Het stelt vast, dat de politiek in 
discrediet is geraakt en dat er heel wat 
voorstellen zijn gedaan om het parle· 
mentaire stelsel beter te laten func· 
tioneren. Sommige zijn revolutionair en 
willen ons hele staatsbestel overhoop 
halen, andere zijn meer evolutionair. In 
de laatste categorie wil het blad het 
thans verschenen VVD-rapport indelen. 
Het is geen rapport van "hemelbestor
mers" maar: "Er worden wel tal van 
waardevolle suggesties gedaan, waar
mee de gedachtenwisseling over verbe
tering van ons politieke bestel gediend 
ls~" 

De geest, die het rapport ademt, acht 
het blad sympathiek. Geen vergoelijken· 
de argumentatie, dat net allemaal zo 
slecht niet is. En ook wordt eerlijk toe· 
gegever,, d:;', de leuze ,.duidelijkheid in 
de politiek" maar ten dele waar ge
maakt kan worden. Die duidelijkheid 
kan in a:bsolute zin. nooit worden bereikt. 
Politiek is irrtmers de kunst. van het 
mogelijke en wat mogelijk is, hangt af 
van · tal van onvoorzienbare factoren. 
Slechts extr~mistisehe partijen kunnen 
absOlUut duidelijk zîjn. Maar dat brengt 
mee dat ze geen regeringsverant
woordelijkheid kunnen - en meestal 
ook niet willen -c- aanvaarden. Partijen, 
die dat wel willen, moeten nu en dan 
noodgedwongen water in lmn wijn: doen, 
waardoor de politiek vaak een mistige 
zaak. wordt voor de gewone man. Dat is 
harde realiteit en het blad vindt . het 
goed, dat het VVD-rapport daar eerlijk 
voor uitkomt. 

De kiesdrempel 
Het Vaderland is verder van oordeèl; 

dat het rapport niet revolutionair kon 
zijn, omdat de commissie vasthoudt aan 
het stelsel van evenredige vertegen
woordiging (geen districtenstelsel dus) 
en ook geen .,drempel" wil invoeren .om 
kleine partijen te weren. Dit laatste 
vindt de commissie "ondemocratisch". 
Deze kwalificatie acht .het blad wel erg 
zwaar. Het geeft toe; dat zo'n .drempel 
bij voorkeur vermeden moet worden, 
alleen al omdat anders een uitlaatklep 
voor ontevreden groepen gesloten 
wordt. Dat is is niet gezo,nd. Het kan zich 
echter een situatie indE..,.<en, dat zo'n 
drempel nodig is, juist ter wille van de 
functionering van het parlementaire 
stelsel. 

Als lid van de commissie-Geertserna 
mogen wij daar wel bij aanteken'en, dat 

DE NATUUR GENEEST 
Door toepassing van Wohlmuth-Galvano-Zwakst·room kunt u zich bevrijden 
va;, l•mctionelP- storingen in uw gezondheid; hoofdpijn, migraine, bro~chitis, 
asLx, r , slapeloosheid, ischias, neuralgiën, reumatische spier- en gewrrchts
pijnen, artrose, maag- en darmaandoeningen en storingen in de bloeds
omloop. Vraag om nadere inlichtingen bij: · 

MEDICOR- DEN HAAG.:.2A 
VAN HOEYLAAN 28 - TEL. 070-85 00 93 

ook de commissie dat wel heeft · overwo
gen, maar dat bij haar toch de doorslag 
naar afwijzing gaf, dat men zich hier <>p 
het hellende vlak zou begeven. Zodra 
men de "natuurlijke drempel'' van de 
kiesdeler verlaat, wordt de kwestie ar· 
hitrair en kan men eerst één procent 
maar daarna ook drie, vijf of meer 

VRAGEN OVER 
LANDMACHT 
NAAR INDIA 

Onze Tweede Kamerleden de heren 
Wiegel en Koudijs hebben aan minister 
Udink (ontwikkelingshulp) en aan 
staatssecretaris Haex (defensie) de vol· 
gende schriftelijke vragen gesteld be
treffende het plan tot uitzending van 
een detachement genie van de Konink· 
lijke Landmacht naar India ·voor water
winwerkzaamheden aldaar. 

l. Kunnen de minister en de staatsse
cretaris nadere mededelingen doen om· 
trent het stadium van uitvoering van 
het plan, aangekondigd in de vergade
ring der Tweede Kamer op 25 mei 1967, 
tot het opleiden van en uitzenden naar 
Bihar in India: van een detachement ge
nie der Koninklijke Landmacht, hetwelk 
zou worden belast met waterwinwerk· 
zaamheden in dät gebied? 

2. Kunnen de bewindslieden, indien de 
verwachte vordering van de uitvoering 
van dit plan - zoals door hen bekend
gemaakt op 21 augustus 1967 in ant
woord op dezerzijds gestelde vragen -
vertraging heeft ondervonden, mededelen 
welke factoren of omstandigheden daar
van de oorzaak zijn, en wat zij menen 
te kunnen doen teneinde zo spoedig mo
gelijk realisatie te bereiken van dit plan 
ter verbetering van de structurele onvol
komenheden der voedselvoorziening in 
India? 
TOELICHTING: Op 25 mei 1967 deelde 
staatssecretaris Haex de Kamer mede 
dat hij telkens wanneer dat dienstig is, 
de nodige informatie over de voortgang 
van de uitzending van het detachement 
zou verstrekken. 

Op 21 augustus 1957 deelden minister 
Udink en staatssecretaris Haex mede 
dat in september 1967 de uitgezonden 
deskundigen in India het onderzoek ter 
plaatse en het uitwerken van details 
van het project ter hand zouden nemen 
en naar verwachting in: enkele weken 
zouden kunnen voltooien; op 7 februari 
1968 deelde minister Udink de c,.,,:eede 
Kamer mede dat twee besprr,kingen in 
India hadden plaatsgevonden en dat In· 
dia bereid was een team van Neder
landse deskundigen en militairen te 
1'11-0n'll:rao ... n ... "," 

procent als "drempel" gaan verlangen. 
Het wordt dan een zaak van {in dit ge
val weinig verheffende) politiek en niet 
meer van zo objectief mogelijk recht. 

De · s~e~rK~busakkoorden 
In d0 stembusakkoorden, waar de 

commissie zich voor heeft uitgesproken, 
heeft ,.Het Vaderland" kennelijk nog 
enigszins een hard hoofd. Wat moet er 
gebeuren, wanneer geen enkele groep 
een meerderheid in de Kamer behaalt? 
Wat dan? .,Dé stembusakkoorden wor
den dan weer uit elkaar gerafeld. We 
zullen de kiezers van tevoren op dat 
risico moeten wijzen", zo zei, naar ~et 
blad vermeldt, mr. GeertBema op een 
persconferentie. De redactie vindt dat 
loffelijk, maar: .,als dat geval zich zou 
voordoen, zullen vele honderdduizenden 
kiezers zich lelijk bij de neus genomen 
voèlen". 

Wij zouden hier de voorlopige àantè
ken:ing -wille:r;t maken, dat de E"tembusatt
koorden iliet, zoals het kiessteïsel, e.d. 
een deel vàn ongeschreven stàatsrec}ft 
zullen (gaan) uitmaken, maar tot een 
politieke prak~ijk zullen moeten groeien. 
Hoe zij zullen zijn, hun mate van vrij
blijvendheid en al dergelijke bijzonder
heden laten zich niet vooruit vastleggen, 
maar zuilen telkènmale. van de bijzon
dere omstandigheden afhangen. Zij zul· 
len ook inderdaad niet te star mogen 
zijn. 

Het Vaderland besluit zijn artikel met 
de verzekering, d:at .,vrijwel alle sug
gesties in het VVD-rapport" het blad 
sympathiek zijn. Dat geldt met name 
ook voor de suggestie om de begro
tingsbehandelü.g in de Eerste Kamer 
als regel te , beperken tot één groot poli
tiek-financieel debat en de afzonderlijke 
begrotingshoofdstukken dan "admi
nistratief" af te handelen. "Als de se
naat de wijsheid kan opbrengen, dit 
denkbeeld te volgen (en dat kan door 
een wijziging van het reglement van 
orde), zou veel kritiek op de senaat 
verstommen". 

Het blad acht het ten slotte jammer, 
dat in het VVD-rapport ook niet een 
paar kritische opmerkingen werden ge
maakt over de vergadertechniek van· de 
Tweede Kamer. Het blad doelt daarbij 
op - .kort gezegd - de. naar zijn oor
deel. te grote "praatzucht" van veie Ka· 
merleden, en dat geldt. zo meent het, 
niet alleen voor de pl.enaire zittingen, 
nia:ar . ook voor de -openbare commissie
vergaderingen, "waarvan vrijwel elk 
Kamerlid erkent,. dat men door oever
loosheid van de debatten în een impasSe 
is gekomen". 

Wij zouden er op kunnen wijzen, dat 
"parlement" nu eenmaal "parler" = 
spreken, praten, inhoudt. Maar natuur
lijk is het niet gewenst, dat dit "oever
lpos" geschiedt. Meer toepassir.g van de 
beperking van spreektijd zou wellicht 
aanbeveling verdienen en verder vooral 
- en sympathieker· - ot-en zelf meer 
rekening · houden met wat reeds door 
anderen is · gezegd, zodat een volgende 
spreker zich op bepaalde punten bij zijn 
voorganger kan aansluiten. Dat gebeurt 
soms ook wel, maar kennelijk nog on
voldoende. Hier ligt echter wel aller
eerst, naar het ons voorkomt, een taak 
voor het thans zo veelzijdig samen
gestelde Kamerpresidium, dat vooral de 
praktijk der openbare commissieverga
deringen nog wel eens goed mag bekij· 
ken. Het zou jammer zijn, wanneer de 
m.i. op zichzelf juiste methode van de 
voorbehandeling der begrotingen in 
openbare commissievergaderingen aan 
een verkeerde techniek ten onder zo'u 
gaan. 

A. W. ABSPOEL 

BENOEMING lEDEN 
HOOFDBESTUUR 

Tijdenf" de in Maastricht gehouden al
gemene ledenvergadering van de Partij 
werden ir. K. van der Pols en de heer 
H. J. L. Vonhoff bij acclamatie resp. tot 
voorzitter en secretaris herbenoemd. 

Tot leden van het hoofdbestuur wer· 
den benoerüd: ir. L. Korver te Waalre, 
ir. J. N. Kooij te Apeldoorn, mr. G. C. 
van Dijk te Wassenaar, de heer W. 
Franck te Bergen (N.H.), dr. ir. C. W. 
C. van Beekom te Goes, mr . .t>. P. van 
der Veen te Leeuwarden, mevr. mr. E. 
A. J. Sche!tema-Conradi te Haarlem en 
mevr. drs. J. F. Schouwenaar-Franssen 
tP Hilt.hnvP:n_ 
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mjn op~nme ~Sen 
In deze rubriek nemen wij brie

ven van lezers op, waarin een 
ooening lllaa.r voJrelll wordt gebr:~clhlt 
die naar bet oordeel van llle 
redudie de aandiaebt van andere 
llezers vel'llllfimnt, Dit houdt lilliter
aard nnet m dat de reilJactie het 
a!iijlll met die menbag tle!lls !Za,l 

zijn. Zij behoudt zich llilet recht 
voor il.1111ge:.~omilen brileven te bekor

ten. AnonJ.eme brieven wm·illen 
terzijde gelegd. 

Enkele notities van een ni.et meer zo 
piep,-jonge,· ook niet een stok-o~;le b_e
zoeker van de jaarverggder;Eg 1!). 

Maastl'icht · iemand óie niet · voor 
eonservaü~f doch wel als (het goede) 
behoudend ~1 wo1·den aangezi<'n; rlie 
aich niet radieaal, maar we! voor
uit~hevend {progressief) wll noemen; 
die graag pragmatisch, maar zekf'1: :r:i~t 
opportunisHsch ~n. del?~en;, .oi~ ~1eh. 
echter bovenll.l Wll mzet";;en alle hbeHtal 
denkenden in een grote middenpartij te 
belpen bundelen, .door op de indivlàuele 
mens gerichte actie; die onderlinge 
schel'psltj:perij van liberalen . Jn het 
openbaar verfoeit, geneigd is dit àls ~e
:faitistisch te kwalificeren; doch eerh)k 
gemeende, · g~fundeerde;. · . ópbouwende 
.Riitiek intern van bijzonder grote waar-
de acht. ' · · 

,; 

Hoogtepunten in zijn ogen en oren 
waren: de sfeer, waarin men zich thw.s 
voelt en die eigen is aan VVD-bj;jeen
komsten, de · prettige onderlinge 
-verstandhouding, het genoegen elkaar 
weer te ontmoeten; de voortreffelijke, 
waardige rede van de heer 'I'oxo:peus; 
de duidelijke instemming van de verga
dm·i:ng met het door de regering en de 
fracties gevoerde beleid; de uitstel, end 
geformuleerde vragen en de van grote 
hennis van zaken en van grote sociaïe 
bewogenheid getuigende anhvoonJen 
van onze volksvertegenwoorflj_g€l'S; het 
hem zeer aansprekende betüog v<>...n >e1e 
hOofdredacteur van Vrijhé}rl en Demo
cratie; de goede organisatie van dez-e 
vergadering door onze secretariaats-me
dewerkers(sters) en het altijd weer op
wekkende verbiijf in Maastricht. 

Vervolgens nog enkele opmeloJiiDgen, 
van andere aard : 

De avondveq·cadering, na oe rede van 
de heer Toxopeus, was uitgesproken 
rommelig. Oorzaak: de minimale inte
resse voor huishoudelijke, noglementai
re en procedure-kwesties; men grijpt 
dan de gelegenheid aan (ten onrechte in 
de zaal) tot onderlinge conve1·satie. Dit 
pleit voor duidelijk gescheiden be1mn.c1e
Jing van dergelijke aangelegenheden en 
van politieke zaken. In dit verband lran 
men gelijktijdig nog eens de W€nselijlr
heid beoordelen van behandeling· van 
interne organisatorische en interne -'ll€ .. 

leidszaken in de beslotenheid en van 
politieke discussies, inclusiet' de vnl.gen 
over het beleid ·van de Kamerfracties, 
in de openbaarheid. De opme1·kingen 
van de afdeling De Bilt/Bilthoven i12 de
ze, verdienen nadere overweging. 

De vergadering verliep verder wat 
tam en er ontbrak een áctievè poliüeJ~e 
geïnspireerdheid; dat vèstigt -- ook 
naar buiten - de fudruk van tèvreden
heid en zelfvoldaan zijn (behalve over 
de eigen financiën *). ·De ·VVD moet 
niet een studieclub of een kiesvereni-

glng zijn, maar een organisatie, waarin 
men de politiek moet beleven. Discus
sies zijn hierbij onmisbaar, waarbij 
verschillen vaY' mening zonder enig be
zwaar naar voren kunnen komen, mits 
op correcte wijze gebracht en altijd we
derzijds getuigend van begrip voor an
dermans standpunt en van verdraag
zaamheid. Zulks tot heil van de politie
ke liberale eenheid. 

J. H. FABER, 
Soest. 

•) What a shame, VVD' ers! Als ieder 
Jià, dat nlet heeft kunnen voldoen aan de 
grote wens één nieuw lid aan te brengen, 
nu eens f 10 extra in de partijkaA stor-tte? 
Dan hebben we allemaal wàt gedaan. 

• f~~mkeuring (I) 
In verband met de vrijheid van m.e

n1ngsuiting is het afschaffen van de 
fllrnkeuring· aantrekkelijk. De rechtson
zekerheid die daardoor echter ontstaat 
bij filmimporteurs en bioscoopexploitan
ten is een niet te onderschatten nadeel 
van onze vrijheid. Misschien zou ·deze 
rechtsonz.ekerheid toch wel grotendeels 
·weggenomen kunnen worden door \vel
:l,<;waar .. de· filmkeuring .·te laten_ bestaan 
maa:r aan de keuringscomn_üssie alleen· 
een "adviesrecht" toe te kennen.··· Zij 
ltan dan een film toelaatbaar vindèn of 
ontoelaatbaar, wat op de film zou moe
ten worden vermèld. Degene die een on- · 
toelaatbare film dan toch gaat vertonen 
weet dat hij de kans loopt strafrechter
lijk vervolgd te worden en weet dus 
méér dan ... wanneer er géén keuring 
plaatsvindt. Hij behoudt echter de vrij
heid van l;lam:ielen en draagt dan, ne.t 
als alle publicisten in. het algemeen, de 
:persoonlijke verantwoordelijkheid . voor 
ziJn daden. 

Ir. J. A. BERENDES, Utrecht 

•- Filmkeuring (11} 
Uit het oogpunt van volksgezondheid 

is het verzwijgen van seksualiteit apert 
scho.delijk te achten, overmatig accen
·tl .. eren ervan nauwelijks. Het laatste 
ve:r-veelt snel. Aan filmkeuring, noch 
aan àe mogelijkheid van . vervolging 
achteraf, bestaat in geestelijk-hy
giënisch opzicht behoefte. Onze wet op 
por·nografie is een atavisme. 

Met agressie ligt de zaak ingewtklHèl
der, maar ik zie ook hier weinig nut in 
veroodsbepalingen. 
P. J, STOLK, zenuwo.rts te Poortugaal 
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erkbezo k aan de 

oosteliike cht rhoek 
Vorige week heeft een delegatie van een natuurlijke ontwikkeling van· dit ge

de VVD een bezoek gebracht aan. het bied, dat aanleunt tegen Twente, gaat 
oostelijke deel van Oost-Gelderland. Het afremmen, omdat in de ideeënschets 
waren de "Gelderse" leden van de aan een andere plaats is gedacht. Pla
Tweede Kamer, mr. J. G. Rietkerk. en nologisch gezien kan een ontwikkeling 
H. Wiegel samen met drs. Th, H. Jcie- van Neede-Eibergen immers niemand 
kes, secretaris yan. de fractie, die ver- pijn doen, En waarom begint men al 
gezeld werden door ons Eerste-Kamer- niet r.eeds met het stuk rijksweg 15 van 
Ed ir. J. Baas en de. leden van provinçi- .. Doetinchem tot Twente? 
ale staten, mr. H. P. Jager, mevr. ,dr.. . De directeur van het Gewestelijk Ar
T. Stark-Heeringa en ir; W. Kooy. N.a- . beictsbureau deelde de meest recente 
mens het organiserende .bestuur .van de : '\Vel'Jdoosheidscijfers mee. Per 1 april in 
Kamercentrale Gelderland .waren aal)- het rayon Winterswijk 4,1 pct. (433 man
wezig de heren W. Inden, voorzitter en nen) en in het rayon Eibergen 3,5 pct. 
ir. K. c. Kolhoop, secretaris. (265). Van de 698 werklozen zijn er 404 

Het dagje zat goed vol! Begonnen jonger dan 40 jaar. Het zal onder deze 
werd in de Parel van de Achterhoek, · omstandigheden niet gemakkelijk zijn 
waar het college van·· b, en w. als eerste om in de komende zomer 900 à 1000 
aan de delegatie de • problemen' .. van· .jonge àrbeidsl{rachten tè plaatsen 
plàats en streèk uiteenzette. Hoewel (onder wie 628 .lts-jongens!), 
men weigert het odium van ·teruggang ···Een ujtern1ate ·positief 'gesprek met 
op zich ·te laden, is:. de onevenwichtig.e de districtsb\'stuurdèrs van NVV, _:NI{V 
structuur van de· industrie toch eèn eu- en CNV rondde het . overleg i~L de . 
vel, waardoor. het moeilijk is de jeugd raàdzaal van Eibergen af. De wense
in de e:igen omgeving werk te bieden. . '• . lijkheid . van intensieve samenwerking 

RUKSWEG 15 
Uiteraard, m~ar dat ·is door iedere 

deiegatie gezegQ.,: is dè rijksweg 15' 
tRotterdam - B.etuwe - Achterhoek · - · 
Twente) · een· 'bUitengewoon· belangrijke 
sleutel tot . versnelde ontwikkeling, ter
wij! het., a1om Qtri;oorstelbà'ar werd ge~ 
noemd, dat de NS-lijnen Winterswijk -
Arnhem en Winterswijk - Zutfen werke
lijk zullen worden opgeheven. 

Het gemeentebestuur van Winterswijk 
stelde dat vooral onder de· · bouwvakar
beiders de werkloosheid groot is. Daar
om zou het college van b. en w. graag 
zien - en deze wens werd vaker verno
men dat - de aan de gemeente 
verstrekte· bevoegdheid om bouw door 
woningbouwverenigingen voor 90 pct. te 
garanderen, wordt verhoogd tot 95 pct. 

De Geldersche Maatschappij van 
Landbouw vertegenwoordigde als · een-
11ng (ABTB en CBTB lieten verstek 
gaan) oe landbouw, maar deed dit 
vcortreffelijk. Geen flprake van, dat 
men 1n die kring het isolement zoekt, 
i:nt€gendeel! De afvloeiing van mensen 
·uit de landbouw is noodzakelijk, maar 
dan moet ook voor voldoende werkgele
genheid worden gezorgd. In dit verband 
ziet men tde wat ruimere toestroming 
van nieuwe leerlingen naar de lagere 
lànélbouwschoien met enige zorg. 

Bet spreekt vanzelf, dat ook specifie· 
l!e landbouwwensen op tafel kwamen, 
nl. de slechte verkaveling, de ontwate
l'ingsproblemen . (veel nieuw ·Duits wa
ter!) en de vele zandwegen, terwijl men 
de beperkende bepalingen t.a.v. het cou
lissenlandschap uit een oogpunt van mo-.. 
de1'n€ landbouw te vergaand acht. Maar 
ook de landbouwers . lieten weten, .dat 
het belang van de streek als geheel eist, 
dat spoed wordt betracht met rijksweg 
15. Nog even wat de verkaveling be
treft: in Oost Gelderland wil men nu 
ook eens aan de beurt komen! 

SCHOUNG 

In de raadzaal_. van · .Winterswijk 
kw·am vervolgens de industrie de 
VVD-delegatie wijzen op de wenselijk
.heid de scholing van de bevolking. te 
v·erbeteren. De industde wenst een UTS 
in de streek .. Het zou voor dè streek van 
groot belang zijn, wanneer de betreffen
de gemeentebesturen samen één lijn 
zouden kunnen trekken. Ook subsi
diëring van bedrijfsopleiding zou· het 
weerstandsvermogen van de industrie 
ve1·sterken . .Voorts moet er tegen opge
treden worden, dat de ·kosten van. de 
energie hier hoger zijn dan elders. Het 
investeringskrediet betekent in feite 
weinig. Het geeft zekere kredietfacilitei
ten, maar het is geen subsidie. Is er 
voor de textielindustrie. geen rentesubsi
die mogelijk? 

Middagpauze. Quick lunch (uitsmij
ters e.d.) in Groenlo .. Snel even een' blik 
-op de_ waterwerken van watergraaf 
(van .(Je Berkel) Baas en dan ... gemeen
tehuis Eibergen. 

Daar treffen de VVD'ers de colleges 
van b. en w. van Eibergen en Neede. 
Ove1·igens een heel plezierig treffen, 
want, zoals na de persconferentie 's 
avonds door een journalist werd ge
zegd: "Ze hebben zich blijkbaar weer 
goed verkocht." Beide gemeentebestu
ren hebben elkaar gevonden in een dub
belstad structuurplan, dat realistisch 
alJ.ndoet. 

Wensen: andere werkgelegenheid, uit
breiding van bestaande bedrijven en op
vijzelen van d.e infrastructuur. Geef ons 
de rijksweg '15, laat de centrale over
heid bestaande ' rijkssubsidieregelingen 
wat soepeler toepassim en dan kunnen 
we in Neede-Eibergen heel- wat!. Maar
laat bet anderzijds niet zo zijn, dat men 

tussen de gemeenten :van de regio werd 
onderstreept. Ook de vakbeweging is· 

oiniet gelul{kig met de huidige LTS-oplei
ding, terwijl bredere scholing in de be
drijven ook door haar wenselijk. wordt 
geacht. ,;Het is griezelig, dat je dè be
volking ziet teruglopen ondanks hogè 
geboortencijfers en ondanks het zeer 
gunstige woonklimàat." Het is hier ·een 
goede streek voor middèlindustrie. 0 ja, 
en dan nog, wat dacht u, rijksweg 15! 

PERSCONFERENTIE 
Om kwart over vijf is mr. Rietkerk 

. nog bezig met het radiojournaal, wàn
neer het gezelschap zich al opmàakt 
voor het gesprek· met de grote regionale 
pers. Als dat gebeurd is, wordt er gedi
neerd. In ... de Schweizer Stube in ... Ei
bergen en je kunt er voortreffelijk rösti 
en uiensoep eten. Maar dat terzijde, 

Om half acht begint de laatste akte. 
Een 40otal wethouders, raadsleden en 
VVD-bestuursleden uit de streek houdt 
een nabeschouwing. Met de VVD-Ka
mel'leden. Prettig voor beide partijen. 
De heren Rietkerk, Joekes en Wiegel 
gaven hun indrukken. En toen liet Gel
derland hen om kwart voor negen gaan, 
want er moesten nog treinen gehaald 
worden. 

Jfr. K. C. KOLHOOP, Warnsveld 

Vragen over 

o~ost-Gelderland 
ûn~e 'll'weede-lli;amededen, de heren 

Rietkei"k en Wnegen, lilebben een aantal 
seJJ\rlifteH,ïlke vra.gen gesteld aan 
veYsc.hmeltl.de m.iinisters en staatssecre
wu·iss<eJJ ovel' Oost-Geliderland. 

Af.~n de ministeFs van economische za
kel!l . el!l v~n vo]kslb!wsvesting en l'uimte
lljke onllenlng vroogen zij: 
1. Zijn de beVi:indslleden niet van oor
deel, flat 'het voor de ontwikkelii)g. wm 
Oost-Gelderland noodzakelijk is dat ook · 
in dit gewest mee:r industrievestigingen 
plaatsvindeJ1? 

2. Is het de ministers bekend, dat er in 
dit gewest geklaagd wordt over het be
leid van de inspectie voor de Ruimte
Ji.jke Ordening, dat er gericht op zou 
zijn vesting van grotere bedrijven ·met 
name in Neede en Eibergen af te rem-· 
men? -

3. Zijn de 'bewmdslieden bereid om, in
dien deze lilachten gegrond zijn, in de 
toekomst :;Ues te doen ten einde een 
goede coördinatie tussen de industria
lisatiepolitiek en het beleid ter zake van 
de ruimtelijke ordening te wo.arbo:rgen? 

Aan i!lle st~at.ssellretaris van onderwijs 
en wetemsc.hà.ppen h]idde hun vraag: 

Is de staatssecretaris bereid de vesti
ging van een U.T.S. in Oost-Gelderland 
te overwegen, waru1eer hem een daar
toe strekkend verzoek van de gezamen
lijke oostgelderse gemeenten bereilü? 

En aan i!lle milllli<>ter van verkeer en 
wateli"staat: 

1. Is het ële minister bekend, dat in 
Oost-Gelderland grote behoefte bestaat 
aan de srfoe.dige uitvoering van Rijks
weg 15,. met name tussen Doetin
chem en Twente, vooral ook met het 
oog op de economische ontwikkeling 
van dit gebied? 

2. Kan de mJnister over het tempo van 
uitvoering van deze weg nadere mede· 
delingen doen ~m is hij bereid een snelle 
aanleg van deze in Oost-Gelderland ge
plande rijksweg zoveel mogelijk te be
vol·del'en"! 
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Een lid van de Na
tionale Garde bij 
de puinhopen, d·ie 
het resultaat zijn 
van de hevige ras
senonlusten in 

Washington. 

Weer heeft geweld tot nieuw geweld 
geleid. De zinloze moord op de predikèr 
der "non-violence" bracht een ketting
reactie teweeg, die Amerika op zijn 
grondvesten deed schudden. Zelfs de 
oorlog in Vietnam schoof tijdelijk naar 
de tweede plaats. Hier was een natio
nale tragedie, slechts te vergelijken met 
de moord op president Kennedy. Dat 
een misdadigè dwaas juist ds. ·King, de 
apostel van de vrede, moest treffen, is 
een nieuw bewijs voor de botte rede
loosheid van de rassenhaat. 

l . . 

De. staking van de vuilnismannen .. in. 
Memphis heeft de uiterlijke aanleiding 
tot het drama gevormd. Ds. King had 
zich aan het hoofd gesteld van een de
monstratie om aan de eisen van het 
voor negen tiende donkérgekleurde rei
nigingspersoneel kracht bij te zetten. 
De demonstratie, die een soort oefening 
in geweldloosheid had moeten zijn, 
werd een mislukking. Geweld brak los. 
Een neger werd gedood. 

Tijdens de voorbereiding van een 
nieuwe demonstratie was ds. King op
nieuw in Memphis. Een sluipschutter 
maakte het einde aan een leven dat aan 
naastenliefde was gewijd. 

Tot de uiterlijke triomfen van ds. 
King behoort de wijze, waarop in 1963 
de grote mars voor de burgerrechten 
naar Washington de aandacht van de 
hele wereld kreeg. Zijn actie voor ge
lijkstelling van de donkergekleurde be
volking bracht opheffing der discrimina· 
tie in scholen, in autobussen, in restau
rants van het Zuiden. Wetten werden 
aangenomen tegen de achterstelling der 
negers. Maar het tempo waarin dit alles 
tot uitvoering kwam was zo langzaam, 
dat de frustraties erdoor werden 
versterkt. 

Zelfvernietiging 

Het geweld dat door de moord op ds. 
King is ontketend, tart op zijn beurt 
iedere redelijkheid. Hier braken zich in 
massale brandstichtingen, plunderingen 
en vernielingen opgekropte instincten 
baan, die. de opheffing der rassen-onge
lijkheid in de Verenigde Staten geen 
stap nader brachten. Integendeel. Het 
schijnt dat jonge heethoofden onder de 
negers van een aantal Amerikaanse ste
den hier de belhamels zijn geweest. 

;~::w·~~ 
~ ~ 

± Vóór het congres: "Pappie 
± breng je een ombudsmannetje 
± voor me ?nee?" 
± Tijdens het congres aan de 
éB pe1·statel: "Is er ook een om
± budsman in de iaal? Er is een 
± Partij niet goed geworden." 

Eveneens aan de perstafel: 
@î "Dat was dan wagenmaker. ± 
[~ Waar is m~ Wielà1·aaijer?" ± 

I IJ". Tu~inman, tijdens zijn 
korte rede: "Het is zo, dat het 
niet zo is, dat ...... 

J:'t' ;-1~"' 
v.4.~~~~4f.tj,. 

vrijdag 12 àpril 1968 ...; 7 

IN AMERIKA 

Maar om tot een révolte van een derge
lijke omvang te komen, moet de psy
chische brandstof reeds lang tevoren 
zijn opgeslagen. 

Wat evenals bij de rebellie van de 
vorige zomer opnieuw treft, is dat voor
al de bezittingen van de eigen negerbe
volking het, doelwit - zo men hiervan 
spreken mag ----' zijn geweest. Redelijk 
gezien sneden de jonge negers zich in 
eigen vlees. Maar hier werden remmen 
losgelaten, hier toonde zich een drang 
tot zelfvernietiging, die uitmondde in 
een paroxisme van onredelijkheid. De 
furie en razernij, hoezeer ook volmaakt 
tegengesteld aan de belangen van de 
negers zelf, moeten slechts uit eeuwen 
achterstand en vernedering te "verkla
ren" zijn. 

Intussen zijn de onlusten, die onder. 
meer in Washington, Chicago en Balti
more hebben gewoed, in andere 
plaatsen als New Orleans, Pittsburgh en 
Nashville opgevlamd. Hier zijn niet 
meer en minder dan plaàtselijke 
opstanden aan de gang. Uitgaansver
boden en het inzetten, naast de politie, 
van de nationale garde en federale troe
pen waren niet bij machte deze uit
barstingen snel te bedwingen. Op het 
moment dat wij dit schrijven is de rust 
geenszins weergekeerd in de Verenigde 
Staten. Door de ordebewaarders niet al 
te straf te laten optreden schijnen 
bloedbaden op grote schaal te zijn voor· 
komen. Maar hoe de toestand zich deze 
zomer zal ontwikkelen is geheel onze
ker. Velen voorspellen met stelligheid 
nieuwe en nog heviger onlusten. Men 
mag nooit voorschot nemen op de el
lende. Men doet dus beter af te wachten 
hoe en op welke wijze de situatie .zich in 
de lange hete zomer ontwikkelen zal. 

Armoede 
Dr. Martin Luther King had zijn actie 

voor gelijke rechten voor de negerbevol
king de laatste tijd tot een strijd voor 
allen die getroffen zijn door armoede, 
uitgebreid. Hij deed dit uit liefde voor 
de medemens, die letterlijk geen gren
zen kende. 

Het is merkwaardig dat een rijk en 
machtig land als de Verenigde Staten er 
totnogtoe blijl,baar niet in is geslaagd, 
de strijd tegen deze armoede doeltref
fend ter hand te nemen. En wat de 
negerbevolking betreft, de commissie 
die kort geleden rapport heeft uitge
bracht over de rassen-onlusten van het 
vorig jaar, kwam tot weinig rooskleuri
ge conclusies. Ondanks alle goed be· 
doelde wetten en ondanks alle goede 
bedoelingen in het algemeen, duren de 
klachten over de negergetto's onvermin· 
derd voort. Betere woningen dan thans 
gebruikelijk zijn in de neger-"slums", 
betere opvoedingsmogelijkheden en 
vooral betere banen zijn de gerecht
vaardigde slagzinnen die alle wijzen op 
terugzetting en achterstand. De moei
lijkheid is, dat het miljarden en jaren 
zal vergen voor hier een, voor een land 
als Amerika, aanvaardbaar evenwicht· is 
bereikt. Bovendien. is een groet deel der 

blanke bevolking, hoezeer ook de on
rechtvaardigheid inziend van de ach
ter,stelling der negers, in laatste instan
tie nauwelijks bereid . zijn bevoorrechte 
positie op te geven. En toch, wil de rust 
weerkeren, dan zal het deze richting uit 
moeten gaan. Dat is van hieruit gemak
kelijk gezegd. Maar ook de besten in de 
Verenigde Staten zien blijkbaar in, dat 
in een werkelijke "Great. Society" er 
geen verworpenen meer behoren te zijn. 

Boven al deze onrust, boven al deze 
rebellie rijst· de persoonlijkheid van ds. 
King uit als een , lichtend symbool, dat 
hier_ de mensheid een toekomst wijst. 
Om het in zijn eigen woorden - uit zijn 
laatste boek "Chaos of Menselijkheid" 
- te zeggen : "Het dagelijks leven van 
de neger speelt zich af in de kelder van 
de Great Society." En verder: "Als ie
dere neger in de Verenigde Staten over
gaat tot geweld, zal ik verkiezen die éne 
eenzame stem te zijn, die predikt dat 
dit de verkeerde weg is." 

Aldus ds. Martin Luther King, ·één der 
grote figuren van onze eeuw. 

L.M. 

Vergadering van 
propaganda-commissie 

Op dinsdag 2 april heeft in de 
VVD-fr'actiekamèr in het gebouw van de 
Tweed'e Kamer de propaganda-co~is
sie vergaderd onder voorzitterschap van 
de heer H. J. L. Vonhoff. Verschil· 
lende ' 'onderwerpen werden uitvoerig 
besproken, o.a. de opzet van een nieuwe 
ledenwerf campagne. 

~······················••* . ' ' . 
i Algemeen i 
• • + 
: ,secretaraaat i 
~ . + Het algemeen secretariaat van + 
: de VVD te Den Haag is Goede + 
: Vrijdag de gehele dag gesloten. ! 
• • , ........................ ~ 

N.V. WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBANK 
Bij de N.V. Westlandscha Hypotheekbank te 's-Graven
hage is momenteel een vacature voor een 

JURIST 
biJ voorKeur met enige jaren ervaring In aavocatuur, 
notariaat of bedrijfsleven en niet ouder dan ongeveer 
35 jaar. 
Hij zal worden belast met de behandeling van juridische 
aangelegenheden, zowel binnen het bedrijf als in ver
band met de betrekkingen van de bank tot haar cliënten 
en tot derden. Daarnaast kan hij ook worden betrokken 
bij andere aspecten van de hypothecaire financiering. 
De gezochte functionaris zal bij gebleken geschiktheid 
zelfstandig werkzaam zijn en rechtstreeks aan de direc
tie rapporteren. 
Geboden worden een verantwoordelijke positie in een 
prettige werkkring en goede voorzieningen. 

Sollicitaties worden gaarne Ingewacht bij Cle directie van 'de 
N.V. Westlandscha Hypotheekbank, Nassaulaan 23, 's-Gra
venhage. 

Desgewenst kunnen nadere Informaties telefonisch worden 
gevraagd bij Mr. J. F. Visser, 070- 18 45 35. 
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MAAS1RICHTSE REDE VAN MR. TOXOPEUS 

,,Toenemende verwarring der 
t '' gees en~ 

(Vervolg van pag·ina 1) 

partij is er niet bij .. Waa~o1~ ~igenlijk 
niet? Wel, de PvdA IS :Jooah$hsch, En 
wellicht wil de heer Aarden_. die 
oversteel' pas maken als hij ·ruu~ het 
hoofd van een grotere optocht Ioop_t. · 

Ten aanzien van de PvdA zijü.i\1 .de 
laatste tijd enkele interessante. dingen 
bekend o-eworden. De heer pen Uyl 
deelde m~de, dat hij in het manifest lièr 
christen-radicalen de normen ·had her-. 
kend, die zijn eigen politieke handelen 
bepaalden. Ik vroeg hem toen: Gaat u 
uw partij ·omvormen tot een niet-soc~a
listische partij, treedt zij uit de Socia
listische Internationale? 

Het antwoord bleef uit. 
Inmiddels heeft dr. Drees met nadruk 

verklaard een principieel socialist te 
zijn en van oordeel te zijn dat de PvdA 
socialistisch moet blijven. 

Wij moeten ons realiseren dat een 
man als Drees de PvdA in Nederland 
een zodanig gezicht heeft gegeven, dat 
heel wat niet-socialisten juist om de 
persoon .van de principiële socialist 
Drees de PvdA hebben gesteund. Dit 
socialisme van Drees, het onbestemde 

brede progressieve" van een volkspar
tfj zoals anderen willen en het paci
fistisch en dogmatisch socialisme van 
Nieuw-Links strijden dus nu om de 
voorrang. 

Onduideliik beeld 
D'66 verkeert - de heer Van Mierlo 

heeft het laten blijken - in dezelfde 
!JQSitie als de KVP: als e~ ?oncen_trat_ies 
komen, die wat hun pohbeke pcl)bng 
betreft rUVITWeg gesproken bepaald :::ou
den worden door de PvdA en de VVD, 
dan valt D'66 uiteen. . 

De heer · Den Uyl heeft .over · "iulke 
concentraties gesproken.' Hij zag en~r
zijds een progressieve concentratie, 
waarin PvdA, D'66 en de RadicalEm, an
derzijds een liberaal christendel)l.öcra
tische concentratie .. Het interessante iri 
die gedachte is, _ d·at dan toch de,Jwee 
stromingen, die ik steeds als de .. twee 
enige duidelijke politieke richtingep in 
de Nederlandse politiek heb gezien -
de socialistische en de liberale -'- nog . 
altijd de politiek bepalende factoren 
zouden zijn. 

En daartussen !dezen kan D'66 niet. 
Dat is best te beglijpen van een partij, 
die geen politiek beginsel wil hebben. 
Het is ook goed het te weten. 

Dat is de toestand die wij reeds jaren 
Jrennen en die door het 01i.tstaan van een 
CDU nog meer midruk zou krijgen. Dat 
is de toestand die van PvdA en VVD 
niet slechts · maakt de twee duidelijke 
politieke sh·om.inl!;en, maar öok de twee 
tegenstanders, of zij willen of niet.: .. 

In de confessionele partijen nemen 
wij geen ontwikkeling waar die tot ; een 
werkelijke vernieuwing van de· · par
tijstructuur voert. . 

De KVP, na het uittreden van, een 
aantal radicale;n,. poogt de gelederen te 
sluiten en streeft naar nauwe samen
wet'king met ARP en CHU. Wat gaat 
zo'n groepering politiek betekenen? 

In een recente televisieuitzending van 
de ·CHU hoorde ik (Ie heer Schuring 
zeggen dat het rapport van de Achttien, 
de groep die het samengaan van KVP, 
ARP en CHU moet voorbereiden, verder 
gaat dan wat de radicalen voorstaan. 
Hij zei het verheugd, maar toch ook 
wat geschrokken. Hoe staat het. met het 
radicalisme van de CHU? Naar mijn 
mening mag niemand de CHU van radi
calisme verdenken. Wel is zij duidelijk 
afgestapt van het vroegere standpunt 
zichzelf te blijven 

Voor de ARP Iigt de zaak heel lastig. 
Enerzijds verwerpt zij de scheiding pro
gressief-conservatief als politiek onwer
kelijk, las ik, anderzijds wil zij met de 
fusiebesprekingen toch ook wat lmlm 
aandoen vanwege de radicalen in eigen 
kring. 

Soms wordt het mij vreemd te moede 
bij al die woorden als radicaal, progres
sief, consequent-vooruitstrevend. Wat 
betekenen zij politiek? 

Kabinet-De Jong 
In deze situatie vol onzekerheden 

werd kort geleden voor de Telegraaf 
iloor het bureau Veldkamp weer eens 
een verkiezingsonderzoek gehouden. De 
resultaten van dit onderzoek, ·die vorige 
week gepubliceerd werden, .en die ik 
met de nodige reserve bezie, tonen in 
ieder geval aan, dat er bij de kiezers 
aanzienlijk meer vertrouwen bestaat in 
de huidige coalitie dan in een rege-

ringscombinatie van PvdA, D'66 en de 
Radicalel!1. Bovendien is de san1enhang 
tussen de vier regeringspartijen van dit 
moment groot. 

Van de !NP-kiezers geeft een kleine 
meerderheid aan samenwerking met de 
VVD de voorkeur boven een coalitie 
met de PvdA. Bij ARP en CHU is deze 
meerderheid zeer omvangrijk. Het 
beeld wordt nog aanmerkelijk gunstiger 
voor de coalitie als men constateert dat 
zeer aanzienlijke groepen kiezers van 
alle drie de confessionele partijen een 
sam.enwerking. met de PvdA pertinent 
afwijzen. Daartegenover is het aantal 
kiezers, dat een samengaan met de 
VVD niet wenst, zeer bescheiden; 

Ik 1n'een overigens, dat één van de 
weinig positieve conclusies, die uit dit 
onderzoek naar v01·en komen, is dat het 
kabinet-De Jong de steun van de lüezers 
heeft, wat mede blijkt uit het feit ~at 
premier De Jong de tweede plaats m
neemt op de lijst der vertrouwenwek
kende politici. Hij zoekt . geen persoon
lijke populariteit en wekt, mede daar
door, vertrouwen. 

Overigens kunnen de resultaten van 
dit verkiezingsonderzoek mij niet tot 
grote opgewektheid brengen. Vier nieu
we partijen zijn de beloning van het 
~treven naar g1:otere politiek eenheden. 
De verbrokkeling neemt toe in plaats 
van af en de grenzen tussen de verschil
lende opvattingen bakenen zich niet dui
delijker af, maar worden getrokken in 
zulke fijne nuances en zodanig tere half
tinten, dat het een apart specialisme 
wordt om voortdurend bij te houden, 
waar zij precies lopen. Wie weet nu 
werkelijk wat de ware onderscheiding is 
tussen een Parool-socialist, een echte 
radicaal, eert D'66-.er, een_ KVP-radica13-I, 
een AR-spijtstemmer en een progressie
ve CHU-e1·? 

De_verwarring der geesten neemt toe 
en . de bereidheid tot samenwerken op 
basis van een b.eginsel, ook al denkt 
men over een aantal punten van uitvoe
ring verschillend, lijkt af te· neJhen. Dat 
is geen gunstige ontwikkeliilg. 

Kortom: tekening is er in de ontwi.k
k~'ling nog niet te bespeuren. 

Ik vraag mij af hoe de kiezer de 
draden van dit spinneweb zal moeten 
ontwarren. Uit het stemonderzoek blijkt . 
ook dat hem dat niet altijd lukt. Want 
het. mag toch wel verbazend heten, dat 
10 pct. van de radicalenkiezers samen• 
werking met de PvdA princ-ipieel afWijst 
en dat 9 pct. van deze zelfde groep zich 
een warm voorstander van samengaan 
met de VVD betoont. 
. Dit alles stemt mij niet optimistisch 
ten aanzien van- de partijvel'nieuwi.ng. 
Ik vrees, dat de weg nog lang zal zijn. 
Wel geloof ik, dat de stelling, die ik 
vorig jaar maart, toen ik -deze vergade
ring te . Rotterdam mocht toespreken, 
m1twikkelde, namelijk dat In een toe- , 
komstige constellatie VVD en PvdA de 
polen zullen zijn waaromheen de con
centraties zich gaan voltrekken, verder 
door de feiten is onderbouwd. Niet voor 
niets citeerde ik zojuist Dert Uyl en Van 
Mierlo. 

Bezinning 

Wij moeten voort met dit beraad. 
Voortbouwend op d.it stuk zullen wij 
voor ons zelf duidelijl> moeten vaststel
len, niet alleen wat wij willen, maar 
ook welke offers wij denken te kunnen 
brengen terwille van het sa~nengaan 
met anderen zonder niet langer onszelf, 
ons liberalisme te herkennen. Wij kun· 
nen onze politieke idealen niet prijsge
ven·: wij moeten weten welke grenzen 
dàardoor worden gesteld. Velen in de 
partij hebben gereageerd op de oproep 
om tot het denl,en over deze zaken bij 
te dt•a.gen, Daaruit blijkt, dat de VVD 
leeft, zo goed als dat blijkt uit de ledeu
winst van de laatste tijd. 

Ook de Commissie Kiezer-Gekozene 
heeft hard gewerkt. Ook zij ontving de 
suggesties van velen. Enlwle weken ge
leden werd het eerste deel van haar 
rapport gepubliceerd. Een gedegen 
werkstuk. 

De Commissie is ver.standig en moe
dig genoeg geweest om de zeer vele 
voorstellen tot wijziging van ons staat
kundig bestel nuchter en kritisch te be
zien. 

zowel de resultaten van het Liberaal 
Beraad als die van de Commissie Kie
zer-Gekozene moeten in de partij tot 
uitvoerige discussie aanleiding zijn. La
ten wij met spoed die arbeid aanvatten. 
De VVD moet op tijd klaar zijn .met het 
eigen beraad om op het juiste moment 
stelling te kunnen nemen in de, thans 
nog chaotische, strijd om pàrtijvel'nieu
'i.ving. Die tijd komt naderbij. . 

Ik doel niet op een naderende kabi
netscrisis als ik dit zeg. Integendeel: ik 
hoop en verwacht, dat dit kabinet zijri 
tijd zal uitzitten .. Neen, ik doel op de 
ganse ontwikkeling in de Nederlandse 
politiek, die het binnenkort wellicht no
dig zal maken,_ dat wij de kiezers om
trent onze definitieve opv~ttingen over 
de meest gewenste partijstructuur voor
lichten, dan wel met mensen buiten on
ze pa1tij tot overleg komeri .. 

Hoe het ook gaan zal, ons 
geestesmerk zou teloor gaan zo ·wij niet 
klaar en helder de vooruitstrevendheid 
van het liberalisme naar een betere sa
menleving· in de wereld en in ons eigen 
lan.d tót uitdrukking brengen. Daar ligt 
de kern van de zaak voor mij. 

Als iets duidelijk is geworden in het 
afgelopen jaar, dan is ·het hoe moeilijk 
het is om tot nieuwe pá.rtijpoliitieke 
opstellingen 'te koinen.- Als iets mij hel• 
der voor ogen staat, dan is het dat er 
veel tijd nodig. is 01n tot werkelijk ande• 
re verbanden te komen, Als iets ·zeker 
is, dan is het dat onoverdachte en ·niet 
voldoende· voorbereide actie alleen 
maar schaadt. Ik voel er niets voor te
geraken in een avontuur_ waarvan de 
uiltslag zou lrnnnen zijn dat er van het 
politiek liberalisme geen exponent meer 
zou bestaan. 

lid op de neus 
Ik herhaal: .het gaat niet om: ,_,de 

VVD", het gaat niet om de naam of de 
oi·ganisatie als zodanig. Het gaat wel 
om het liberale beginsel. Daarom is er 
tijd nodig en geduld en toewijding. 
Daarom is het nodig dat open en eerlijk 
wordt gediscussieerd over de vraag 
waarheen onze weg moet voeren. 

Inmiddels is de regelingscoalitie door 
het. uit- en optreden van een aantal ra
dicaJlen niet geschokt. Natuurlijk heeft 
de oppositie uit dat gebeuren munt 

Maar WIJ zijn, daar in Rotterdam, trachten te slaan. Zij kreeg het lid op 
niet blijven staan op dat punt. Ik heb u de neus. 
uitdrukkelijk niet willen zeggen: laten Den Uyl meende, dat voor de confes-
wij maar niets doen, laten wij de ont- sionele kiezers nu ee.n alternatief was 

lijk dat een sober beleid nodig was. De 
mensheid is echter kort van memorie. 
J\fen gaat snel over tot wat men noemt 
"de orde van de dag", wat in gewoon 
Nederlands betekent: nieuwe eisen. 
Hoezeer ook het kabinet-De Jong is af .. 
geschilderd als een "bezui~ligingska
binet", als een "overgangskab1net", dat 
de weg voor een nieuwe forse uitga
venstijging zou moeten vrijmaken, de 
werkelijld1eid is volstrekt anders. Het 
programma is in wezen ambitieus. 

Ontwikkelingshulp 
Op het stuk van de ontwikkelingshulp 

maakt het kabinet zijn beloften waar. 
Nederia..11.d gaat voorop in de. rij van 
landen die hulp geven zonder zelf tot de 
rijkste te behoren. Laten zij die zoveel 
kritiek hebben op wat Nederland aan 
ontwikkelingshulp doet en zij die het 
communisme nog zo gek niet vinden, en 
het komt voor dat die beide gevoelens 
in één mens zijn verenigd, bedenken dat 
het inkomen per hoofd van de bevolking 
in 1960 voor Noord-West-Europa 860 dol
lar was en voor de Sowjet-Unie 890 dol
lar. Dit is een statistisch gegeven: de 
Russen krijgen dat geld niet in handen, 
dat krijgt de Staat, maar het geld is er. 
En laten zij dan bedenken, dat Rusland 
aan ontwikkelingshulp· slechts 6 pct. 
geeft van het bedrag d:':t de OECD-lan
den o·even. En laten ZlJ bedenken, dat 
het gehele Oostblok in 1966 600 miljoen 
dollar naar de ontwikkelingslanden 
zond, net iets meer dan het dubbele va~ 
wat Nederland alleen deed. En laten ZlJ 
bedenken dat de Oostbloklanden die 
hulp altijd verbinden aan hun eigen po
litieke doelstellingen en \'<ij niet. En !a-
ten zij dan z\vijgen. . 

Een ambitieus programma, zei 1k. 
Dit kabinet is bezig de vicieuze drkel 

waarin onze woningbouw en huurpoli
tiek is geraàkt te doorbreken. In ~t 
land worden vandaag woningwetwomn
gen, . bestemd voor · de laagste inko-

. menslilassen gebouwd en de laagste in· 
Immensklassen kunnen de huren niet be· 
talen. Het werd de hoogste tijd dat deze 
·zaken op de juiste wijze werden aange. 
pakt. Geen eenvoudige taak, maar het 
licht gloort aan de horizon. 

Dit · kabinet zal de Mammoetwet ten 
uitvoer leggen. Nu al is de Mammoet
wet geworden: dat beestje van C3;Is. 
Alleen insielers weten wat het preCles 
voorstelt. Het is een zeer duur beestje, 
het gaat ons land vele, vele· miljoen_en 
kosten. De mensheid denkt er al met 
meer aan. Die-zaak is afgedaan! 

Neen die zaak moet nog beginnen! 
Wan~eer ik de toezeggingen van het 

kabinet op het stuk van de werkgelegen· 
heirlspolitiek bezie, toezeggingen die de 
ganse Kamer verlangde, en terecht, 
wanneer ik denk aan het regionale 
structuurbeleid, aan de ontsluiting van 
bepaalde gebieden, aan de eisen die on
·ze defensie stelt, en stellen moet, wan· 
neer ik mij rekenschap geef van het feit 
dat aan krotopruiming en stadssanering 
zeer veel dient te geschieden ook om 
\ville van <le · jeugdprobleniatiek, wan· 
neer ik mij rekenschap ervan. geef dat 
in ons waterland het drinkwater 
schaars is geworden en in de nabije 
toekomst kostbare voorzieningen nodig 
zullen zijn om voldoende zuiver drink
water te kunnen leveren, wanneer ik 
mij rekenschap geef van het feit . dat de 
lucht die wij inademen steeds meer 
wordt verontreinigd, zodat ook op dàt 
gebied maatregelen niet kunnen uitblij
ven. 

Prioriteiten \Vikkeling in de J)olitiel;e wereld maar geschapen en dat er dus verkiezingen 
aan anderen overlaten - wij zijn vol- moesten komen. Toen ik hem voorhield, Wanneer ik zie naar de behoefte aan 
maakt. Neen, tijdens die vergadering dat in 1957 de PSP was gesticht, die bij de voorziening in mogelijkheden voor 
meende ik te moeten pleiten voor bezin- Staten- en Raadsverkiezingen succes vrijetijdsbesteding en, ten slotte, en in 
ning in liberale kring, .bezinning op onze had, en dat toen de PvdA niet om ver- onze ogen zo eminent belangrijk omdat 
beginselen en ons program, bezinning kiezingen had gevraagd, hoewel· er toch het de sleutel is tot de maatschappij die 
op onze benader~ng van de kiezers, be- voor socialistische kiezers een alterna- wij verlangen: wanneer ik mij voorstel 
zinning op het probleem hoe de VVD tief tegenover de PvdA was ontstaan, wat op het gebied van onderwijs, re-
kan meewerken in het streven naar een bleef hij het antwoord schuldig. search en ontwikkeling nog moet ge•beu-
nieuwe partijstructuur, een streven dat De heer Van Miedo verwarde zich in ren, dan wordt het mij althans heel 
\vij van harte aanhangen. ingewikkelde filosofieën over de par- duidelijk, dat het uiterste zal worden 

Wel, de partij en ook de JOVD, LSVN tijstructuur. Slechts één ding kwam gevergd van het zorgvuldig afwegen der 
en LDC, hebben mijn appel niet onbeant- daar uit naar voren, dat D'66 verdeeld prioriteiten. 
woord gelaten. Tot het Liberaal Beraad is als de KVP. Dat alles zal zich immers moeten 
werd besloten, een werkgroep is in- Neen, het was geen beste dag voor de afspelen binnen de beschikbare ruimte. 
gesteld om het beraad te voeden met oppositie. Het blok der regeringspartij- De regeringsverklaring stelde heel dui-
voorstellen, de Commissie Kiezer-Geko- en bleek even echt als voorheen. Het delijk: "Het kabinet is er zich intussen 
zene kwam tot stand. Tal van andere kabLtJ.et kan en moet dus rustig voort- van bewust dat een neutralisering van 
commissies in de partij zijn, zo lijkt het gaan. Het zal zich wel moeten hoeden de progressiewerking (in loon- en in-
mij althans, actiever dan ooit. voor politiel{e missers zoals de rnotive- komstenbelasting) voorzover deze op-

Het beraad heeft zijn eerste rapport 1'ing van de maatregelen met betrek- treedt door de stijging van het reële 
afgeleverd, het antwoord op de vraag king tot de am.btenarenrechtspositie er nationale inkomen de eerste jaren niet 
waarom de structuur der partijen niet een was. Ook zakelijk verantwoorde kan worden verwezenlijkt. Tezijnertijd 
meer voldoet. Niet het moeilijkste deel maatregelen kunnen alleen aanvaard zal worden bezien of in de tweede helft 
van de arbeid, wel een stuk dat belang- worden als Zij stoelen · op een poH- van de kabinetsperiode de uitga-
rijk is om de geest die er uit spreekt. tiek-juiste gedachtengang. venstand van de begroting daarvoor wel 
Een geest,. die gemaakte fouten, geble- In de aanvang had het. kabinet-De mogelijkheden biedt. De progressiewer-
ken tekortkomingen, niet verdoezelen .Jong·op dit-terrein één belangrijk gege· king, die voortvloeit uit de inflatie, dus 
wil, die ook niet "alles anders" wil om ven mee: uit de zuiver nominale stijging van bet 
popuia1iteit na te streven, en stellig Na de val van het potver-terende 'kabi-
gcengeestvan~p~e~h~o~t~!d=·----------------~n~e~t~-C~a~ls~w~a~s~h~,e~t~h~.e~e~l~N~ed_e~r-i~an~d~d~UI-·d~e--__________________ (~V_c_r_v_o_lg~o~p-· ~p_a_g~~·-na __ 9 __ ) __ 
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,,Zorgvuldig afwegen prioriteiten 

noodzal~elijk" 
(Vervolg nm pag·ina 8) 

nationaal inkon1en, zal moeten worden, 
"geneutraliseerd.'' 

Het staat er héél voorzichtig. Dat de 
uitwerking van de inflatie wordt onge
daan gemaakt is geboden. Maar de 
lastenverzwaring die de progressie door 
de reële stijging van ons inkomen ople
vert staat op de tocht. Laat ik eerlijk 
zeggen: geen wonder. 

Allen, ook wij, stellen dagelijks meer 
eisen aan de overheid. Er zijn, in een 
klein en vol land als het onze, zo enorm 
veel taken te vervullen, er is, ook aan 
onze toch niet achterlijke structuur, zo
veel te doen. Zo moet het Rijk eeuwig 
geldgebrek hebben. We hebben kun
nen beleven hoe het gàat wanneer de 
regering de verlangens neemt als uit
gangspunt van beleid en zegt die te 
willen vervullen. Het is nog niet zó lang 
geleden dat het kabinet-Cals viel, omdat 
er geen vertrouwen meer was in zijn 
beleid. We zien vandaag aan Engeland, 
wat er gebeurt, wanneer een volk niet 
bereid is ·de tering naar de nering te 
zetten. Een socialistisch kabinet is daar 
gedwongen tot zeer harde maatregelen, 
conservatieve maatregelen zijn zij ge
noemd, die "de kwaliteit van het 
bestaan van de Engelse burgel.·" zwaar 
aantasten. "Wie zich aan. een ander 
spiegelt, spiegelt zich zacht". Het En
gelse voorbeeld moet ons leren dat niet 
alles tegelijk kan als wij dat sinds 1967 
al weer vergeten mochten zijn. Het sa-. 
mengaan van werkloosheid en een 
slechte betalingsbalans heet tegenwoor
dig de Engelse zielde. Preventieve ge
neeskunde is wat wij \'an dit kabinet 
verlangen. 

Dat is de 
moest worden 
wikkeling. 

reden, waarom helaas 
ingegrepen ·in de loonont; 

Werkloosheid 
Het bedrijfsleven Iüoet kennelijk· nog 

wat wennen aan de gedachte· dat grote
re vl'ijheid ook grotere verantwoorde
lijkheid voor de gevolgen van de geno
men beslissingen betekent. 

Cao-afspraken die nu reeds . eèn groot 
deel van de ruimte voor het volgende . 
jaar opsouperen bedreigen de economie. 
èn de werkgelegenheid. Werktijdverkor- · 
ting zit er op langere termijn l1eus 
in, maar lijkt mij vandaag waarlijk niet . 
het meest actuele sociale vraagstul•, dat 
'()ffi een oplossing vraagt. Laten wij 1ie
ver eerst proberen de te hoog opgelopen 

· werkloosheid terug te dringen. Mede 
dank zij de door de regering getroffen 
maatregelen is het ·landelijke, voor sei
zoen gecorrigeerde cijfer gedurende de 
laatste maanden rondom.·· de 2 pct. 
gestabiliseerd. Dat is niet onrustbarend, 
n1aar de cijfers van Drente, Limburg. 
en Groningen van resp. 5.2, 4 en 3 .. 7 pct. 
wijzen op ernstige struc,turele tekorten 
in deze gebieden, die ·door de gerichte 
injecties van de regering nog niet· zijn 
opgeheven. 

Wat dient hieraan nog verder gedaan 
te worden? Moeten wij om steeds meer 
overheidsgeld vragen, zoals onze politie
ke tegenstanders niet aflaten te doen? 
Evenals met te grote loonkostenstijgin
gen lopen wij ook daarmee het gevaar 
diezelfde werkgelegenheid op la11gere 
termijn te schaden, omdat dergelijke 
maatregelen welhaast niet anders dan 
inflatoir kunnen werken. · 

De versterking van tle economische 
structuur in deze provincies op langere 
termijn moet primair blijven staan, 
maar waarom kan onze arbeidsmarkt 
niet tevens meer tot een conununice· 
rend vat worden gemaakt? Waarom 
werken overheidsinstanties en be· 
drijfsleven niet beter samen om meer 
mobiliteit te bereiken? Ook al streven 
wij op langere termijn in het kader van 
de ruimtelijke ordening naar ·het bren
gen van het werk naar 1le lllensen, bij 
wijze van t ij d e I ij k e gedragslijn achf 
i.k het notlig en verantwoord de mensen 
naar het werk te leiden, 

Daarbij denk ik vooral aan de jonge
ren. Als ik zie dat er vele duizendcri 
juist in de leeftijdsklasse van 19-24 
jaa maandenlang WC~rkloos blijven ter
wijl er elders in het land voldoende 
plaats is, dan vraag ik mij af of wij de 
hoogconjunctuur van de laatste jaren 
wel hebben aangekund. 

Wij mogen niet toegeven aan een 
mentaliteit, die ervan uitgaat dat de 
algehele verantwoordelijkheid op dit ge
bied bij de overheid ligt, dat die maar 
voor een inkomen moet zorgen als men 
niet direct dat werk vindt, dat men 

graag zou willen. Naar onze opvatting 
blijft de burger in de eerste plaats zelf 
gehouden om alles te doen om op een 
redelijke ·wijze aan de slag te komen. 

Voor de oudere werknemers is dit, 
ook als gevolg van de verdergaande au
tomatisering, vaak bijzonder moeilijl,, 
Dit vraagstuk verdient in de komende 
jaren onze volle aandacht. Maar jonge: 
ren, voor wie in ons land voldoende 
werkgelegenheid te vinden is, . mogen 
hier en daar best eens wat flinker wor
den aangepakt. 

Ik neem afscheid van dit gedeelte van 
mijn betoog. De partijen die dit kabinet 
steunen hebben als goede peettantes 
aan zijn wieg staande afspraken ge
maakt. Zij zullen die nakomen in de 
verwachting dat het kabinet zijn beleid 
volgens de uitgezette lijnen zal voeren. 
Een zware taak rust daarbij op onze 
geestverwante bewindslieden. Ik wens 
hun kracht en succes. 

Rechtsstaat 
Tegelijk met de ontwildwlingen bin

nen de politieke partijen is er in ons 
land nog een ontwikkeling aan de gang, 
een ontwikkeling die het politieke den
ken beïnvloedt, een ontwikkeling die mij 
zorg baart. Zorg om onze democra
tische rechtsstaat. 

Wij leven in een democratische 
rechtsstaat; zeker, onze samenleving· 
heeft gebreken die wij willen en zullen 
verbèteren. Maar het is een rechtsstaat, 
gewaarborgd door een voornamelijk ge
codificeèrde wetgeving, door een onaf
hankelijke zittende magistratuur, een 
bepaald niet serviele staan:de .magistra
tuur, en door een onder democratische 
controle staand apparaat, de politie. 
Wat het betekent, te mogen leven in een 
rechtsstaat weten eigenlijk alleen zij, 
d.ie het een deel van hun leven daarzon
der hebben moeten doen. 

Wat het betekent te leven in een demo
cratie weten ook alleen zij, dÏé onder 
een dictatuur hebben geleefd. De vrij
heid van de geest, tot uitdrul,king ko
mend, in belangrijke mate, in de vrij
heid van meningsuiting is de hoogste 
vrijheid die wij libe1:alen voorstaan. De
ze democratische rechtsstaat is het 
\vaard dat wij ons inspannen die te be
houden. Mijn grootste grief tegen hen 
die, zoals ik in . januari in Amsterdam 
heb gezegd, het doen voorkomen alsof 
het. met de communistische regimes wel 
losloopt, is dat zij bewust of onbewust, 
dan vergeten dat onder die regimes van 
geestelijke vrijheid, van. de. rechtsstaat, 
geen sprake is. Welvaart is belangrijk, 
vrijheid is oneindig belangrijker. Maar 
de vrijheid die wij eisen is geen anar
chie, geen bandeloosheid: de bande
loosheid is niet van de rechtsstaat, 
maar van de wildernis waar de macht 
recht is. De vrijheid die wij eisen 'wordt 
begrensd door de wet, de. wet die heeft 
te waarborgen de vrijheid van ieder. 
Die vrijheid wordt ook begrensd voor 
hem die waarlijk democratisch is, door 
de verantwoordelijlmeid. 

Welnu, het is zo dat in de laatste tijd 
onder het vaandel van de vrijheid van 
meningsuiting, of ook wel zonder dat ex
cuus, middelen zijn gebruikt in de poli
tieke strijd, die in strijd waren met de 
wet, en, in bepaalde gevallen, ook als 
wetsovertreding niet vaststond, naar 
mijn oordeel getuigden van een 
volstrekt gebrel' aan yerantwoordelijk
heidsbesef. 

Betogers tegen het Amerikaanse be
leid inzake Vietnam hebben eenmaal 
een contra-betoger aangevallen, bij een 
andere gelegenheid gepoogd een hun on
welgevallige betoging te verstoren. De 
gebouwen van een aantal ambassades 
in ons land zijn door bomaanslagen 
beschadigd. Wij weten niet wie daar
'\-"Oor verantwoordelijk zijn. Wat wij \vel 
weten is dat het gebruik van geweld in 
politieke strijd de ontkenning is van de 
democratische rechtsstaat. Zover wij 
weten gebeurden deze zaken door 
mensen die de huidige maatschappelijke 
orde in ons land willen omverwerpen, 
althans door provoerend optreden met 
geweld het beleid willen wijzigen. 
Dat dat gebeurt is een zeer ernstige 
zaak. 

Democratie 
'Wanneer in een democratie, die im

mers rust op de pijlers van de voll,sver
tegenwoordiging, het door die volksver
tegenwoordiging gecontroleerde over
heidsapparaat en de onafhankelijke 
rechtspraak, men die pijlers poogt te 
ondergraven, ondergraaft men de demo
cratische rechtsstaat zelf. 

Tijdens de rede van mr. Toxope1cs 

AJien di.e meedoen aan het "aftasten 
van de grenzen van de wet," allen die 
opzettelijk de integriteit van justitie en 
politie aantasten, laden een ontzag
lijke verantwoordelijkheid op zich: die 
\':i.n de ondergang der democratie. 
Daarom is bet dat ik meen dat een 
hoogleraar als professor Dèlfgaauw en 
een Eerste Iiamerlid als de heer Boe
tes, die krachtens ambt en functie een 
verz\vaarde last van ''erantwoor!lelijk· · 
beid dragen, in strijd met hun verant
woordelijkheid handeleit wanneer zij' 
dingen zeggen en doen waarvan zij 
moeten begrijpen dat zij daarmede aan · 
die orulcrmijning meewerken, ja daar· 
toe het voorbeel!l geven. 

"Kritiek, ook scherpe kritiek, is ge, 
oorloofd", zei minister Polak. Natuur
lijk is dat zo. "Schelden echter niet," 
vervolgde hij, en: natuurlijk. niet! 

Ik wil mij niet verdiepen in de juri
dische merites van deze zaak. Daar 
gaat het ook de heer Delfgaauw aÜer
minst om. Ik wil ook geen oordeel geven 
over d'e vraag of onze strafrechtelijke be
paling over llet ·beledigen van bevriende 
staatshoofden in haar huidige vorm nog 
past in deze tijd. Ik wil slechts vaststel
len dat deze bepaling bestaat en dat het 
doel van prof. Delfgaauw niet schijnt te 
zijn haar gewijzigd te krijgen, maar te 
provoceren. En het komt mij voor dat 
deze wijze van provoceren een gevaar 
voor onze democratische rechtsstaat be
tekent. 

Ik vlei mij niet met de hoop dat mijn 
woorden hen, die wensen te gaan tot of 
over de grenzen van onze gewaarborgde 
vrijheid om de redenen die hen bewe
gen, tot inkeer zullen brengen. Ik vrees 
dat bij velen hunner het doel de mid
delen heiligt. Ik wil evenwel geen twij
fel laten bestaan aan mijn bezorgdheid 
om de schade die zij toebrengen. Wan
neer rechterlijke macht en politie onder 
de aanhoudende druk murw zouden 
worden, zou dat het einde zijn. Zij moe
ten rechtvaardig doch met grote kracht 
de wet handhaven, de orde handhaven, 
dat is: de vrijheid handhave.n. Zij moe
ten dat en zij moeten het kunnen. Zij 
alléén zijn geroepen om die taak te 
vervullen en niemand anders. Geen an
dere handen, goed of kwaad .bedoelende, 
mogen worden uitgestrekt naar die 
taal,, op straffe van het toch ondergaan 
van de rechtsstaat en de dcmoci·atie. 

De acties van uiterst links lokken wel
haast onvermijdelijke reacties uit van 
uiterst rechts. Reacties die voor ordelie
vende burgers wellicht niet eens 
terstond herkenbaar zijn: het gaat im
Iners om de handhaveing van de open
bare orde, 

Vertrouwen 
Een dergelijke reactie zou niet min

<l.er gevaarlijk zijn voor ons democra
tisch bestel. In een groep als "the 
Northern League" is een dergelijke ex
treem-rechtse reactie a.l aanwezig. De 
geschiedenis van de Weimar-republiek 
is van deze actie en reactie het school
voorbeeld. 

Het is daarom d.at ik pleit voor ons 
aller steun aan de democratie en haar 
instellingen. Lii.Jera.Ien zijn wars van ex
treem-links zo goe!l als van ex
treem-rechts. Wij wensen 1le democratie 
en zullen die handhaven op democra
tische wijze. J~en sterke, hecht in het 
''olk veraukc.rde democratie kan allte 
gevaren . 1Iie ik schetste glorieus 

··doorstaan. Ik heb vertrouwen in onze 
1lemocrittie, ik heb vertrouwen In cnze 
justitie en politie. Dat moeten de 
D.1'ensen die de zware taak hebben zon
'dèr aanzien des persoons de rechtsstaat 

·re.-'handhaven weten, juist nu. Daarom 
möeten wij !lat nu en krachtig uitspre
'ken. 

Een aantal gebeurtenissen van de 
laatste tijd bracht mlJ tot deze 
uitspraak. De ontwikkelingen in de we
reld en ook in ons eigen land . vervullen 
mij met diepe zorg. 

Met een schok van ontzetting verna
men wij van de moord op :M:artin Lu
ther King. Dat is de ontkenning van de 
rechtsstaat. Daar ziet men waartoe het 
leidt als de mensen het recht in eigen 
handen nemen. 

De ontwikkeling in enkele landen van 
het . Oostblok lijken een streven naar 
liberalisering te betekenen. Als dat 
waar is en men niet moet spreken van 
·een me(!r negatief gerichte beweging te
gen· het bestaande en dus corresponde
rende met wat in het Westen gaande is, 
geeft dat reden tot hoop. Voor een eufo
rie, intussen, is naar mijn mening geen 
plaats. Zolang de feitelijke toestand is, 
zoals die was toen ik in Amsterdam tot 
u sprak over de verhouding Oost-West, 
en die toestand is niet veranderd, hand
haaf ik mijn stelling dat het vrije 
Westen slechts uit een positie van 
kracht mag spreken met het onvrije 
Oosten. 

Verbrokkeld Europa 
Velen achten de Noord-Zuid-verhou

ding belangrijker en gevaarlijker dan 
de Oost-West-verhouding. :Mijn mening 
is dat beide in elkaar grijpen. De strijd 
tussen de Westerse democratieën en de 
communistische landen wordt ten dele 
gevoerd op de ruggen van de Zuidelijke 
volken. De gebeurtenissen in het nabije 
Oosten leveren ons daarvan het bewijs. 
De invloed van de democratische Euro
pese Janden op het wereldgebeuren -
verbrokkeld als Europa nog altijd is - is 
helaas te gering. 

De moeilijkheden die worden onder· 
vonden bij het streven om aan deze 
verbrokl,eling een einde te maken wa
ren onderwerp van gesprek tijdens een 
bijeenlwmst van woordvoerders van de 
liberale partijen van Denemarken, En
geland, Ierland, Italië, West-Duitsland 
en Nederland, die in maart in Londèn 
plaats \'ond. In de discussies, waaraan 
ik namens de VVD deelnam, kwamen 
wij tot verschillende conclusies, die be
halve door de genoemde partijen ook 
door de Belgische liberale partij, die 
door de verkiegingsstrijd niet was verte
genwoordigd, werden onderschreven. 

(Vc.rnll; op pagina 13) 
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.-VRIJHEID EN·· DEMOCRATIE 

BILJARTEN BOLLEN lBJEJDIRIAG 
Zondag 31 maart werd Henk de Kleine Nederlands 

biljartkampioen in de spelsoort Bandstoten. Hij be
haalde de tite1 vóór Vultink, Ligthart, Sundquest, 
Van Leur, Teegelaar, Duysens en Jacobs. Ik noem 
al die namen om te laten zien dat er niet een 
bekende politicus bij is. En dat had ik toch ver
wacht sinds boekjes als Tien over Rood en een 
Partijtje Libre niet door biljartmatadoren worden 
geschreven, maar door voormannen van PvdA en 
VVD. Hebben Uan Lammers en Hans Wiegel al eens 
tegen elkaar gebiljart? Wie weet, wordt er r.og wel 
eens een politieke keu-in georganiseerd. 

Dinsdag 2 april gaven de burgemeesters van de 
bollenstreekgemeenten in de E;aag-sociëteit ·te VI' ar
mond en vervolgens in de Keukenhof zelf het 
startsein voor het bollenseizoen · 1968. Diezelfde 
avond nog begon. het. te sneeu~;en en de volgende 
ochtend bedekte in de Zuidhollan,dse kuststreek een 
sneeuwlaag van zes t()t 2;even "entimeter de bloeien
de hyacinten e.n narcissen .. Waai.·schijnlijk is er al 
vele jaren iets fout met de· burgemeesters'1e
noemingen in cirns land. De . bollen moeten meer 
inspraak krijgen. · 

Donderdag 4 aprH kwam staatssecretaris Haex 
(defensie) enthousiast terug uit Cleveland, waar hij 
de nieuwe Duits-Amerikaanse taDk MBT-70 had be
wonderd. De heer Haex sprak ··van een volledig 
nieuwe tank-generatie. Dat mag natuudijk ook wel 
voor een bedrag van f 2,2 miljoen per stuk. De 
Britse Chieftain en de Westduitse Leopa1·d, die ook 
in aanmerking komen om de Centm'ions van de Kon. 
Landmacht te vervangen, kosten."slechts" f 800.000. 
Algemeen wordt het als een nadeel beschouwd dat 
de MBT-70 pas in 1973 leve1•1oaar :;.al zijn. Mij lijkt 
dat echter juist een groot voo:rdee1: :n:üsschien is hij 
dan niet meer nodig. 

BLADEN BELONING BELEID 
Maandag 1 april hadden de Nederlandse ochtend

bladen een moeilijke (vr!)ege) ochtend. Aanvanlielijk 
was er voor de "opening" van pagina 1· nl.ets anders 
dan de (nog niet volledige) uitslag van de verkiezin
gen iii België~ In de eerste .edities van het Algemeèn 
Dagblad, ·de· "Telegraaf, de Volkskrant, Trouw en Het 
Vrije Volk · figtiteerden die dart ook·· bovenaan de 
pagina. Maar toen kwam plotseling de tekst van het 
eerste deel v~ de televisie-rede van president 
Jolms011 op het telexnet. Snel werden op alle or
maakredacties' de pagina's 1 omgebouwd, zodat de 
lezers van de ·laatste edities konden worden gewekt 
met het grote nieuws dat de bombardementen op 
Noord Vietnam zouden worden beperlü. De laatste 
kranten waren net de ·deur uit toen ook het slot. van 
de I"ede. van Johnson bekend werd. En juist daarin 
deed de president zijn onverwachte aankondiging dat 

Woensdag 3 april diende minister Beernlnk een 
voorstel in om de' Schadeloosstelling van Tweede 
Kamerleden :met ingang van 1. januari van dit jaar 
van f 20.000 tof f 25.000 te vei:h0gè1i e1i. per 1 januari 
vàri het volgend' jaàr tot maximum f 40.000. Gaarne 
stel ik mij .·(a:ts niet-Kamerlid) achter al die hm
mentatoren die het voorstel van · harte toejuichen, 
omdat een betere·. beloning van oe beroepspoliticus 
van groot belang kan zijn voor een goed functione
ren van het Nederlandse politieke leven. Slechts één 
randopmerking: Er wordt· de laatste jaren zoveel 
geklaagd over de grote afstand tussen kiezer en 
gekozene. Die afstand zou kunnen worden verkleind 
als aan elke kiezer een. beloning. van laten we zeg
gen f l,O zou worden toegekend voor de moeite die 
hij zich. getroost om in het stembureau. te verschij-. 
nen en .daar uit enkele honderden namen precies de 

Vrijdag 5 april deed ,Rafficawl drs. J. Aarden op 
een walk-in talk-in in Amstel'dam de voorspeHing 
dat het kabinet-De Jong het geen vier jaar· zal 
uithouden: "Het struikelt over het bouwbeleid, het 
werkloosheidsbeleid of het. in.tenJationale beleid," zo 
zei hij. In elk geval duS iüet o0ver de heer Aarden. 

BEWEGING 

· :hij zich · niet herkiesbaar zal stellen. Met welk · 
·nieuws dus de avondbladen gingen strijken. goede te kiezen. · 

Zaterdag 6 april hield' het nationaal instituut Orde 
in Vrijheid . een bijeenkomst pm duidelijk te maken 
wat deze stichting tot g'ezagsherstel Wil. Er waren 
slechts 64 belangstellen'den, hetgeen voorzitter ds.· 
Graafstal tot de opmerking verleidoe dat de mensen 
die achter Orde in Vrijheid staan, gezellige mensen 
zijn die op zaterdagmiddag graag thuis blijven. Een 
andere conclusie zou ltururien .zijn dat slechts 04 
mensen iets zien in deze nodeloze beweging. 

w. 

Op 14 · maart is de Achttienlan
den-commissie voor ontwapening in 
Genève gereed gekomen met het ont
werp-verdrag tegen de verspreiding van 
kernwapens en deze maand wordt het 
verdrag besproken in de Algemene Ver
gadering van de Verenigde Naties. Be
halve de kernmoget:ndheden die bij de 
onderhandelingen betrokken zijn ge
weest '(Frankrijk en China ontbraken) 
dienen volgens het ontwerp veertig lan
den hun goedkeuring aan het verdrag te 
hechten, alvorens het in werking zal 
treden. Dat er echter nog . eén lange 
weg voor ons ligt voordat het zover is, 
staat wel vast. Hoewel bijna iedereen 
het er wel over eens is d'at er een 
dergelijk verdrag moet komen, omdat 
df' verspreiding van kernwapens een be
dreio·ing betekent voor de veiligheid en 
de ,;;_·ede in de gehele wereld, zijn er bij 
tal van landen bezwaren gerezen tegen 
de opzet van dit ontwerp-verdrag, waar
iP de Verenigde Staten en de Sowjet-U
nie elkaar op zo wonderbaarlijke wijze 
gevonden hebben. De felste critici stel
len echter dat dit laatste niet zo ver
wonderlijk is als men bedenkt dat beide 
supermogendheden hierdoor de kans 
hebben hun nucleaire industrie zonder 
enige belemmering tot in lengte van da
gen uit te bouwen, terwijl de bepalinge'1 
ven het verdrag hetzelfde in de landen 
zonder kernwapens kunnen. verhinderen 
of· althans ernstig kunnen belemmeren. 
Op enige van de bezwaren die op de 
conferentie in Genève en op de daarop 
volgende bijeenkomst voor de pers naar 
voren zijn gekomen, zullen wij hier in
gaan. 

ll)pscriminatie 
.Allereerst is het verdrag volgens ve

len discriminatoir. De eerste twee artike
len verbieden de nucleaire landen de 
overdracht van kernwapens of andere 
kernexplosieven en het verlenen ve.n as
sistentie bij de aanmaak, en de niet-nu
cleaire landen .deze te produceren of te 
streven naar de verkrijging van deze 
wapens uit handen van derden. Maar 
alleen de laatste landen zijn volgens 
artikel Ill verplicht zich aan de controle 
door het Internationaal Atoombureau in 
Wenen te onderwerpen. De Nederlandse 
advies-commissie inzake vraagstukken 
van ontwaperiillg eri illternationale vei
ligheid en vrede adviseerde de regering 
in haar rapport van 1967 dit discrimina
toire karakter van het verdrag te ac
cepteren "als het minste kwaad in <'~:~ 
huidige omstandigheden" al achtte ZIJ 
het noodzakelijk "dat de kernmogendhe
den zich bereid tonen tot bepaalde te
genprestaties" "teneinde zoveel mogelijk 
landen bereid te vinden om aan een 
non-proliferatieverdrag deel te n:emen 
en te blijven deelnemen." Aan d1e te
genprestaties ontbreekt met n3:me v~l
gens de Indische afgevaardigde m 
Genève, Mohammed Hoesain, wel het 
één en ander. Hij had in het verdrag de 
verplichting voor de kernmogendheden 
opgenomen willen zien de bewape
ningswedloop stop te zetten en te komen 
rot algehele ontwapening. Het enige d~t 
de niet-nucleaire landen echter op dit 
punt oereikt hebben is, dat de kernmo
gendheden in artikel VI toegezegd heb
ben de onderhandelingen over de stop-

Kernverdrag 
met gebre en 

zetting van de bewapeningswedloop en 
Jwrnontwapening op korte termijn te 
zullen voortzetten. Wat wij daarvan mo
gen verwachten hebben de jarenlange 
onderhandelingen in Genève .zo langza
merhand wel duidelijk gemaakt. De be
tekenis van het verdrag moet volgens 
de Britse staatssecretaris voor ontwape
ning, Mulley, vooral in het psychologisch 
vlak gezocht worden. Het geeft de goe
de bedoelingen aan. Verder reikende 
stappen op het gebied van kernontwape
ning in dit verdrag te verwerken leek 
zowel hem als de Amerikaanse en 
Russische afgevaardigden onmogelijk. 
"Wij moeten niet toestaan dat het beste 
de vijand wordt van het goede," aldus 
Mulley. 

Zekerheid· 
Het verdrag heeft volgens de Ameri- · 

kaan De Palma toch in ieder geval het 
voordeel dat het de niet-nucleaire lan
den de zekerheid geeft, dat hun buren 
of dvalen geen kernwapens zullen pro-· 
.duceren of verwerven, en dat zij zelf 
niet genoodzaahi; zijn tengevolge daar-· 

van enorme bedragen te besteden om 
ook der:geïijke . wapens te verkrijgelll. Dit 
geldt dan alleen maar voorzover die 
buren bereid zijn het verdrag te teke-
nen. _ . . . 

Een van de doelen die Rusland bij het 
verdrag voor ogen staat is ongetwijfeld 
te beletten dat West-Duitsland de 
beschikking over kernwapèns krijgt. In 
een memorandum aan de Algemene 
Vergadering waarschuwde de Sowjet-U
nie in september 1965 voor het gevaar 
dat de vorming van een Multilaterale 
Kernstrijdmacht van de NATO, waarvan 
West-Duitsland deel zou uitmaken, voor 
de vrede en veiligheid in de wereld zou 
inhouden. .Met het oog daarop liet de 
Sowjet-Unie het memorandum vergezeld 
gaan van een ontw·erp-verdrag tegen de 
verspreiding van kernwapens. In dit 
ontwerp werd dart ook veel meer dan in 
het thans voorliggende ontwerp de na
druk gelegd op het verbod kernwapens 
te verwerven in ·het kader van een mili
taire alliantie. Toen de Russische afge
vaardigde Rosjtsjin op de persbijeen
komst in Genève zèi dat in ieder geval 

. die ·landen het verdrag moeten tekenen, 
, die - althans technisch - in staat moe-
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ten worden geacht binnen afzienbare 
tijd een kernwapen te ontwikkelen en te 
vervaardigen, doelde hij daarbij onge
twijfeld op West-Duitsland. 

Of het verdrag India de gewenste ze
kerheid en . veiligheid zal verschaffen 
met oog op. de zich steeds uitbreidende 
:Kernmacht van het vijandige China, dat 
bovendien niet bij de onderhandelingen 
over het verdrag· betrokken is geweest, 
wordt in dat land betwijfeld. De kern
mogendheden ule Sowjet-Unie, de Vere
nigde Staten en Engeland) hebben ge
tracht de beder.kingen van India te on
del:vangen door met een ontwerpresolu
tie voor de .Veiligheidsraad te komen, 
waarin zij beloven in geval van nucleai
re agressie onmidde3lijk te zullen ingrij
pen. Zij erkennen hierin nogeens uit
drukkelijk het recht op individuele en 
collectieve zelfverdediging zoals dat is 
vastgelegd in artikel 51 van het Hand
vest "totdat de Veiligheidsraad de nood
zakelijke maatregelen hee~t genomen 
om de international:? vrede en veiligheid 
te handhaven." Dit laatste moet in het 
licht van wat de 1·aad in Vietnam en het 
Midden-Oosten bereikt heeft al bijzon
der weinig vertrouwen wekken. In geval 
van een kernoorlog zou dat echter heel 
anders zijn, zo verzekerden de kernmo
gendheden. We hopen niet dat het ooit 
nodig zal zijn de resultaten van de be
loofde eensgezindbeid op dat punt af te 
moeten wachten. 

De Indische afgevaardigde Hoesain ' 
heeft op enkele. e1·nstige leemten in het 
verdrág gewezen, die maken dat het 
verdrag nog minder een stap naar ont· 
wapening is dan men op het eerste ge
zicht al zou zeggen. zo steilt het geen 
paal en perk aan, het opslaan van kern
wapens op ."Rases in niet-nucleaire lan
den, . doet het niets ter voorkoming van 
de opleiding. van het personeel van die 
landen tot })et gebruik van kernwapens 
en laat het de mogelijkheid open dat 
}{ernmogend'heden niet-nucleaire staten 
helpen bij de ontwikkeling van de voor 
de vervaardiging van de wapens beno
digde techniek. Anderen voeren aan dat 
verbodsbepalingen over aanmaak en 
overdracht van liernwapens alleen be· 
trekking hebben op complete kernwa
pens, maar dat niets kwaadwilligen be
let essentiële onde1,del.en te vervaardi
gen .of over te dragen die in korte tijd 
tot wapens geformeerd kunnen worden. 

Yreed:zaam gebrraAik 
· De kardinale Vl'aag bij het tot stand 

!;:omen van het verd1·ag is, of het ver
drag de ontwikl1eling van de kernener
gie voor vreeè!zame doeleinden in 
niet-nucleaire landen in de weg zal 
staan. De l;:ernmogendheden hebben 
moeten beloven hun bijdrage te leveren 
aan de verdere· ontwikkeling van de 
kernenergie voor vreedzame doeleinden 
"speciaal in niet-nucleaire staten die 
deelnemen aan het verdrag" (art. IV) en 
volgens art. V neemt iedere verdJ:ags
partner op zich "er all.n mee te werlien 
dat mogelijl1e voordelen die voortsprui· 
ten uit de vreedzame aanwending van 
kernexplosies beschikbaar gesteld wor-

. den... aan nlet-nucleaire landen die het 
verdrag onderschrijven en wel op 

(V<m·voilg op pagina 13) 



:11 

I 

12 - vrijdag 1"2 april 1968 

A. VAN HOBOI(EN & CO. 
Anno 1774 

DEVIEZENBANI( 
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MAASTRICHTSE REDE VAN MR. TOXOPEUS 

.,., Wij moeten ons op de avo blijven 

baseren" 
(Vervolg van pagina 9) 

Wij achtten het onze plicht voort te 
gaan met het werken naar een verenigd 
Europa. Niet om de economische voor
delen alleen of in de eerste plaats. Wij 
achtten het onze plicht te blijven hame
reen op het aambeeld van de toelating 
van andere landen tot de EEG. Wij 
achtten het onze plicht ons niet neer te 
leggen bij het Franse veto. Het is van 
betekenis dat onze Duitse liberale vrien
den zich van ganser harte bij deze acti
viteit hebben aangesloten. Wij allen 
kennen de houding van Bondsl,anselier 
Kiesinger en het is goed, dat de Duitse 
liberale partij die houding nfet aan
vaardt. Laten maar de liberalen in 
Duitsland blijken Europees te denken 
en de socialisten onder het CDU-juk 
doorgaan. Ook in Engeland waren het 
alleen de liberalen die van meet af aan 
de Engelse toetreding tot dè EEG heb
ben bepleit. 

De Franse politiek blijft grote zorgen 
baren. Het is een met veel intelligentie 
gevoerd beleid, gericht op naar ons oor
deel volstrekt onaanvaardbare doelein
den. De Gaulle blijft de EEG zien als 
een organisatie, waarvan de leiding bij 
Frankrijk behoort en niet als een werke
lijke gemeenschap, die een democra
tische institutie en supra-nationale orga
nen dient te hebben. 

De situatie in Europa, de splitsing 
van Duitsland, maken het De Gaulle 
gemakkelijk de Duitsers als concurren
ten voor het Europese leiderschap bui-, 
ten spel te houden. Engeland echter, ~ 
dat in geen enkel opzicht in een afhan
kelijkheidsrelatie tot Frankrijk staat, en 
dat, eenmaal toegetreden, zeker het 
Franse bewind niet zou aanvaarden, 
wordt met alle mogelijke en onmoge
lijke middelen buiten de deur gehouden. 
Het is met name tegen dit Franse be
leid, dat de liberale voormannen in Lon
den protest hebben aangetekend. Het 
mag niet zo zijn, dat wat op het terrein 
van de Europese integratie tot op heden 
werd bereikt, in de waagschaal wordt 
gesteld. 

Anderzijds echter zullen wij president 
De Gaulle geen moment in het onzekere 
mogen laten over wat wij van zijn poli
tiek denken en zullen wij onze mede
werking, indien die vereist zou zijn, niet 
mogen geven aan plannen, die de Gaul
listische concéptie een hechter funda
ment zouden verschaffen. 

Stagnatie 
Het is een benauwende gedachte, dat 

de éénmaking van Europa, waaraan wij 
nu twintig jaar werken, zo in het oog 
lopend stagneert. Eén werkelijk alle 
vrije landen van Europa omvattende 
Gemeenschap zou politiek van grote sta
biliserende betekenis kunnen zijn, zou 
economisch tot een grote bloei kunnen 
komen die de ontwikkelingslanden ten 
voordeer zou kunnen strekken, zou in 
zijn geharmoniseerd en gec·::>ördineerd 
onderwijs en zijn gebundelde research
inspanningen grote prèstaties kunnen 
verrichten en zou ook op technologisch 
gebied "Ie défi américain" kunnen aan
vaarden. 

Wij moeten overigens bij ons oordeel 
over en ons gedrag ten opzichte van de 

Franse Europese politiek mede in het 
oog houden, dat deze een onderdeel 
vormt van een wijdere strategie, die 
gericht is op versterking van de Franse 
mondiale positie en verzwakking van de 
Amerikaanse. Het anti-Amerikanisme 
als drijvende kracht van de Franse poli
tiek is onmiskenbaar en komt tot uiting 
bij alle wereldproblemen, of het nu gaat 
om Vietna.m, het Midden-Oosten of de 
internationale goudcrisis. Dat De Gaulle 
Frankrijk als middelpunt. van het uni i 
versurn ziet, is al vrij bedroevend in 
deze periode van· de wereldgeschiedenis, 
maar dat hij meent dat het zijn taak is 
de Verenigde Staten overal ter wereld 
in hun politiek te dwa<l'sbomen acht ik 
.bijzonder ernstig. Ernstig ook, omdat 
heJt Gaullistisch anti-Amerikanisme op 
een merkwaardige manier aansluit bij 
het linkse anti-Amerikanisme, dat wij 
ook in ons eigen land helaas zo veelvul-. 
dig waarnemen. Dit anti-Amerikanisme 
gevoegd bij de tendens de situatie in de 
communistische dictaturen te idealise
ren, zie ik als uitermate gevaarlijk. 

Deze twee tendensen, het an
ti-Amerikanisine enerzijds en het ver
heerlijken van het communisme ander
zijds komen samen in een politieke lijn, 
die wij als liberalen nimmer kunnen 
aanvaarden. 

Ik wil het heel duidelijk stellen. 

lfk sta niet kritie.ldcos tegen,aver w<at 
er in i!lie Verenig!lte Staten geschledt en 
l.k ben geenszins bereid ieder facet van 
<le Amel'ikaa.nse pclitiek zomaar te on
derschrijven. Wel echter is het naar 
ml.in mening zo, ilat wij onze I:Jondge
meenschappelijlke verhomling rot de 
Verenigde Staten, die in feite in de 
Twee<le Wereldoorlog is ontstaan en die 
onder de communistische dreigin•g in de 
jat'en veertig en vijftig in de Navo 
gestalte kreeg, als de basis van onze 
buitenlandse poUtiek moeten blijven 
zien. Dit is niet een loutere loyaliteitsver
plichtirrg, het is ooi• een gedragslijn, die 
door de feitelijke omstandigheden in <Ie 
wereld wordt voorgeschreven. 

Na.tuurlijk, de koude oorlog, zoals wij 
die tien jaar geleden kenden, woedt 
thans niet meer op die wijze. Er zijn 
pogingen tot toenadering tot de commu
nistische landen, die onze volle steun 
ondervinden. Maar het is stellig niet zo, 
dat er op dit moment enig concreet 
teken is, dat de communistische drei
ging zou zijn weggevallen. Integendeel, 
rond West-Europa, van het hoge noor
den tot het Middellandse Zeebekken toe, 
ligt een ring van sterke offensieve com
munistische strijdkrachten. Het mini
mum, dat wij daar tegenover kunnen 
stellen, is het handhaven van een krach
tige Navo, die ons althans enigszins te
gen eventualiteiten kan beschermen. 

Mijn conclusie is derhalve, dat wij 
ons, al is het niet kritiekloos, in onze 
buitenlandse politiek op de Navo en het 
bondgenootschap met de Verenigde Sta
ten behoren te blijven baseren. Dan zal 
het mogelijk zijn uit een positie van 
kracht het op gang komende gesprek 
met de Oostbloklanden vo::>rt te zetten. 
Ik voeg da.ar graag aan toe, dat het mij 
verheugt, dat het kabinet-De Jong ook 

in dit opzicht een ruime activiteit aan 
de dag legt. 

Vietnam 
Talloze brandende vraagstukken in 

deze wereld vragen van dag tot dag 
onze aandacht. Wat de ontwikkeling in 
Vietnam betreft houdt de wereld de 
adem in. Hoop gloort. Moge er een einde 
komen aan het lijden daar van zo tal
lozen. 
' In het Midden-Oosten treffen wij een 

andere brandhaard aan. De strijd van 
Israël tegen zijn Arabische belagers 
heeft onze steun, hoezeer wij het wapen
geweld ook verfoeien. Ook in dit con
flict z,ien wij de OrJSt-West-tegenstelling 
tot uiting komen en missen wij het 
krachtig optreden van werkelijk Ver
enigde Naties, die het bestaan van een 
van hun lid-Staten zouden moeten kun
nen garanderen. 

Ik heb in de tijd, die mij ter beschik
king stond vanzelfsprekend geen volle
dig overzicht kunnen geven van de bin-

' nen- en buitenlandse vraagstukken, 
waarmee wij da,gelijks worden gecon
fronteerd. Ik hoop u echter niettemin 
duidelijk te hebben kunnen maken, dat 
naar mijn oordeel het kabinet-De Jong 

op een rustige en evenwichtige WIJZe er 
in slaagt oplossingen te vinden voor de 
zware problemen, waarvoor het zich 
ziet gesteld. Het is mijn stellige overtui
ging, dat de ·grote meerderheid van het 
Nederlandse volli een dergelijk geïnspi
reerd, maar bezonnen beleid wenst. De 
VVD levert een constructieve bijdrage 
a.an dit werk. De VVD streeft daarnaast 
als partij naar alle vernieuwingen, die 
e·en verbetering van het bestaande bete
kenen. Zij zet zich in voor het vinden 
van nieuwe vormen, daar waar oudere 
structuren niet goed meer functioneren. 
Onze partij ontplooit deze activiteiten, . 
gedragen door haar libera.le beginselen 
en, waar zulks mogelijk is, in samen
,werking met anderen. Ik hoop dat deze 
triogelijkheden groter en blijvender van 
aard zullen worden. Wij weten, dat onze 
samenleving sterk in beweging is, dat 
onze partij in deze beweging is betrok
ken en dat wij zelf de plicht hebben 
da.a.rbij een actieve en leidende rol te 
spelen. 

Op basis van wat in het verleden 
werd bereikt, zullen wij in het bewust
ZIJn dat onze partij gezond en le
venskrachtig is, deze taak actief ter 
hand nemen en tot een goed einde bren
gen. 

De heren Toxopeu.s en Van der Pols tijdens de algemene /.edeuvergudering 

tut" AH 

dat het ]{ernverdrag de Euratom op los
se schroeven zal zetten. 

Kernverdrag met gebreken Tot slot een van de conclusies yan de 
reeds genoemde Nederlandse ad
viescommissies. "Hoewel een non·proli· 
feratieverdrag niet meer is dan één van 
de vele stappen die gezet moeten wor
den om een minder gevaarlijke wereld 
te bereiken, is zulk een verdrag een 
stap die nu kan en daarom ook moet 
worden gezet. Nederland verkeert in een 
gunstige positie om de totstandkoming 
van het verdrag te bevorderen." 

evervolg van pagina 11) 

niet-discriminatoire basis en tegen de ge
ringst mogelijke kosten." Ten eerste 
zijn er van verschillende kanten bezwa
ren geuit tegen de mogelijkheid die de
ze bepalingen bieden niet-nucleaire lan
den te dwingen het verdrag te onderte
kenen, omdat zij anders verstoken zul
len blijven van de eventuele voordelen 
die er aan verbonden zijn. Het is begrij
pelijk dat de kernmogendheden zullen 
trachten zo veel mogelijk deelnemers 
bijeen te krijgen en dat kan de werking 
van het verdrag slechts ten goede ko
men. Maar aan de andere kant zijn er 
aanwij;;o:ingen dat het verdrag ook ge
bruikt kan worden om de concurrentie
positie van de industrieën in de nucleai
re landen te versterken. Zo is er sprake 
van geweest dat de levering van een 

uiterst verfijnd computersysteem gewei
gerd is, omdat het gebruikt zou kunnen 
worden voor de ontwikkeling van kern
wapens. En eind vorige maand versche
nen er berichten in de pers dat de V ere
nigde Staten aan drie Europese landen 
voor de levering van plutonium de voor
waarde stelde, dat zij alle technische 
gegevens die zouden voortkomen uit het 
gebruik van het splijtbare materiaal 
aan Amerika moesten verstrekken. Bij 
het omstreden project Kistemaker voor 
de verrijking van uranium zouden de 
Verenigde Staten de samenwerking met 
West-Duitsland willen beletten, omdat 
zij vrezen dat men in Europa op dit 
gebied voor zou komen te liggen op 
Amerika. Nu is het zeker dat men van 
bepaald.e zijde zijn best doet het ver
drag te torpederen door zo veel moge
lijk bezwarend materiaal aan te voeren. 

Maar het kan aan de andere kant geen 
kwaad dat men zich bewust is van de 
mogelijke gevaren, die dan misschien 
tijdens het debat in de Algemene Verga
dering alsnog ondervangen kunnen wor
den. Op de controversen tussen Eura
tom en de kernmogendheden over de 
kwestie van de controle kan ik hier 
slechts kort ingaan. Voorlopig schijnt 
men een oplossing gevonden te hebben. 
Euratom zal de controle op de niet-mili
taire kerninstallaties in de Ge
meenschap blijven uitoBfenen, terwijl 
het met het Internationaal Atoombureau 
een overeenkomst zal sluiten over het 
toezicht op deze controle door het IAEA. 
Hoe Frankrijk, dat zich immers aan het 
verdrag wil onttrekken, in dit geheel 
een plaats zal moeten krijgen is voor
alsnog niet duidelijk. In Euratom-krin
gen is dan ook gewezen op het gevaar 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
V.V.D. 

Koninginnegracht 61 
's-Gravenhage 

Telefoon (070) 604803 
Giro 67880 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE .· 

"Gastheren in eigen land" 

tiQTEL "DE NEDERLANDEN" VREELAND 
~,~'if~·· ~ • ~,.,;*" ~ ,~i:,'',)~'::1f-~~: ~~~g'"-?)<~.o~» "' .. ~ 

RT;ST AURANT-ROTISSERIE .,NAPOLEON" 
· ~ · YREELAND Afo VEÇHT . 

. ·BIJ KRUISINO AUTOWEQ- ftAARLEM/HILVERSUM+UTRECfiT/AMSTEROAM 
RESERVERING (02943) 1576 

HOTEL ITTEBRUG 
DEN HAAG SCHEVENINGEN 

* 
,alle kamers met privé bad en douche 

* 
nieuw Resta~rant en nieuwe Lounge-Bar 

* 
{geheel airconditioned) 

waar de gast k'8ning is 
Cocagne, levend middelpunt van een levende stad: 
perfekte outillage voor vergaderingen, congressen, 
shows, feestelijke bijeenkomsten: royale hotelacco· 
modatie, restaurant, café, petit-restaurant, bar en 
bowling. Speciale arrangementen bij feestelijke gele• 
gen heden; Kèrstmis- Nieuwjaar- Pasen- Pinksteren• 

~O~A~RB 
RESTAURANT DES SPËCIALITËS. CAVE RENOMMËE. 
EINDHOVEN, VESTDIJK 47. TELEFOON 04900- 69288. 

OIS'II'IEIRWIJK N.-B. 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "Le Prince de Galles" 
telefoon 04242 • 2109 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet. 
Restaurant van bijzondere klasse. 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag. 

J. A. M. Cowwetrnb..-g, prop. 
ChevaUier du Tastevin 
Membre de la chaine des rotës<reur.s. 

I(ASTEEL OUD-WASS-ENAAR 
HOTEL-RESTAURANT 

Vijf minuten van Den Haag, te bereiken via autoweg naar Am
sterdam, afbuigen tegenover Dierenpark Wassenaar. 

In magnifiek park gelegen hotel met alle moderne comfort. Salons 
voor speciale diners, recepties, cocktailpàrties, vergaderingen, etc. 

GEEN PARKIJERPROBLEMEN! 

Verzorgde tafel. 
ia het mooiste 
rivierhotel vaa 
Medérland, 
omringd doOC' 
het steeds wisselemt. 
déc:or van de 
wereld ha vee 
Rotterdam. 

Maasboulevard 15, 
Vlaardingen _ '""' 
Tel. (010) 345477 

Dcl&a Hotel Vltwdîflsea 

Vierhouten 

Telefoon 01751 • 9045 

GRAND HOTEL 

"Onovertrefbaar voor uw vergaderingen 
en congressen 

Kamer met bad en ontbiit v.a. f 24 p. pers. 

Zalen met geluidsinstallatie, schoolbord en 
projectiescherm 

Geen parkeerprobleem - Garage gratis 

Alle kamers met bad en toilet 

TELEFOON 05711 - 241 (3 lijnen) 
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ADVEBTEER 
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WEEKBLAD 

HOTEL BOUWES. 
ZANDVOORT 

Gastheren 

Kamers met meest modern comfort. 
Gerenommeerde keuken. 

Gelegenheld voor congressen en partiJen tot 
300 personen. 

Cabaret-Dancing tijdens de week-ends 

geopend. 
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om ook langs 
die weg de VVD 
te steunen 

• ezgen land 

APPARTEMENTHOTEL 
BOUWES PALACE 

ZANDVOORT 
Kamers en appartementen met modern comfort. 

Restaurant op 70 m hoogte - panorama • 
lounge bar - sauna • overdekt zwembad • 

congreszaat 
Unieke accommodatie voor kaderbijeenkomsten. 

BEIDE HOTELS HET GEHEI.S JAAR GEOPEND - TELEFOON 5041 

falstaff c:alé-restaurant In het "RIJNHOTEL ~ ROTIERDAM 

harmonie 
café-restaurant in »DE DOELEN" naast de hoofdingang 

Hotel Bar 
Restaurant 

,/9p ~ouden CWieken" 

UITSTEKENDE KEUKEN - POPULAIRE PRIJZEN 
14 zalen voor: recepties, bedrijfsfeesten, 

congressen 
Aparte film-, toneel-, concertzalen 

Ruime parkeergelegenheid 
Tel. 070- 555200 - Scheveningseweg 37 - Den Haag 

Hotel "11 Heerenhof11 Emmen 
TELEFOON 05910-11435 

Het moderne comfortabele Hotel in het dynamische Emmen en gelegen 
aan de Hondsrugroute. Alle kamers met douche - toilet - centrale verwar
ming en rijkstelefoon. Speciaal weekend-arrangement f 57.50 p.p. incl. 
Unieke accommodatie voor congressen, recepties, diners, vergaderingen 
etc. Internationaal restaurant met gastronomische specialiteiten. 

,~Hotel ~ 
Noordzee-Boulevard N.V." & 

Tel. 01184-2245. 

Gelegen op het mooiste punt van Vlissingen. Vanuit de 
kamers en vanaf het terras schitterend uitzicht op de 
Scheldemond. waar de oceaanst.omers het hotel op 
enkele tientallen meters passeren. Str. k. en w. water en 
huisteL op alle kamers. Centr. verw. kamers m. privébad. 
Kamers m. ontb. f 13.50 tot 19.50. Rest. de gehele dag. 
Gerenommeerde keuken. Eigenaar P.J. Smits. 



T"!l 

16 - vrijdag 12 april 1968 

........... 
.,.-.... --

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

... !{.(!' l ( ·. : ... , 
/i , ... •• , !!. I 

I 
•. t; ., 1f{ 

• ' f' 

ER ZIJN NOG \tTELE VVD'ers INCOGNITO 
U kent ze, ook in uw kring. Mensen die met de VVD sympathiseren, die elke keer VVD stemmen •.. Maar ondanks hun 

sympathie, ondanks hun overtuiging is het \voord "lidmaatschap" Grieks voor hen. Niemand kan zich in deze tijd de weelde 
veroorloven om in politiek opzicht een masker te dragen. Hoe meer mensen met open vizier (als lid dus) voor de VVD

beginselen uitkomen, des te sterker kan de partij deze begin~elen doen gelden. Met één pennestreek kunt u de VVD al helpen. 

Geef ons naam en adres op van een \TVD'er incognito 

in uw omgeving. Wij sturen hem dan ZES WEKEN 
LANG GRATIS Vrijheid en Democratie om hem rijp 
te maken voor zijn lidmaatschap. Nog beter: maak 
hem nu meteen lid. Eén enkel woord van u, als vriend 
of kennis, werpt meer ge·wicht in de schaal dan een 
dozijn verhandelingen van ons. 

JA, DE VVD I~AN 

COUPON 
Aan het Secretariaat van de V.V.D. 

Koninginnegracht 61 
's-Gravenhage 

Volgens inzender van deze coupon 
kunt u met kans op succes zes weken 
lang gratis het blad .,Vrijheid en 
Democratie"· zenden aan: 

OP MIJ 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 
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Limburg-debat 
Tweede l(amer • lll 

In het Limburgnummer van Vrijheid 
en Democratie had ilt de gelegenheid -
uitvoerig uiteen te zetten, waar het· bij 
de herstructurering van Limburg in 
yerband met het vraagstuk,yan de lang-· 
zame afbouw de-r mijnen om gaat. Il> 
heb .volgens de'lijnen;daarin ontwikkeld, 
mijn inbreng bepaald bij het debat, dat 
or• 2 en 3 april over deze problematielt 
in de Tweede Kamer is gehouden. 

Was het een goed debÇtt en hoe ·wà
ren de resultaten ? De eerste vraag be
antwoord ik bevestigend: in tegenstel-

dienstensector, maar ooit in de admi
nistratieve .>~ector, waarbij i]{ snelheid 
bij cj.e verplaatsing . van ·het Algemeen 
Burgerlijk,. Pensioenfonds bepleitte en. 
1ets zag in uitbreiding van de Politie· 
school te Sittard. .._ 

·-. - ~ ~ . . . 
TOEZEGGINGEN 

Men kan het begrip. "vervangende 
werkgelegenheid", die J'not:C wordeü tot 
stand gebracht, en$ interpreteren in die 
zin .dat !let slechte. betrekking heeft op 
het extern te plaatsen mijnpersOiieeL Bij 
een . ruime interpretatie evenwel - en 
daarvan' heb ik mij. eeil voorstander 

:· verklaard - calculeert men· ook in de 

• liug tot beschouwingen zoals in de Tele
graaf, waarin over f1et "eindeloze ge, 
praat'''.-werd geschreven, ben ik van me
ning dat het goed was dat uitvoerig door 
di verse sprekers op de· Zuid-Limbm;g-se 
problemen werd fugegaan. Limburg _ 
had er recht op. zó stelde' ik vast, gedu-
rende ·twëê dagen _in het zoeklicht van 
de . ï(Ollmvertegenwoordiging te staan. 
. be resultaten? Ze lel,en aanvankelijk 
niet zo positief ai~ men had mogen ver
wacllten. Dit kwam doordat het betoog 
vanminister De Blockin eerste insta1i.tie · 
bijna· ll,lle gloed .miste, hetgeen deze 
zelf wel el'kendè - ilt hechtte er aan 
dat nij de repliek· vast te stellen. Daar
door ra,altten de toezeggingen in een 
wat dorre op~ommine; enigszins veflo-
ren. 

Iets meer in details tredend bij het 
volgen van de behandeling: ik heb e.erst 
de aandacht gevraagd voor de interna
tionale aspecten, met name de positie 
van de kolenprijzen in de. EGKS en de 
mogelijll:heid aan te sluiten bij de be
handeling van de regionale problema
tiek in EEG-verband. Daarna heb ik 
uitvoerig stilgestaan bij de situatie dm· 
vcrvangende werkgelegenheid en heb 
'veel irieer details gevraagd dan waren 
gegeven over de nieuwe nog te vestigen 
industrieën. Ik heb daarbij nog eens de. 
nadruk gelegd op mbgelijkheden in de 

I 
! 

I 

Mededeling 
De eerste maanden van dit jaar 

is ons· weel,blad bij herhaling 
verschenen met uitzonderlijk dil•~ 
ke nummers, onder meer ter ge
legenheid van bet 20·jarig bestaan 
van <1e '\"VD, in verband met de 
uitvoerige publikatie van het 
ee!'ste deel van het rapport van 
!le commissie kiezer-gekozene en 
in Yerband met de in Maastricht 
gehouden jaarvergadering van 
onze p:u-t;j, 

Dit beeft tot gevolg dat wij mis 
de komende maanden zullen moe
ten beperken, wil de exploitatie 
binnen redelijke grenzen blijven. 
Daarom is besloten om dit jaar 
eer1ler dan vorige jaren (toen het 
weekblad in de zomermaanden 
om de veertien dagen verscheen) 
ovet• te gaan tot een twee-weke
lijkse vet·schijning. 

Volgende week zal Vrijheid en 
Democratie niet verschijnen. 
Weet• wel vcrschijnt het mu:i:uner 
gedateerd ''ri.ïdag 3 mei.- Op 11 
mei versehijnen wij niet, ·op 18 
mei weer wel en zo ver1ler tot en 
met de maand augustus. 

Deze beperking zal uiteraard 
gevolgen hebbeu ter za.ke van de 
he>;ehildmre ruimte. De maatre· 
gel sorteert Immers slechts het 
beoogde effect, als . de om de 
veertien dagen veTSchijnende num
mers de normale omvang van 'L~ 
pagina's zullen hebben. Dit bete· 
kent dat de redactie gedurende de 
komende maanden een kritischer 
beleid zal moeien voeren ten aan, 
~ien van de .t& plaatsen bijdragen. 

situatie van de streeJl: met betrekking 
t;ot werl,gelegenheid enz. nc heb mede 
in dat licht. gezegd dat thans niet ver
der met het mijnslu1tingspr0gramma 
dient te wo1'den gegaan dan was aan
gegeven en dat in iedel' geval het ·ada
gtum ;,geen ~;!uiting zonder vervangèn
de werkgelegenheid" moet worden ge
handha,afd.· De· min_istei heeft op·· dit 
voor Limburg zo belangrijke punt aan 
!!et eind van zijn betoog positieve toe
zeggingen gedaan die -gro.~so modó 
overeenkwan1en met onze suggesties. 
Indien boyendien de situatie verslech
tert, zullen verd_ergaande · maatregéÎen 
worden voorgesteld, aldus de m_inister. 
Ik hèb gezegd dat wij, de vinger aan de 
pols houdend; dit beleid nauwgezet zou-~ 
den blijven volgen. 

Bij dit deba:t werd ool{ de zogenaamde 
. subjectieve steuürege-ling aan de parti
culiere mijnen goedgekeurd. Ik heb op
gemerltt dat de~e regeling nog veel 
onduidelijkheden bevat QO]l: met betrell:
king tot de contractsduur. 'Voor uitstel 
van de beslissing over de verlenging · 
van het contract tot 1972/1973 tot dit 
najaar bracht ik begrip op. In dit ver
band heb ik mij afgevraagd of het ge
zien deze onzekerheden niet gew'enst 
was een goed geëquipeerde mijnzetel 
achter de hand te houden· als reserve, 
en noemde daarbij de Emma. 

GEDENKWAARDIG 
Belangrijke delen van mijn betoog 

waren ook gewijd aan de gang van za
ken met betrel,lting tot de faciliteiten
regelingen. Op de door mij in diverse 
details besproken suggesties ten .aan
ziën van de versnelling van de proce
dure werd bevredigend geantwoord. Ook 
lang doorlopen van deze regelingen en 
inpassing in 'let komende regionale in
dustrialisatiebeleid heb ik bepleit. Op 
de door mij genoemde punten als het 
inschakelen van lokale bomvonderne
mers bij proj2cten en verruiming van 
de faciliteit voor woningverbetering 
werd overleg toegezegd. Ik heb voorts 
aandacht gevraagd voor aspecten van 
het personeelsproble.em in àlle catego
rieën. Met name de omscholing dient 
zoveel i110gelijk kansen te krijgën. Il' 
wees ook nog op de noodzaak van in
frastructurele maatregelen, o.m. meE 
betrekking tot dë E 9 en de E 39. Fi
nanciering is het probleem, ook van de 
gemeenten. Hier speelt o.m. de kwestie 
van de verfijningsregelingen waarover 
ili reeds schriftelijke vragen h~b ge
steld. Öp deze terreinen wei'd activiteit 
en intensief overleg toegezegd. . · 

In het licht van al deze toezeggingen, 
uiteindelijk ook ten aanzien van het be
langrijkste punt, de vervangende .werlt
gelegenheid in de ruime interpretatie, 
en in het licht van de reële hoop dat 
deze. in de naaste toekomst nog vele 
ook grote - .-,ok ilt wil graag een grote 
"motor" - initiatieven zal kunnen op
leveren, hadden wij aan de moties van 
de oppositie die, hetzij meer geldimpom
ping zonder meer, hetzij meer specifieke 
staatsinitiatieven voor het bedrijfsleven 
vroegen, geen behoefte. Een gedenk
waardig debat, waarvan het aanj)eye
Il.ng verdient het in de Handelingen nog. 
eens w()()rdelijl>. te volgen! 

mr,;F. PORTREINE 

Onze gelukwënSen! . ' 

Bij liet ter perse gaan van .dit blad vernamen wij de 71engelijkc Nidil1g dat HKH 

prinsesMargriet het·zeven.lleeft ge-sclwuken ann een zomL 
GanTnc bieden wij de Prinses en haar echtgenoot, hier gefotogndeerd . in hu.n 

stralende 'Vetlovingstijä, on."'e hartelijlee gelukleensen aan. De nie111!'e _ ora.njetel{j_: 
d·ie gel1llcldg - andeTs clan haar moeder - op 1'aderlandse bodem geboren nwcht 

1vordeu, wensen 1Di:i alle 1·oorspoed. in het leren. 

• Pag. 3: Reacties op rapporJ. 
Geertsema (11) · 

5: Vrouwen-landdag in Dronten 



2 - vrijdag 19 april 1968 

: UIT DE PARTIJ 

I 
I 

e MAARN- MAARSBERGEN 
Op 10 april hield de heer G. Koudijs, 

lid van de Tweede Kamer, voor de afde
ling Maarn/Maarsbergen van de VVD 
een lezing over West-Europa. 

De zeer interessante uiteenzetting 
over de problematiek rond West-Europa 
verdiende ten volle de aandacht van de 
vele aanwezigen. De heer Koudijs gaf 
eerst een overzicht van de totstandko
ming van de Navo, nu bijna 20 jaar 
geleden. Aangezien we volgend jaar een 
keus moeten maken omtrent de continu-

l ering van het verdrag is het zeer be
langrijk ons een mening te vormen over 
de zin van de Navo in deze tijd van 

• ontspanning. Uitvoerig ging de heer 
Koudijs hierop in. Hij wees er met na
druk op, dat deze ontspanning niet heeft 
geleid tot oplossing van de grote proble
men of tot ontwapening. Integendeel, de 
militaire cijfers, die de heer Koudijs 
noemde, gaven voor het Westen een 
weinig opwekkend beeld. De ·Sowjet-
Unie tracht te profiteren van de twee
dracht in West-Europa; derhalve is 
eenheid binnen de Navo van groot be
lang voor het handhaven van het even
wicht, aldus de spreker. Ook met China, 
als opkomende macht, moet men rel,e
ning houden, in dit verband. 

De heer Koudijs zag. tot slot als een 
mogelijk hoopvol toekomstbeeld een toe
nadering van de Sowjet-Unie tot het 
Westen in een gemeenschappelijke af
weer tegen China. 

e ZAANSTREEK 
De statencentrale Zaandam van de 

VVD heeft als opvolger van wijlen drs. 
A. Bakker benoemd tot voorzitter · de 
heer G .. de Jong te Wormerveer. Als 
vertegenwoordiger van deze statencen
trale in het bestuur der Kamercentrale
Den Helder (vacature-drs. 'Bakker) 
werd aangewezen mr. J. C. Cleyndert te 
Zaandijk. 

eDEN HELDER 
De VVD-afdeling 'Den Helder kreeg 

een nieuwe. penningmeester in de 
·persoon van de heer A. van Namen. 

e LIBERALE 
INTERNATIONALE 

De Executieve van de Liberale 
Internationale zal op 27 en 28 april te 
Pa1·ijs vergaderen. De commissie uit dè· 
Liberale .Internationale,. die een . rap
port over de ontwikkelingssamenwer· 
king en een resolutie voor , liet in 
september te Den Haag te houden 
congres voorbereidt, komt een dag 
tevoren, namelijk op . vrijdag 26 april, 
in Parijs in vergadering bijeen en zal· 
het eerste gedeelte van de vergadering 
van de Executieve op 27 april, waar. dit 
rapport in bespreking komt, eveneens 
bijwonen. 

ALLE 

VERZEKERINGEN 

• 
HYPOTHEKEN 

• 
FINANCIERINGEN 

• 

makelaarskantoor 

arawegS wassenaar tel, 01751·5675• 
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SPREEKBEURTEN 

19 april 

19 april 

19 april 
19 april 
21 april 

22 april 

22 april 
23 april 
23 april 

24 april 
25 april 

25 april 
25 april 

26 april 
26 april 

26 april 

26 april 

27 april 

29 april 
29 april 

29 april 

29 april 

29 april 

6 mei 
6 mei 

6 mei 

6 mei 

10 mei 

13 mei 
13 mei 

Periode van· 19 april tot en met 13 mei 

Apeldoorn (20.00 uur, ATS; JOVD, dis
trict oost) . 
Leeuwarden~ (onderwerp: binnenlandse po
litiek). 
Pesse 
Wassenaar (JOVD). 
JOVD Drenthe (onderwerp: Europese vei· 
ligheid en Duitse Heren). 
IJsselstein (20.00 uur; Wapen v. IJssel
stein; afdeling Lopikerwaard;- onderwerp: 
EEG). 
Huizen 
Soest 
Zwijndrecht: afdelingen Dordrecht, Dubbel
dam, H. r .. Ambacht ( 20.00 uur, hotel 
Swindregt; besloten verg. onderwerp Viet
nam). 
Winschoten 
Tiel (20.00 uur, Huize Berner; Statencen
trale Tiel). 
Nijmegen ('s middags, Vrouwengroep) . 
Groningen (onderwerp: Moet de VVD ont
ploffen?; rest. Riche, Vismarkt 42). 
Rotterdam 
Leeuwarden ( 20.00 uur, Oranje Hotel 
JOVD; onderwerp: Een jaar Tweede Ka
mer). 
Amstelveen (JOVD, debat D'66-VVD, de 
Amstelhoek, 20.15 uur). 
Den Haag (10.30 uur, Op Gouden Wieken; 
Provinciale dag Zuid-Holland, Vrouwen in 
de VVD). 
Arnhem ( 14.00 uur, rest. Royal; Kamer
centrale Gelderland, forum Kiezer-Geko
zene). 

Zuidland. 
Waalwijk (20.00 uur, hotel Verwiel; onder
werp: Moet de VVD ontploffen?). 
Stadskanaal (20.00 uur, café Daleman; 
statencentrale Veenkoloniën en Wester
wolde: onderwerp: Anderhalf jaar lid van 
de Staten). 
Apeldoorn (20:00 uur, hotel De Keizers
kroon; VVD-Vrouwengroep). 
Amsterdam (20.15 uur, geb. Marcanti, J. 
v. Galenstr~; A'damse Oranje Vereniging 
onderwerp: Erfelijk koningschap nu). 
Enschede (liberale sociëteit). 
Oosterhout (20.00 uur, rest. Centraal; on
derwerp-: Hoe zit de partij in elkaar?) 
Breda ( 20.30 uur, hotel Cosmopolite; West
Noord Brabant; onderwerp: Defensie). 
Velp/Roosendaal (20.00 uur, Herv. Cen
trum; onderwerp: Moet de VVD ontplof
fen?). 
Voorburg (JOVD, Voorburg, Rijswijk, 
Delft). 
Hoofddorp 
Zeist 

Mr. E. H. Toxopeus 

Mr. H. van Riel 

R. Zegering Hadders 
Prs. Th. H. Joekes 
Mr. dr. C. Berkhouwer 

Mr. J. F. G. Schlingemann 

H. Wiegel 
Mr. J. F. G. ~chlingemann 
Mr. H. van Riel 

R. Zegering Hadders 
Ir. D. S. Tuijnman en R. 
Zegering Hadders 
Mr. J. G. Rietkerk 
H. Wiegel 

Mr. E. H. Toxopeus 
H. Wiegel 

H. Neeter en 
L. M. de Beer 
Mr. H. van Riel 

Mr. W. J. Geertsema, mr. 
J. G. Rietkerk, H. Wiegel, 
mr. H. P. Jager en M. 
Israel 
Ir. D. S. Tuynman 
H. Wiegel 

Mevr. J. ~Hut-de Jonge en 
T. J. Albronda 

Mr. J. G. Rietkerk 

Mr. H. van Riel 

Mr. A. Geurtsen 
Mr. H. E. Koning 

G. Koudijs 

H. Wiegel 

Mr. E. H. Toxopeus 

H. J. L. Vonhoff 
H. Wiegel 

_Deze lijst, waarin in prhu•ipe aJlcen Fipreehheurten Yan J{anterleden - die zij vervullen 
bnu1en J~et verhand van de 11artij - \Vorde1, vernield, wordt opg:.!steld door het Alg-enteen 
Secretariaat van de VVB, 1\.oning-inn~g·rac·ht til te B:•11 Haa~ (telefoon 070- fiO.tHOB>. De 
ge~:ev~ns, waaronder hij vourkt·ur (HJ.k lu•t aanvan;~;snnr en de plaats \Yaar de ver
gaderlli~CJl gehouden '\'Orde-n. diPnt n1e11 ~h~r·halve niet naar de rc~d;.u•tie van lu•t we(•khlad, 

'I...,..,.. .... !III!!!!!!!!!!'!!!!!"!',_,.'!!!!!!!!!I!'O!!!'!"_....,_!!!I!!!I!!!!!I!!I'P"..i Jnaar naar het Alg~In«~Pn Secretariaat van. de partij te zenden. JJe Hjst n·ordt eUie maan-
- dag om 12.00 uur afgesloten. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Forum in Arnhem 
Op zate1·dag 27 april houdt de ka· 

mercentrale Gelderland van de VVD 
haar voorjaarsvergadering, om 14.00 
uur in restaurant Royal aan het ·Wil
temsplein te Arnhem. 

Het belangrijkste agendapunt is een 
forumgesprek (aanvang omstreeks 15.15 
uur) over de verhouding kiezer-geko
zene en over de partijvernieuwing. In 
het forum zullen zitting nemen de 
heren mr. W. J. Geertsema, mr. J. G. 
Rietkerk en H. Wiegel, leden van de 
Tweede Kamer, mr. H. P. Jager, 
fractievoorzitter van de VVD in pro
vinciale staten van Gelderland en M. J. 
Israël, afdeling Arnhem. De heren 
Geertsema en Israël zullen elk een 
ongeveer vijf minuten durende inlei
ding tot de discussie verzorgen. Voor
zitter van het forum zal zijn de heer 
W. Inden. · 

VRAGEN.QVER 
CARRE 

De VVD-raadsleden in de gemeente
raad van Amsterdam, mevrouw L. 
Vonhotf-Luijendijk eJl de heer H. H . 

. Jacobse, hebben li. en w. van de 
hoofdstad !ie volgende schriftelijke 
vragen gestèld: 

1. Hebben burgemeester en wethou
ders kennis genomen van de berichten 
inzake de mogelijke verkoop van 
Theater Carré? · 

2. Is het juist dat de waarschijnlijk
heid bestaat dat daarmede tevens een 
einde zal worden gemaakt aan het 
bestaan van genoemd theater? 

3. AChten burgemeester en wethou
ders het verlies van dit theater voor 
Amsterdam acceptabel? 

4. Zo neen, welke stappen zullen 
burgemeester en wethouders doen, ten 
einde dit te voorkomen? 

h. ·v· 
BRANDBEVEILIGING 
Officieel goedgekeurd 

Talrijke attesten 

SIMPLUS N.V. DORDRECHT 
Visstraat 6 • 8 - Tel. 43355* (01850) 



VRIJHEID EN DEMOCRATtE 

Persreacties op rapport commissie-Geertserna {11) 

Een aags en· een Ro 
oordeel 

Na ons uitvoerig overzicht van het 
commentaar in Het Vaderland (zie 
Vrijh. en Dem. van 12 april) over de 
voorstellen van de commissie Kiezer
Gekozene van de VVD, blijven wij nog 
maar even in Den Haag. 

Ook de Haagsche Courant heeft, van 
de: hand van haar parlementaire redac
teur drs. J. van Putten, een bespreking 
aan dit eerste deel van ons rapport 
gewijd. 

Als mr. W. J. Geertsema, de voorzit
ter van de VVD-commissie, over het 
kiesstelsel · spreekt, zo meent collega 
Van Putten, krijgt zijn stem een ietwat 
verontwaardigde klank. Je moet het 
kiesstelsel niet misbruiken voor het 
bevorderen van veranderingen in het 
partijstelsel, vindt de heer Geertsema. 
Wijziging van het kiesstelsel wordt 
(althans door de grote meerderheid der 
commissie en behoudens de voorgest ~I
de veranderingen met betrekking tot 
de voorkeurstemmem en de opkomst
plicht - A.w:A.) afgewezen. Sommi
gen zullen op die grond wellicht 
geneigd zijn hierop te reageren met: 
"Zie je wel, dat de VVD conservatief 
is''. 

Deze verzuchting zou naar het oor
deel van de schrijver in de Haagsche 
Courant niet terecht zijn. Als het zijn 
van conservatief of vooruitstrevend 
moet worden afgemeten aan het ver
langen, het kiesstelsel te veranderen, 
zou dat maar een hachelijke onderne
ming zijn. Eerder kan men naar de 
mening van Van Putten het VVD
rapport constructief noemen "en wel in 
die zin, dat met grote el'nst ifl nage
dacht over de crisü·e waal'in het Neder
landse parlementaire stelsel verkeert, 
en dat een oplossing is gekozen, die 
n'et de gemakkelijkste is, maar wel het 
zwaartepunt legt waar het behoort te 
liggen, namelijk bij de politieke par
tijen". 

De politieke partijen zijn in de 
eerste plaats geroepen de kiezer meer 
invloed te geven op het regeringsbe
leid, pas daàrna de wetgever. Wijziging 
van het kiesstelsel leidt tot een verte
kening van de politieke verhoudingen, 
verloochent het goede beginsel: "one 
1nan, one vote", iedere stem behoort 
evenveel waard te zijn. 

Stembus-akkoorden 

"Naast de opmerkingen over het 
kiesstelsel bevat het rapport nog ande
rf passages, die de belangstelling ten 
volle waard zijn, in het bijzonder die 
over de wenselijkheid van stembus
akkoorden. Als men vindt dat de verant
woordelijkheid door vergroting van 
de kiezersinvloed in de eerste 
plaats bij de partijen ligt, is het 
logisch, dat men ook meent, dat de 
partijen vóór de verkiezingen de kiezers 
zoveel mogelijk duidelijkheid be
horen te verschaffen." De schrijver 
schetst dan de gedachten van het 
rapport om zo mogelijk tot stembusak
koorden te komen, hetgeen hij "heel 
loffelijk" noemt. 

Toch heeft 'lij een bijzonder hard 
hoofd in de uitvoering daarvan en h~ 
meent, dat hier op dit punt, een "heel 
zwakke plek" in het werkstuk van de 
commissie-Geertserna zit. Stel dat de 
huidige regeringsparijen vóór de ko
mende verkiezingen besluiten, ook na 
de verkiezingen te blijven samenwer
ken. "Deze combinatie heeft in de 
Tweede Kamer sinds het uittreden van 
de groep-Aarden 83 zetels. Een verlies 
van slechts acht zetels is nodig om de 
meerderheid kwijt te raken. Als men 
let op de huidige deplorabele toestand 
in de KVP (die bij de vorige verkiezin
gen al acht zetels verloor!) is een 
dergelijk verlies niet denkbeeldig." 

"Dan de andere kant, de huidige 
oppositie. PvdA, D'66 en de groep
Aarden bezitten samen 47 zetels. Zelfs 
als de ARP deze "progressieve concen
tratie" zou willen steunen (men komt 
dan momenteel op 62 zetels) is het je 
vraag of deze partijen samen er nog 
tenminste veertien zetels bij zullen 
winnen.'' 

Zijn conclusie is, dat er zeer aan 
moet worden- getwijfeld of zowel een 
,,rechtse" als een "linkse" concentratie 
van partijen bij de volgende verkiezin
gen een meerderheid kan behalen. De 
oorzaak schrijft hij dan toe aan de 
vele ltleine partijen, die om hun 
extreme opvattingen nooit regelings
partij kunnen worden. 

Als zowel de linkse als de rechtse 

STEMBUSAKKOORDEN 
In ons vorige artikel, gewijd 

aan het commentaar van het Va
derland, stond in de vierde kolom 
onder het kopje "Stembusakkoor
den": "wij zouden hier de voorlo
pige aantekening willen maken, 
dat de stembusakkoorden niet, zo
als het kiesstelsel e.d. een deel 
van ongeschreven staatsrecht zul
len (gaan) uitmaken." 

Sommige lezers zullen reeds 
hebben begrepen dat wij hadden 
geschreven : "ons geschre•· én 
staatsrecht." 

halen, wordt het land z.i. in feite 
onregeerbaar. Wat ligt dan, zo vraagt 
Van Putten, meer voor de hand dan 
dat men maatregelen beraamt, die 
enerzijds een stembusakkoord in de 
hand werken en anderzijds de kleine 
partijen terugdringen? De vorming van 
zulk een districtenstelsel vindt hij zo'n 
oplossing. "Zeker, een paardemiddel, 
maar als de regeerbaarheid van het 
land op het spel staat, zal men dit 
middel niet bij voorbaat moeten afwij
zen. De VVD-commissie doet dit wel. 
Mr. Geertsema vindt, dat dan maar een 
van de partijen zich moet loswrikken 
uit het stembusakkoord, waarin zij de 
verkiezingsstrijd heeft gevoerd, en 
moet overlopen naar de andere zijde. 
Als men van kiezersbedrog zou willen 
spreken, dan is dit kiezersbedrog in 
optima forma." 

Aldus drs. Van Putten in de "Haag
sche Courant". Op het bezwaar van de 
schrijver in de Haagsche Courant van 
het gevaar van "onregeerbaarheid" van 
het land in bepaalde omstandigheden, 
zou ik graag reeds thans met een 
enkele aantekening zijn ingegn.an. 
Aangezien o.a. prof. Duynstee in De 
Telegraaf ongeveer dezelfde bezwaren 
heeft ontwikkeld, wil ik dat, om niet in 
herhalingen te vervallen, echter uitstel
len tot wij aan diens commentaar zijn 
genaderd. 

Eén mogelijkheid - en m.i. de meest 
sympathieke en "natuurlijke" ---:- om 
een dergelijke situatie te vermijden, 
noemt drs. Van Putten trouwens zelf 
reeds. Dat is, dat de kiezers bij de 
komende verkiezingen zo verstandig 
zijn hun. stem alléén te geven aan 
partijen "voor wie de regeringsverant
woordelijkheid binnen bereik ligt''. 

Commentaar NRC 
Recht tegengesteld aan de v1s1e van 

de schrijver in de "Haagsche Courant" 
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voor zover het 't kiesstelsel betreft, is 
het commentaar in een hoofdartikel in 
de Nieuwe Rotterdamse Courant (22 
maart). De NRC noemt het vooral van 
principiële betekemis dat blijkens het 
rapport van de VVD de meerderheid
der commissie van mening is, dat het 
stelsel dei: evenredige vertegenwoordi
ging moet worden behouden. "Wij 
hopen" - zo schrijft de hoofdredactie 
van het Rotterdamse liberale orgaan -
"dat de partij als geheel die mening zal 
delen". 

Het blad hoopt eveneens, dat ook 
andere partijen die mening zullen 
delen, maar er zijn helaas tekenen die 
in een andere richting wijzen. De NRC 
stelt vast: Wie aan het stelsel van E.V. 
gaat tornen, wijkt voor de waan van 
de dag en ontneemt groepen kiezers 
een stuk medezeggenschap, dat zij tot 
nu toe hadden". De hoofdartikelschrij
ver brengt in herinnering, dat de enige 
"retouche", die de commissie wil aan
brengen, is een vermindering van het 
aantal voorkeurstemmen dat voor ver
kiezing vereist is. Dat lijkt het blad 
voortreffelijk. Het ligt, zo schrijft de 
NRC, ook duidelijk in de lijn van 
een commissie, die zich bezighoudt met 
de relatie kiezer - gekozene. 

Akko~nden en 

kabinetsformateur 

Over de mogelijkheid van stembus
akkoorden geeft de commissie naar het 
oordeel van de NRC interessante be
schouwingen ten beste. Het blad stelt 
vast, dat de VVD al ·enige malen iets 
van een "negatief stembusakkoord" 
heeft toegepast ("in geen geval samen 
met de PvdA in een Kabinet") en het 
hoeft niet te verbazen, dat een com
missie uit de VVD thans een stap 
verder is gegaan en een positief ak
koord aanbeveelt. Het Rotterdamse 
blad acht het gelukkig, dat de commis
sie ook met de mogelijkheid rekening 

·houdt dat er g e e n akkoord tot stand 
zou komen. "Zij wil van het akkoord 
geen grondwettelijk systeem maken, 
maar_ wel zou zij het als regel willen 
zien". · 

In dezelfde sfeer acht zij de gedach
te van de commissie liggen dat de 
Tweede Kamer, indien zij daar kans 
toe ziet, een kabinetsformateur voor
draagt. Dat zou dan in de plaats komen 
van de raadpleging van de fractielei
ders door de Koningin. 

De NRC meent wel, dat "enige 
reserve ten aanzien van deze gedachte 
past". Veel zal afhangen van de wijze, 
waarop het vaststellen van zo'n voor
dracht zich zou ontwiRkelén. "Maar 
gelukkig" - zo constateert de hoofdar
tikelschrijver . in het Rotterdamse or
gaan - "is de meerderheid van de 
commissie niet zo ver gegaan, dat zij 
de dualistische grondslag van ons con
stitutioneel bestel volkomen wil afbre
ken door rechtstreekse verkiezing van 
een minister-president aan te bevelen." 

Burgemeesters 

De NRC acht het ook terecht, dat de 
commissie (of haar meerderheid) in het 
tweede deel van haar rapport vast
houdt aan de benoeming van burge
meesters door de Kroon: Een aanbeve
ling van de raad aangaande de vereis
ten, waaraan een nieuwe burgemeester 
zou moeten voldoen, wil zij echter als 
vaste regel verheffen. Zolang er geen 
namen in zo'n aanbeveling worden ge
noemd, "zou dit systeem wel hanteer
baar zijn," zo meent de NRC. 

Wat ironisch is de opmerking aan 
het slot: "Voor~ het overige zou de 
minister van binnenlandse zaken een 
computer moeten gaan gebruiken voor 
toepassing van het aanbevolen systeem 
voor gemeenten met minder dan 
100.000 inwoners, waar volgens de 
commissie na 12 jaar de burgemeester 
niet meer voor herbenoeming in aan
merking zou mogen komen". 

A.W. ABSPOEL 
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Ik wil meer weten over uw 
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Stuur mU s.v.p. een folder. 
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IN MEMORIAM 
MR. J. WILKENS 

Op 70-jarige leeftijd is in Wassenaar 
overleden mr. J. Wilkens, die vele 
jaren voorzitter is geweest van de 
fractie van de VVD in de provinciale 
staten van Zuid Holland. Ook was hij 
gedurende enige jaren voorzitter van 
de afdeling Wassenaar van onze partij. 

Mr. Wilkens behoorde tot de oude 
getrouwen in de VVD. Vrijzinnige 
Groninger van geboorte, in handel en 
wandel, trad hij aanstonds in 1946 toe 
tot de Partij van de Vrijheid en steeds 
heeft hij daadwerkelijk op de terrei
nen waar hij zich speciaal voor inte
resseerde en met interesse op de 
terreinen waar hij zich niet zo thuis 
voelde de politiek van de VVD ge
volgd. Als president-directeur van de 
Fries-Groningse Hypotheek Bank wist 
hij bijzonder veel van de financiële 
consequenties van het bouwen. Over 
de problemen van het bouwen heeft 
hij bij herhaling in woord en geschrift 
getuigd van zijn liberale. visie. 

Hij laat in de rijen van hen, die de 
liberale gedachte in ons land uitdra
gen, een goede herinnering achter èn 
aan zijn persoon èn aan zijn werk
zaamheden. 

Hij ruste in vrede. 

D. W. DETTMEIJER 

IODIGöM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prefabs voor versChillende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgen!; opgegeven maten. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 
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Hoofdlijnen binnenstadsbeleid 
ENIGE dagen voor het ter perse gaan 

van dit numm.er is het voorontwerp 
van de nieuwe nota over de Amster
damse binnenstad openbaar gemaakt. 
De bedoeling van dit voorontwerp is dat 
de burgerij in staat gesteld wordt mee 
te praten over het beleid voordat de 

• definitieve redactie van de nota wordt 
gemaakt. In de komende tijd . zal er 
zeker reden zijn om nader op d1t voor
ontwerp iil. te gaan, ook al in verband 
met de reacties die daar zeker op zullen 
kómen. -

Voor het ogenblik is het wellicht dien
stig om enkele zirtsneden uit de 
nota te lichten, die in een soort tele
gramstijl een indruk gèven van de 

, hoofdgedachten die d~ samenstellers 
vàn het voorontwerp bij de bepaling 
van het binnenstedelijke beleid voor 
o&en hebben gestaan. In de inleiding 
,;'ordt erop gewezen dat de vorige _(en 
dus nu nog geldende) Nota binnenstad 
dateert van 1955; in deze dertien. jaren 
is er veel gebeurd. Het leven is veran
del'd en het stadsbestuur 'staat voor de 
moeilijke taa;k van het "handhaven van 
de óude schoonheid tegelijk met het in
voegen van nieuwe elementen, noodza-
keiijk door de· groeiende en. wisselende 
maatschappelijke omstandigheden en 
behoeften". 

De .nota die nu in bespreking komt 
wijst dan op· de centrumfunctie van 
Amsterdam en zegt dat het centrale 
stadsdeel ook in de toekomst het belang
rijkste centruni van he't stadsgewe~t 
zal zijn. "DaSJr zullèn ·overwegend d1e 
instellingen, instituten en bedrijven ge
vestigd moeten zijn welke functioneel,_ 
ideëel en: ()COnomisch voor de gehele 
stedelijke samenleving het grootste ge
wicht hebben." 

Dat brengt bijna automatisch mee dat 
het woonelement van de birineüstad niet 
op de eerste plaats staat. De nota zegt 

dan ook: "Het wonen in de ~innenstad 
zal in verschillende opzichten hiet kun
nen voldoen aan de hoge eisen die te
genwoordig aan het wonen word~n 
gesteld." Niettemin zal de woonfunctie 
in de binnenstad worden bevorderd, in 
hoofdzaak door- kwalitatieve . verbete
ring. Dat zal de verbetering betekenen 
door concentratie in enkele gebieden die 
speciaal voor· het wonen worden inge
richt, aismede door verbetering en aan
passing van verspreide woongelegen
heid. 

Ten aanzien van het werken in de 
binnenstad legt het . voorontwerp de na
druk op die functies die voor de .hele 
samenleving van grote betekenis zijn en 
op dè "typisch. city-gebonden'' hoog
waardige functies. Vooral voor deze 
laatste zijn expansieruimten nodig 
aansluitend op de binnenstad en met 
eert goede ligging aan het openbaar ;ier-

voer. 

Voor de winkels in de binnenstad acht 
de nota bepalend dat het city-winkelap
paraat- voldoende wervingskracht zal 
houden voor een klantenkring die op 
relatief steeds grotere afstand Iwmt te 
wonen. Nieuwe winkelcentra in de nieu
we woongebieden zullen een deel van de 
middenstandsfrmctie in Amsterdam 
gaan overnemen. Daarom is voor de 
binnenstad van groot belang dat ener
zijds het wonen in de binnenstad en 
vooral in de gordel ctaaromheen zoveel 
moO'elijk wordt bevorderd, en voorts dat 
er goede en snelle verbindingen van de 
binnenstad met de nieuwe woonconcen
traties op grotere afst~J,nd (zowel in als 
buiten de stad) zullen kómen. Snel 
openbaar vervoer en voldoende ruimte 
voor kort parkeren zijn voor de winkel
functie onontbeerlijk. 

Dat brengt ons bij het openbaar. ver
voer en tevens bij de opmerking dat er 
tussen deze ontworpen nota en de plan-

VERKEERSINSPRAAK AMSTERDAM 
Op onderstaande data, 's avonds om 8 uur, zal de verkeerscommissie van 

de. VVD-afdeling Amsterdam spreken met verkeersdeelnemers en belangstel
lende inwoners van de hoofdstad. 
Data Wijk 
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Rijnmond in discussie 
BESTUURLIJKE kringen in de streek 

ter weerszijden van de Nieuwe Wa
terweg zijn op het ogenblik weer druk 
aan het praten over de positie van het 
openbaar lichaam Rijnmond. Dat is niet 
zo verwonderlijk. Die. positie zal im
mers niemand bevrediging krmnen 
schenken. Zoals het nu gàat, gaat hèt 
niet goed, zo hebben wij. jhr. mr. G. 0, 
J. van Tets, de voorzitter van de libera
le fractie in de Rijnmondraad, horen 
zeggen. Gelijk heeft hij. Er is alleen 
verschil van mening mogelijk over de 
vraag in welke richting naar verbete
ling moet worden gezocht. 

Het dagelijks bestuur van het open
baar lichaam is .als eerste met het zoe
ken begonnen. Het heeft zich met een 
interimrapport tot de Rijmnondraad ge
wend, waarin een zodanige structuur
verandering van het orgaan wordt aan
bevolen, dat een krachtiger en meer tot 
de verbeelding sprekend bestuur kan 
worden gevoerd. Daarvoor worden een 
uitbreiding van de taken en bevoegdhe
den en een andere financiële regeling 
onontbeálijlc geacht. 

Deze roep om meer armslag heeft ·bij 
het gemeentebestuur van Rotterdam 
een weinig gunstig onthaal gevonden. 
Burgemèester en wethouders van de 
grootste gemeente in de regio hebben 
gereageèrd, met de publilratie van een 
nota waarin wordt aangedrongen op 
hervorming van het bovengemeentelijk 

orgaan Rijnmond tot een int~rgemeente
lijk samenwerkings- en integratieor
gaan. Dit orgaan zou sterlw personele 
bindingen met de gemeenten moeten 
vertonen en wel in -die zin dat de ge
meenteraden uit hun midden vertegen
woordigers aanwijzen om zitting te ne
men in de raad van het samenwer
ldngporgaan. 

Getrapte verkiezing dus, inplaats van 
de rechtstreekse· verkiezing die Rijn
mond nu kent. In de visie van Rotter
dams gemeentebestuur zouden voorts 
gecommitteerden van het nieuwe or
gaan tevens in hun eigen gemeenten 
wethqudeir moeten zijn. Rotterdam ver-
langt in de aldus hervormde 
bestuurscorporatie geen meerder-
heidspositie. Het is echter wel duidelijk 
dat het verlost wenst te worden van een 
lichaam dat - en de Rotterdamse nota 
zegt -het met zoveel woorden - als 
lastig en betuttelend, sterker nog: als 
een rem op een slagvaardig beleid 
wordt ondervonden. 

Intussen heeft de raad van Rijnmond 
het interimrapport van zijn dagelijks 
bestuur. fu zijn vergadering van vorige 
week woensdag uitvoerig besproken. 
Begtijpelijkerwijs ·is daarbij ook de Rot
terdamse nota ter sprake gekomen. 
Rotterdams gemeenteraad moet op zijn 
beurt nog een oordeel uitspreken over de 
nota . van burgemeester en wethouders. 
Dat zal naar verwachting in elk geval 
vóór de vakanties gebeuren. Tegelijlier-

Openbaar -vervoer 
ZOALS toegezegd hepben b. en w. van 

Den Haàg de raad eeh tweede nota 
over het openbaar vervoer doèn toeko
men. In aanmerking nemende, dat het 
aantal particuliere auto's in onze stad 
sinds 1960 meer dan verdubbeld is, Iran 
het tot tev_redenheid stemmen, dat de 
daling van het pa,ssagiersvervoer sinds 
1965 steeds geringer wordt; in 1967 nog 
slechts 2 pct. tegen 6,8 · pct. in 1965. 
Betrekt men het aandeel dat· net streek
vervoer in het ·totale passagiersvervoer 
heeft, er bij, dan is de situatie nog 
gunstiger, want in 1966 was de daling 
nog 2,1 pct, tegen 0,5 pct. in 1967. Voor 
een beoordeling van het verlies, dat op 
exploitatie van de HTM: wordt geleden, 
is dit tot op zekere hoogte een bevredi
gende' ontwild;:eling. Misschien mag men 
er - voorzichtig - de conclusie l1it trek
ken, dat het plan-Lehner, waarop- mder
tj.jd veel kritiek is uitgeoefend, no~, zo 
~lP.~h(· rdf:lt n••:::a co ~,.."..... ..-. ..... .-1 ...... ~,,... ..., ..... ~~ ...... 1.~~\~ ~ 

kan zijn, dat het overige verkeer, in
clusief het parl,eerprobleem, dusdanige 
afmetingen heeft aangenomen, dat ve
len er langzamerhand de voorkem' aan 
geven van tram en bus gebruik· te ma
ken, omdat' die snèller en goedkoper 
zijn, zeker tussen woonadres en bin
nenstad. 

Er ïs altijd betoogd, dat het openbaar 
vervoer door een te geringe frequentie 
tekort schoot en schiet. Nu daarin ver
betering is gebracht, mag hieruit wel
licht de conclusie worden getrokken, d;:tt 
deze maatregel eveneens passa
giersaantrekkend werkt. De gemiddelde 
rijsnelheid is opgevoerd, hetgeen ook 
een gm1stige uitwerking blijkt te heb
ben. Een bijkomend gunstig feit is, dat 
opvoering van de rijsnelheid een bespa
ring van één miljoen gulden heeft opge
leverd. 

Niet te verwonderen is de sterke te-

iijd zal dan natuurlijk het intelimrap
port van Rijnmond in beschouwing wor
den genomen, 

Er zal trouwens overal in de re'gio in 
de komende maanden genoeg over deze 
materie te doen zijn. Het interimrapport, 
aangevuld met een verslag van de 
discussie in de Rijnmondraad, zal na
melijk naar de commissie van samen
werldng worden gezonden, waarin -
behalve vertegenwoordigers van Rijn
'mond - de burgen1eesters van alle ge
meenten fu het Rijnmondgebied zitting 
hebben. De burgemeesters brengen het 
1·apport ter kennis van hun gemeentera
den, waarna het stuk, vool·zien van op
en aanmerkingen, bij het dagelijks 
bestuur van Rijnmond terugkeert. 

Daar wordt de zaak dan nog eens 
nader bestudeerd, opdat de raad een 
nieuw voorstel kan worden aangeboden. 
Op die manier zal het dan wel oktober 
worden voordat de raad tot een beslis
sing kan lwmen over de verlangde uit
breiding van taken en bevoegdheden. 
Tussen de bedrijven door zal dan ook 
de nota van Rotterdam in de verschil
lende gemeenten onderwerp van bespre
ldng hebben uitgemaakt. 

Op· dit ogenblik kan worden geconsta
teerd dat deze nota in het debat van de 
Rijrimondraad ve~l · en soms scherpe 
kritiek heeft ondervonden. Vast is ko
men te staan dat de overgrote meerder
heid van de raad een intergemeentelijk 
orgaan afwijst. In deze kring is men de 

dag· en op zondagen. 
Wat het lijnennet betreft, buslijn 2 

(K1.vactellaan-Valkenbospleii1) is een 
totale mislukking g·ewordèn. We verba
zen ons daarover niet. · Dat deze lijn 
daarom wordt opgeheven, kunnen we 
begrijpen. De doortrekking van de lijnen 
13 en 15 van het stadhuis naar het Jozef 
Israëlsplein blijkt gunstiger resultaten 
te hebben opgeleverd. Vandaar dat de 
proefneming daarmee wordt voortgezet. 

Overwogen wordt buslijn 5 over enige 
jaren om te zetten in een tramlijn. Dr. 
Lehner heeft hierover al gedacht. -Gaan 
v1e de route van buslijn 5 na, clan vre
zen we, (lat ronzetting in een tramlijn 
bijzondere n1oei!ijkhedeh zal opleveren, 
aannemende, dat getracht zal worden 
de bestaande route· zoveel mogelijk te 
handhaven. ' -

Verscheidene wensen, die in de a-fge
lopen. ,tijd aan de ~gémeenteraad zij~ 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

nen voor het openbaar vervoer, ?e par
keeJ:nota en allerlei andere verschenen 
of te verwachten beleidsstukken een in
nig verband bestaat. Herhaaldelijk heeft 
de Amsterdamse gemeenteraad reeds 
het euvel gevoeld dat onderdelen van het 
hele beleid in ·nota's of- voorstellea1 zijn 
neergelegd zonder dat men daarbij een 
inzicht had in het geheel. Het is da11 ook 
goed dat dit voorontwerp gepubliceEil'd 
is voordat de principebeslissing over het 
openbaar vervoer moet worden geno
men. 

Over dit (}penbaar vervoer zegt het 
voorontwerp dat geen structurele ingre
pen ten behoeve van het wegverkeer 
mogelijk of gewenst zijn. De nota pleit 

- dan ook voor de_ stadsspoorweg en voegt 
daaraan toe dat d[m het overige vei:
keer soelias za1 vfuden. "Op het stra
tennet zonder tramverkeer zal de afwik
kelil'tg van het autoverkeer efficiënter 
geregeld kunnen worden," aldus het 
voorontwerp: Bovendien verwacht men 
dat door_ een nieuw wegenschema op te 
stellen met hoofdwegen van gTote 
maaswijdte, er ,-,verkeersluwe" gebie
den zullen ontstaan, waarbinnen betere 
mogelijkheden voor het voetgangersver
keer kunnen worden geschapen. 

Ten slotte nog een aspect: over de 
negentiende-eeuwse gordel wordt . gezegd 
dat daar hoogbouw tot stand dient te 
komen door middel van een bestem
mingsplan, waarfu mede aandacht is 
geschonken aan alle daarmee samen
hangende aspecten zoals omringepde 
bebouwing, verkeersintensiteit, bereik
baarheid, e.d. 

Het is niet de bedoeling geweest in 
deze eerste aanleg een oordeel over het 
voorontwerp te geven. Daartoe is meer 
tijd nodig. Het lijvige werk, van honderd
vijftig bladzijden folio zal in de komen
de tijd zeker nog- ,.in het nieuws" blij
ven. 

mening toegedaan dat met een bovenge
meentelijk bestuursorgaan moet worden 
doorgegaan, dat zelfs de positie daar
van ·overeenkomstig de aanbevelingen 
van het . dagelijks bt)stuur moet worden 
versterkt en effectiever gemaakt. 

Alleen de prot.-christelijke groepering 
bleek daarvoor in het .geheel niets· te 
voelen. Rijnmond heeft nog te weinig 
ervaring opgedaan om nu al aanspraak 
op een ruimer arsenaal bestuursmidde
len te kunnen maken, zo is de redene
ring daar. Een tussenpositie nam de 
!NP-fractie in. Zij toonde zich niet à 
prioli tegen .een bovengemeentelijk or
gaan, maar zij vond toch wel dat som
mige Rotterdamse suggesties de moeite 
van het overwegen waard zijn. 

Tot die laatste conclusie waren ook 
:mderen gekomen. Onder hen bevond 
zich de heer Van Tets die wel mogelijk
heden zag om een soort personele unie 
tussen Rijnmond en de gemeenten te 
bewerkstelligen en die voorts o.a. pleit
te Yoor vermindering van het aant~J 
leden van de Rijnmondraad. 

Afsluitend kan worden gezegd dat 
vlijwel alle sprekers van mening wa
ren, enèrzijds, dat ben Haag niet met 
twee zo zeer uiteenlopende standpunten 
kan en mag worden geconfronteerd, an
derzijds dat de Rotterdamse nota vol
doende aanknopingspunten bevat om tot 
een compromis te komen. Wij hebben 
zo'n . idee dat daar in de .komende tijd 
ijverig op aangestum·d zal worden. 

va,n verschillende ovei'\'1<-<egingen 11iet te 
lmnnen vervullen. We kunnen daarvom
wel begl'ip hebben, ofschoon we in het 
bijzonder de wens van de winkeliers in 
de Van Boytemastraat om een betenl 
verbindfug . tot stand te brengen tussen
het noordelijk deel van het Benoorden
hout .en dit vvinl\elcentrum, redelijk heb
ben geacht. Het is .<ms bekend, dàt vele 
bewoners van Duinzigt (noordelijk Be
noordenhout) sinds zij geen verbinding 
met de Van Hoytemastraat meer heb
ben, van buslijn 23 gebruik maken om 
te winkelen resp. in het grote winkel
eentrum te Voorburg dan wel in Scheve
l1ingen (Stevinstraat c.a.). 

Uit de nota van b. en w. blijl't oveli
gens, dat zij willen trachten zo weinig 
mogelijk veranderingen in het tram- en 
busnet aan te brengen. Dat achten we 
juist, al zullen aanpassingen (bijv. t.a.v. 
het Congresgebouw) altijd wel noodza-
1~ 1 •• ,_ 't.. l •• ~ .... 
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* * Tijdens zt.Jil boeiende en heldere * cong.resre!le die mr. ToKopens op 
de jaarlijkse algemene vergadering van 
de VVD in 1\'Iaa.stricht hield beeft hij 
onder meer een opsomming geg·even 
van de wensen en noden van ons volk. 
Dat zUn er heel wat. Men wil steeds 
meer en verder, maar dat gaat niet 
vanzelf. Daarom was het zo juist en 
nuttig dat de voorzitter van onze 1'wee· 
de Kamerfractie het in dit verband 
noodzalwlijl> a.chtte "dat het uiterste zal 
worden gevergd ·van het zorgTtlldig af· 
wegen dei· prioriteiten".'' 

Het is een uitspraak waarvan wi,l zou
den willen wensen dat zij in de breedst 
mogelijke l•ring van bet Ned<Yrlaudse 
volk zou worden gehoord en ook zou 
worden begrellen. Onze verlanglijst is 
groot, maar, zoals de beer Toxopeus 
tereebt opmerkte: bet zorgvuldig afwe
gen van de prior;teiten zal . zich moeten 
afspelen bitmen de lbeschikba.re ruimte. 

Dit is de belang'i-ijke zaak waar bet 
oni gaat. Men. lkau zich allerlei interes
sante etiketten opplakken als 
Nieuw-Links of Radicaal, maar da'!lf· 
naast zal meu dan ook mQeten aantonen 
wat men precies wil met betrekking tot 
de vervulling van de vele wensen en 
waar men het geld vandaan wiJ l1alen 
zonder tot potverteren over te gaan, 
met alle schadelijke gevolgen van dien, 
zodat men juist ltet tegendeel · bereilkt 
van betgeen men 'pretendeel'de voor te 
staan. 

Prio:r·iteiten (11) 

* * Niet ten onrechte verwees de * beer Toxpeus naar Engeland, 
waar een socialistisch kabinet gedwon· 
gen is zeer harde maatregelen te ne
men. Deze maatregelen, die "de kwali· 
teit van het bestaan van de Engelse 
burger" zwaar. aantasten, zijn als "eon· 
servatief" bestempeld. 

Volliomen terecht ook wees onze frac· 
tieleider el'op dat dit Engelse voorbeeld 
ons moet leren dat niet alles tegelijk 
kan, als wij dat sinds 1967 al weer 
vergeten mochten zijn. 

Het saauengaan van werkloosbeid en 
een slechte betalingsbalans heet tegen
woordig de Engelse ziekte. In dit \'Cl'· . 

baud mocht .mr. Toxopeus dain ook vol
komen terecht verlaugen dat door het 
kabinet-De Jong een preventieve g.e· 
neeskunde zou worden uitgeoefend. 

Nog·maals: de beer Toxopeus beeft 
hiermee nog eens duidelijk gesteld waar 
ltet in de Nederlandse politie'k om gaat. 
Bii alle vernieuwingsdrang_, lterstructu· 
rering vau het partijwezen en frisse 
politieke bezinning, zal men er niet om 
heen kumren dat de staat, evenmin als 
een particuliere huishouding·, zicll lmu 
veroorloven boven zijn stand te leven. 

Wie cleze waarheid niet openliJk be· 
lijdt of dui'ft te belijden, maa~;J zich 
schuldig aan het wekken van illusies die 
niet waar kunnen worden gemaald. Van 
deze feiten zal de Jdezer terdege moeten 
worden doordrongen. De woorden van 
mr. Toxo}Jeus ktinnen daarom niet te 
vaal• worden herhaald. Zij getuigen 'van 
een reëel politiek inzicht om geen vcw· 
wacl1tingen te wekken die achtera.f niet 
realiseerbaar blijken te z\jn. 

Op 20 me1 1n Dronten: 

Landdag voor de 
• vrouwen 1n de VVD 

In tegenstelling tot vorig jaar toen 
de vrouwen in de VVD samen kwamen 
in het oude Laren (N.-H.) wordt dit jaar 
de landdag van deze organisatie ge
houden op ons allernieuwste grondge
bied, nt te Dronten in Oost-Flevoland, 
in het pas in gebruik genomen cultu
rele centrum De MeerpaaL 

De organisatie van deze dag· vergt, 
mede in verband met het vervoer, grote 
nauwgezetheid, zodat tijdige aanmelding 
eerste vereiste is. Om verzekerd te zijn 
van een goede gang van zalten moet 
men zich stipt aan zaterdag 4 mei als 
de sluitingsdatum van inschrijv;ing hou
den. 

Hoewel velen over eigen vervoer zul
len bes-chikken, zullen er toch anderen 
zijn die per trein reizen. Na zorgvuldig· 
overleg is gebleken dat de beste oplos
sing is per trein tot Zwolle te komen. 

De trein uit het noorden arriveert 
9.36 uur. 

De trein uit richting· Amersfoort arri
veert 9.38 uur. 

De trein uit l'lchting Arnhem arri
veert 9.42 uur. 

De trein uH richting Enschede arri
veert 9.32 uur. 

De trein uit richting Emmen arri
veert 9.40 uur. 

Voor alle treinreizigsterl! zul~en bus
sen gereed staan van de NV Flevodienst 
aan het station Zwolle, die haar bin
nen een half uur naar Dronten brengen. 
Kosten Zwolle---Dronten, vice-versa f 2 
per persoon. 

Aanmelden dus uiterlijk 3 mei a.s. bij 
mevr. H. de Vries-v. d. Hart Aberson, 
Grundelweg 7, Hengelo (0.) onder ge
lijktijdige betaling van f 14.75 (of 
f 16.75) aan de Alg. Bank Nederland 
te .Hengelo op rekening 59-05.-22-027 
t.n.v. mevr. H. de Vries, Grundelweg 7, 
landdag Vrouwen in de VVD (postgiro
nummer van de ba11k is 8.0 50 98). 

Zij die van de bus Zwolle-Dronten 
vice-versa gebruik maken moeten totaal 
f 16.75 betalen. 

De rondrit 's middags door de polder 
kan uitsluitend per bus gemaakt wor
den ~n verband met het bezoek en rond-

leiding op verschillende boerderijen ill. 
groepen. De kosten van deze bus (.f 4) 
zijn in het totale bedrag ad f 14.75 be
gTepen. 

De organisat-ie van de Landdag Vrou
wen in de VVD-1968 kwam tot stand 
in overleg met de dames H. J. D. A. 
Blink-Koning, Swifterband, B. van 
Galen-A vis, Biddinghuizen, A. Rienks
Bolomey, Bidclinghuizen, J. P. Hansen
v. cl. Linden, Emmen en H. A. A. L. de 
Vries-v. d. Hardt Aberson, Hengelo (0.) 
en de heer S. Westerdijk, VOOl'Zitter ai'd, 
Dronten VVD. 

PROGRAMMA 
10.00 uur Ontvangst met koffie en 

saucijzenbroodje. · 

10.30 uur Wélkomstwoord door mevr. 
H. J. D. A. Blink-Koning, bestuurslid 
afd Dronten VVD. Opening door de pre
sidente, mevr. mr. E. A. J. Scheltema-
Conradi. · 

10.4'5 trur Officiële ontvangst dooi· be· 
stuur IJsselmeerpolders 

10.55 uur Heer : M. van Galen (lid · 
voor de VVD in de adviesraad voor 
Dronten): .,De politieke constellatie 
van de polder". 

11.15 uur Mevr. mr. E. Veder-Smit: 
"Uit w~lke hoek. waait de wind?" 

11.45 uur Koffie 

12.00-12.15 uur Ge'legeriheid tot vro.
gen stellen, 

12.20 uur Voorlichting door de RijltS
dienst voor de IJsselmeerpolders met 
bezichUging van de voor ong ingerichte 
tentoonstelling. 

13.30 UUT Uitgebreide warme lunch 
(soep, vlees, enz.; ijs toe). 

14.30 uur Vertrek bussen voor tocht 
door de polder met bezichtig1ng va.n 
boerderijen. Men treft elkaar weer in 
Lelystad tussen 15.45 en 16 uur, voor 
thee, . of a!lderszins, in paviljoen De 
Meerltoet, waar de landdag gesloten 
wordt (consumptie afzonderlijk beta
len). Terug in Dronten ca. 16.45 uur. 
De bussen brengen de treinreizigsters 
weer terug naar Zwolle. 

9 
DE NATUUR GENEEST 

Door toepassing van Wohlmuth-Galvano-Zwakstroom kunt u zich bevrijden 
van functionele storingen in uw gezondheid; hoofdpijn, migraine, bronchitis. 
a~_tma, slapeloosheid, ischias, neuralgiën, reumatische spier- en gewirchts
PlJnen, artrose, maag- en darmaandoeningen en storingen in de bloeds
omloop. Vraag om nadere inlichtingen bij: 

MEDICOR- DEN HAAG-2A 
VAN HOEYL~AN 28 - TEL. 070- 85 00 93 

vrijdag 19 aprîl 1968 ....; 5 

Kopij V@q)Jr d6llle l'nb:d<>k Selll• 
demi Ballil 

MeJ. Joih. 11. Spil'iDI!rW 
JU;;xandorstra.at 16, Haarlem 

Krimpenerwaard 
Het verheugt ons te kunnen medede· 

len dat în de Krimpenelwaard een 
regionale vrouwengroep is opgericht, 
omvattelide 10 plàatsen met overal 
contactpersonen. Op woensdag 1 mei 
om 20.00 uur in het Verenigingsgebouw 
in Stolwijlt zal de officiële e~prichtings
bijcenkomst zijn. Alle vrouwelijke 
VVD-leden (en vrouwen van leden, 
maar. die .worden toch zeker zelf lid?) 
zijn hartelijk welkom. 

Zuidholland 
Op vrijdag 26 april wordt de provin

ciale dag Zuid Holland gehouden in De 
Gouden Wieken, Scheveningseweg 37', 
Den Haag, vanaf 10 à 10.30 uur. 

Kosten, inclusief koffiemaaltijd, 
f 8,50. Sprekers zijn: mr. H. van Rièl 
(.,Kiezer-gekozene") en mr. T. Land
heer (.,Hoe verkoopt de Vereniging 
voor Vreemdelingenverkeer haar stad 
of dorp?") Des middags bezoek 9.an 
Congresgebouw of Hotelschool. 

·Nieuwe bestuursleden 
Ter aanvulling van een in het vorig·e 

nummer gepubliceerd bei·icht diene bet 
volgende: 

De nieuwe presidente van de Orga· 
nisatie Vrouwen in de VVD zal, evenals 
een nieuwe secretaresse en een tweede 
secretaresse, na afloop van het seizoen 
(d.w.z. in juni) in ftmctie treden. T.z.t. 
hoort u er nader van. 

Positie van de 
Riinmondraad 

De vereniging van staten· en raadsle· 
den van de VVD zal op donderdag 2 
mei des avonds te 7.30 uur in de Dak
zaal van hotel Atlanta. Aert van Nes
straat 4 te Rotterdam, ·een vergadering 
beleggen over de positie van de Rijn
mondraad in de komende tijd. Voor de· 
ze vergadering zijn uitgenodigd de 
VVD-leden van de Rijnmondraad, de 
VVD-leden van de gemeenteraden in het 
Rijnmondgebied, alsmede de VVD-leden 
van de provinciale staten, wonende in 
een gemeente binnen het gebied van de 
Rijnmoncl. Voorts is een aantal Eerste
en Tweede Kamer-leden van de VVD, 
die zich in het parlement bijzonder be
zig houden met binnenlandse zaken, uit
genodigd deze verg·adering bij te wonen. 

AANMELDINGSBILJET 
VOOR 
VROUWEN-LANDDAG. 

Opzenden aan mevr. H. de .Vries-v, d. Hardt ·Aberson, Gru11delweg 7, 

Ook bij ZIEKTE, ONGEVAL EN INVALIDITEIT 

een GEGARANDEERD WELVAARTSVAST 

INKOMEN 
Hengelo (Qv.} · 

Ondergetekende (in drukletters j 

Naam: 

Adre::;: ,. ····························:············:··· Woonplaats: 

geeft zicil op voor de landdag van de Vl'Omven in de VVD op maandag 20 m.ei 
1968 in Dronten en maalü gelijktijdig over naar de Algemene Bank Nederland 
te Hengelo, op rel-:enjng 59-05·22-027 t.n.v. n1evr. H. de \'ries, Grundeh.veg 7, 
Lanll,dag Vrouwen in de YVD (poslgironummer van de bank is 805098): 

f lUii 
relou~· z~.voli-2-Dro~lt~E ......... " 2,- (cloot·haien indien niet verla.ngd) 

f 16,7:-i 

Datum: 

Handtekening: 

Door de 

AR BEl DSONG ESCHIKTH El DS-VERZEKERING 

MET INDEX- EN STIJGI.NGS-CLAUSULE 

N.V. Amersfoortse Algemene Verzekeringmii. 

W.B.K. van 1938 

Bergstii'aat 6 • 8 - Amersfoort - let (03490) • 1 70 43 * 
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L. E. Hofkes & Co. N.V. 
Ververij 

WIERDEN (0) 

presenteren. wlJ u ons nieuwe produkt Vertolon: ~-. 
ertoloniseennyloutapijt,datvervaardigd is volgens de be• · · > · 
oefde weeftechniek. Vertolon vervilt of pluist niet. Ver• 
~on blijftmoot zelfsop de meestintensiefgebruikte plaat· ~ 

Ieder van de 7 Vertoton • kleuren js fi:aai genuanceerd. ·" 
!Vertolon wordt ge!everdop380cm. breed (kamerbreed) . 
in 100 Clll. breed. Vertolon is zoals allo Verto-produkten 
-ofelli1taterk.prlfs:980em.6ied:J!JP,1S:oer mtt.,100em.&ree4:/26J5oer mttl. 

containers: 
koel/ vries
containers : 

"Flats" en 
"Huifcontainers": 

Onder de beschermde naam "Multlload"· 
container bouwt Paul &. Van Weelde 
N.V. genormaliseerde alumln!1um STA· 
PELCONTAINERS voor het stukgoe· 
derenvervoer. 
De constructie van Van Weelde's con• 
tainers leent zich In het bijzonder tot 
het bouwen van uitvoeringen als koel/; 
vriescontainers, met naar keuze poly• 
streen of polyurethaan Isolatie. Binnen• 
afwerking naar wens In aluminium of 
polyester. Tevens kan elk gewenst koel· 
aggregaat worden geleverd. 

GESLOTEN ALUMINIUM 
CARROSSERIEEN 

CARROSSERIE· EN CONTAINERFABRIEK 

PAUL& VAN WEELDE N.V. 
'S·GRAVENWEG 350• NIEUWERK~RKA/D IJSSEL• TEL. (01803) 2841 (3 LIJNEN) 

~ 
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SMIT KINDERDIJK I 
Scheepsbouw sinds 1687 

,, Twee Torens I 
N.V. LIJM- EN GELANTINEFABRIEK 

TELEFOON 25242 - DEl.FT 

N.V. BERGINGS- EN TRANSPORTBEDRIJF 
I 

VAN DEN AKKER 
Bergen van schepen en ladingen. 
Verhuur van drijvende bokken tot 200 ton. 
Verzorging van al uw transporten te water. 

Duikerwerkzaamheden. 
Bergingsvaartuigen uitgerust met zandpompen tot 14" 

KANAALSTRAAT 59 - VLISSINGEN 

TELEFOON 5120 - TELEX 551 08 
n.k.u. 2430 en 4261 

ROTTERDAM - TELEFOON 195202, 194790 
AMSTERDAM - TELEFOON 425257 

Boele's Scheepswerven en 
Machinefabriek N.V. 

B 0 l N ES (bij Rotterdam) 

• 
Reparatie en nieuwbouw 

• 
TELEFOON 134862 ROTTERDAM TELEGR. BOELE ~ BOLNES 
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Mijn opinie is ... 
In deze rubriek nemen wij brie

ven van lezers op, waarin een 
mening naar voren wordt gebracht 
die naar het oordeel van de 
redactie de aandacht van andere 
lezers verdient, Dit houdt uiter
aard niet in dat de redactie het 
altijd met die mening eens zal 
zijn. Zij behoudt zich het recht 
voor ingezonden brieven te bekor
ten. Anonieme brieven worden 
terzijde gelegd. 

• Filmkeuring {111) 
Wanneer het echler een groepje van 

misschien een tie,ltal personen (film
importeurs) betreft en wanneer het 
groepje bij het wegnemen van een 
bestaande regel niet in zijn bestaans
mogelijldleid wordt getroffen, doch 
alleen ietwat meer risico gaat dragen, 
dan dient dat feit zéker geen rol meer 
te spelen bij de beoordeling van het al 
of niet opheffen van die regel. 

Voormeld risico voor de importeurs 
èn de chaos (tweede argument van mr. 
Geertsema tégen opheffing van de 
commissie) zouden verder wellicht tot 
een minimum kunnen worden terugge
bracht, wanneer de commissie zou 
worden opgeheven als "censuur"-uit· 
oefenend orgaan, doch enkel zou blij
ven bestaan als commissie van advies 
voor de filmwereld zélf, zonder bin· 
dende contacten met de overheid. 

H. A. M. v. d. MEULEN 

Mook 

• Jaarvergadering (11) 
Met veel genoegen heb ik als afge

vaardigde de algemene vergadering te 
Maastricht bijgewoond. Onnodig met 
waardering de indrukwekkende rede 
van onze fractie-voorzitter en de behar
tigenswaardige woorden van onze voor
zitter te vermelden. Onnodig ook te refe
reren aan de vele andere waardevolle 
elementen van deze vergadering. 

In Vrijheid en Democratie Vall 5 april 
wordt Limburg centraai gesteld. Dit 
uitera\),rd ook mildat de algemene ver
gadering in Maastricht plaatshad. Het 
was jammer, mede daarom, dat de 
werkgelegenheid niet meer expliciet ter 
sprake kwam. Deze is naast Vietnam, 
de belastingdruk, de democratie en de 
verhouding kiezer-gekozene in Limburg 
toch wel een probleem, dacht ik. 

Limburg kent structurele problemen. 
Bovendien is een zeker achterblijven 
van Nederlands bij Belgisch-Limburg 
onderkenbaar. 

Veel wordt gesproken over de verde· 
ling van de "koek". Weinig wordt 
gesproken over de vergroting van die 
"koek". Nog minder wordt gesproken 
over de voorwaarden en omstandighe· 
den die de overheid daai·voor kan 
scheppen. 

Voor economische expansie is een 
speciale combinatie van omstandighe
den nodig. Een goed industrieel klimaat 
en goede ontplooiingsmogelijkheden 
voor de reeds aanwezige industrieën zijn 
in ieder geval essentieel. Andere, geo
grafische factoren zijn wel van groot 
belang maar kunnen niet of nauwelijks 
beïnvloed worden. 

Het scheppen van een goed industrieel 
klimaat wil vooral ook zeggen het 
scheppen van een goed klimaat voor 
diegenen die bijdragen kunnnen leveren 
voor een industriële expansie. Dat zijn 
dan in de eerste plaats: 

e de ondernemers die ongeremd initia
tieven moeten kunnen nemen; 
• de spaarders die geactiveerd moe
ten worden de benodigde fondsen bijeen 
te brengen; 
• de wetenschapsmensen en technici, 
de economen en verkopers die de denk
beelden en de technologie zullen moeten 

. ontwikkelen. 
Wij zullen onze verplichtingen voor 

het verhogen van de welvaart in ons 
land en in de wereld moeten nakomen. 
Dat betekent dat we meer zullen moe
ten produceren. Meer produceren in 
goederen, diensten en (vooral) ideeën. 

Het liberalisme is een goede, voe
dingsbodenl voor een progressieve ver
hoging van de produktiviteit en daar
lnee van de welvaart. 

Het geschermutsel over Vietnam 
(hoe tragisch ook), over de joodse con
centratiekampslachtoffers (idem), over 
de grondwet, over het radicalisme en 

dergelijke onderwerpen is wel aardig, 
maar niet zo erg belangrijk, lijkt mij. 
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Voor de VVD lijkt het mij vooral van 
essentieel belang mee te helpen aan het 
scheppen van de omstandigheden waar
onder een werkelijke economische ex
pansie mogelijk is. En dan kunnen we 
aan ontwikkelingshulp doen èn aan soci
ale zorg èn aan inflatiebestrijding ... 

NORMAAL- EN DIKWANDIGE 

Enkele woorden over dàt onderwerp, 
gepassioneerde woorden, deskundige 
woorden, die heb u, gemist. 

NAADLOZE STALEN BUIZEN 
GELASTE STALEN BUIZEN, GASPIJPEN 

STALEN REGENWATERAFVOERPIJPEN 
GEBRUIKTE ELEKTRISCH GEREINIGDE VLAMPijPEN 

J. P. C. TEN HOVE 
Doorn 

• Jaarvergadering (111) 

VEERSEDUK 137 • HENDRIK IDO AMBACHT 

Telefoon 0 i 858 • 3044 (3 lijnen) 

Het laatste congres van onze partij 
in Maastricht moet uit een oogpunt 
van 'propaganda toch wel een misluk
king genoemd worden. Zeker, er was 
een goede rede van de heer Toxopèus 
en er traden weinig ernstige menings
verschillen binnen de partij naar bui
ten, doch veel meer positiefs viel er 
toch niet te melden. Het is een congres 
geweest waar het er allemaal wat 
gezapig aan toeging, kwesties van 
ondergeschikt belang werden behandeld, 
geen enkele belangrijke nota of motie 
werd ingediend. Het enige dat nog 
enige beroering bracht was de opmel'
king van de heer Wagenmaker, dat er 
nogal wat "haviken" in de partij 
waren, een term die bijv. in de VS 
absoluut gemeengoed is en zeker niet 
als een belediging behoeft te worden 
opgevat. 

Werkbezoek aan Limburg 

Het was opvallend hoe weinig aan
dacht de landelijke pers aan dit con
gTes heeft b~steed. Nergens werd met 
waardering over deze tweedaagse bij
eenkomst gesproken, ook niet in die 
bladen, die de VVD gunstig gezind 
zijn. 

Ofschoon een rustig en weloverwo
gend beleid van onschatbaar belang is, 
acht ik het een emstig tekort, dat op 
een dergelijke bijeenkomst geen enkel 
belangrijk plan of uitspraak van de 
partij naar voren komt en ik meen dan 
ook dat onzè partij op haar zwakste 
punt, de algemene indruk die zij naar 
buiten maakt, helaas opnieuw heeft 
gefaald. 

H. TH. M. COEBERGH, 
Bloemendaal 

De schrijver dient er toch wel reke
ni11g mee te houden dat alle onder·wer
pCin die door de commissie kiezer-ge
kozene zijn en nog worden behandeld, 
uiteraard 1noesten WOJ'den actngehouden. 
Hieraan zctl immers ·in november een 
speciaal congres worden gewijd. Boven
dien is het Liberaa.a Bercwd nog gaande 
en zal, zoals eveneens werd awtgekon
digd, begin september een specictal con
gres aan de cultnnrpolitiek worden ge
wijd. Als bektngTijk politiek punt vooT 
deze .iam·vergadeTing resteeTäe äus 
alleen nog maar het beleid van de 
Kamerfracties. 

Op 5 april brachten vrijwel alle Twee
de-Kamerleden, een aantal Eerste-Ka" 
merleden en het overgrote deel van het 
hoofdbestuur een werkbezoek aan de 
provincie Limburg, voorafgaande aan 
de jaarlijkse algemene vergadering te 
Maastricht. Het lofwaardige in:itiakief 
tot dit bezoek was genomen door de 
kamer-centrale Maastricht. Voor het 
welslagen ervan hebben de bestuursle
den van deze centrale en van de vier 
afdelingen van de partij in deze provin
cie bijzonder veel werk verzet. Om met 
de slotsom te beginnen: het werd een 
uitermate nuttig bezoek, waaraan de 
deelnemers met veel genoegen terug
denken. De uitgebreide deskundige 

'voorlichting die de aanwezigen ontvin
gen ging gepaard met een maximum 
aan zuidelijke gastvr~jheid. 

Er werd hard gewerkt: nadat de 
meeste Kàmerleden, na het uitlopen 
van het debat over de bouw-cao, eerst 
omstreel's drie uur 's nachts in de 
pla,ats van bestemming waren gearri
veerd .- sommigen kwamen met de 
eerste trein werden ZIJ in vier 
ve-rschillende plaatsen ontvangen: Kerk
rade (afdeling Mijnstreek), Maastricht, 
Roermond (afdeling Midden-Limburg) 
en Venlo. De hoofdbestuursleden waren 
eveneens in deze vier groepen verdeeld. 

In Maastricht hoorden de aanwezigen 
eerst een algemene inleiding aan van de 
"gouverneur" dr. mr. Ch. J. M. A. van 
Rooy, vervolgens een inleiding over het 
vraagstuk van het wetenschappelijk on
derwijs in Limburg (medische faculteit 
te Maastricht), over de werkgelegen
heid en de welvaartsontwikkeling en ten 
slotte over de infra-structuur van 
Zuid-Limburg. In Roermond werd na 
een algemene inleiding vooral aandacht 
besteed aan werkgelegenheid, industria
lisatie en omscholing; zo ook te Kerkra
de en Venlo, waar uiteraard speciale 
aandacht werd besteed aan de proble
matiek van het wegvervoer. Venlo is 

Abraham van Stolk & Zoon en 

f(oninkliike Houthandel N. V. 
ROTTERDAM • POSTBUS 1100 
TELEFOON 010 • 35400 
's-HERTOGENBOSCH • Engelseweg 5 
TELEFOON 04100 • 32055 
HELLEVOETSLUIS • Industrieterrein Molshoek 
TELEFOON 01883 • 2677. 

Bloemsierkunst 

vlh J.C. de LANGE's Koninklijke Tuinbouwinrichting 
Hofleverancier van H.M. de Koningin 

Noordwijk aan Zee 

met Saskia zwembad {verwarmd zeewatel' 
tot 23 ° C.) - voor hotelgasten vrij toe· 
ganl<elijk. Alle kamers schitterend gelegen. 

160 bedden. Pergola Bar - Restaurant à la carte. Vol!. pension van f 31.
tot f 43.50 p.p.p.d. Vraagt onze fraaie propectus. Telefoon: 01719-2244. 

immers de derde vervoersstact van ons 
land. 

Van Limburgse zijde waren niet al
leen verscheidene burgemeesters (zoals 
wij dezer dagen konden lezen zijn die 
ter plaatse nogal talrijk) maar ook ve
le vertegenwoordigers van rijks-, pro
vinciale en gemeentelijke instanties 
alsmede van het bedrijfsleven (Kamers 
van Koophandel, industrieën, in
dustrieschappen en vakbonden) aanwe
zig. 

Na deze ochtendbijeenkomsten, waar
in ruinischoots gebruik werd gemaa.kt 
van de gelegenheid tot discussie, kwa
men alle plaatselijke genodigden en be
zoekende VVD'ers in·Kerkrade bijeen in 
de Rohda-hal, waar gezamenlijk werd 
geluncht. Na de lunch werd onder voor
zitterschap van onze partijvoorzitter 
een inleiding gehouden door drs. J. H. 
M. Wilbers, directeur van het Econo
misch Technologisch Instituut Limburg. 
Hierna volgde een uitvoerige discussie, 
geleid door mr. Toxopeus. De discussie 
spitste zich toe op het werkgelegen
heidsvraagstuk, de omscholing, de he-r
industrialisering en de concurrentie
positie ten opzichte van het westen van 
ons land. Grote indruk maakte het be
toog van de voorzitter vm1 de Néder
landse Katholieke Mijnwerkersbond, de 
heer F. Dohmen, die de belangrijke rol 
van de mijnen bij het nationale herstel 
na de Tweede Wereldoorlog in herinne
ring riep en wees op de plicht van Ne
derland om Limburg te helpen. 

In een na afloop belegde persconfe
rentie deden de heer Toxopeus en een 
aantal andere Kamerleden uitvoerig 
verslag van hun bevindingen. 

Van deze bevindingen zij vermeld dat 
ondanks de enorme problematiek waar
voor Limburg zich ten aanzien van de 
werkgelegenheid ziet gesteld, een zeker
vertrouwen in de toekomst duidelijk 
naar voren kwmn. Er moet nog veel 
nieuwe werkgelegenheid geschapen wor
den naast de DAF-vestiging. De stich
ting van een medische fU~culteit werd 
mede belicht vanuit het gezichtspunt 
van werkgelegenheid (4.000 tot 6.000 ar
beidsplaatsen). Aan de mogelijkheid van 
subsidiëring van bestaande bedrijven 
die. met steun wellicht tot uitbreidingen 
kunnen overgaan, bleek grote waarde te 
worden gehecht. Daarom bestond waar
dering voor het feit, dat aan dat facet 
in de Tweede Kamer aandacht was 
besteed als gevolg van de motie-Port
heine. 

Na deze nutbig bestede dag volgde 
's avonds en de volgende dag de algeme
ne vergadering. De ·voorzitter van de 
partij en de voorzitter van de Twee
de-Kamerfractie besteedden in hun ope
ningsredevoeringen t:itvoerig aandacht 
aan het zojuist afgesloten werkbezoek. 

De KRO-rubriek Echo wijdde enkele 
reportages aan de algemene vergade
ring. In één daarvan kon men verne
men dat de VVD twee dagen had verga
derd in Limburg, met 16.000 werklozen, 
zonder dat daarover tijdens de verg:'tde
ring ook maa,r een woord was gespro
ken. Ook in de Limburgse kranten was 
over het werkbezoek niets te lezen. Wel 
verhalen over VVD-ers met vesten en 
horlogekettingen. Voor zover mij be
kend droeg - der traditie getrouw ( ? ) 
- alleen de voorzitter van de JOVD een 
horlogeketting; hij is echter geen lid 
van de VVD. De voorlichting over het 
werkbezoek was van de zijde van de 
organisatoren zonder twijfel wel vol
doende geregeld. Bepaald:: publici
teitsmedia geven echter blijl\baar de 
voorkeur aan onjuiste voorlichting uit 
a,ngst voor de in Limburg zo snel groei-
ende VVD. · 

Onze Limburgse geestverwanten heb
ben ervoor gezorgd dat de kennis van 
de problematiek waarmee dit gewest 
worstelt bij hoofdbestuur en Kamerfrac
ties belangrijK is toegenomen en ver· 
diept. De VVD hoopt zich het vertrou
wen van de Limburgse kiezers waardig 
te maken. 

F. KORTHALS ALTE-S 

algemeen secretalis 



• 

1,. 

I 
, .. 

8 - vrijdag 19 april 1968 VRIIHEID EN DEMOCRATIE 
~======================================================== 

Voor Buig- en Zetwerk 

Spinners en Twiiners van 

WEEF- EN TRICOTGARENS 

DAMMERS & VAN DER HEIDE!S 
. 

Scheepvaart- en Handelsbedriif N. V. 

Reders~ cargadoors, bevrachters, expediteurs, 

beëdigde makelaars voor het kopen, verkopen 

en bouwen van schepen. 

"Ca landhuis", Willemskade 18, Postbus 444 
Rotterdam-2 

TELEGR.AD.ims: ENERGETIC • (Ne.w Boe Oode} 

TELEFOON li.93.00 (l!i lijnen) - TELEX 2112l (2 lijnen~ 

op hydr. pers 1000 ton 

ZETLENGTE 7 m, dikte 32 mm 

Con stro ct ie werkplaatsen 

W. _HUIZER N.V. 
TElEFOON 010-332657- GROENEDIJK 10 

CAPELLE a/d IJSSEL 

1Hnn· 

in het hart 
van Amsterdam 

COMPLI!ITI: 
INTMI!lURVERXOROINGII 

• 
. DI!SKUNDIC!ifl 
A~ 

PRANC:G 
LMVERIN«< 
COOA GI!.H!tlrll.. 
NEDI!RLAN~ 

MEUBELIN 
VIJZELSTRAA. T 11~J-11. 

AMSTIIRDAM • TEL, 24871G 

i •• 

UTILITEITS- ENWQNINGBOUW 
voor: * Arbeidbesparende woningbouw * Moderne aanpak o.a. gietbouw * Bouwstromen * Utiliteitsbouw 

N.V. Aannemersbedrijf v/h J. Stam - Kortenaerstraat 3 · Zwiindrecht 

r 

r 

01850-28939 - Directie; 28663 - Boelrhouding - Loonadministratie; 29398 - Werkvoorbereiding - Voor- en 
Nacalculatie 

l 1 
I 

I' , 

• utiliteitsbouw 
• hoogbouw 
• woningbouw 
• betonbouw 
• projectontwikkeling 
e administratie en 

onderhoud van 
onroerend goed 

n.v. bouw· en aannemingsbedrijf . 

VANSTRAALEN & VAN DER HAVE: 
strevelsweg 700 tel. 010-279580~, 

ROTTERDAM 

_Ij;_ 
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Debat over de ultracentrifuge 
Minister De Block, die volgens een 

dagblad van 2 tot 4 april 33 uur in de 
Kam.er doorbracht, moest ook spitsroe
den lopen met betrekking tot het 
zogenaamde ultracentrifugeproject, al 
is die term wat te scherp voor de aard 
van het debat, waarin bleek dat slechts 
één partij het duidelijk niet met hem 
eens was. 

Waarom gaat het: Met betreklting tot 
de brandstof voor kernenergiecentra
les, uranium, bestaan verschillende zo
genaamde verrijldngsmethoden, o.m. de 
gasdiffusie, zoals die in Frankrijk 
wordt toegepast, en de ultracentrifuge 
door professor I<istemaker hier te lande 
ontwikkeid maar nog niet in de prak
tijk gebracht. De indruk bestaat dat 
deze laatste methode minder kosten 
met zich meebrengt. De situatie werd 
nog gecompliceerd omdat dit project 
zgn. geclassificeerd- is, hetgeen geheim
houding impliceert, die overigens in 
ovel'leg met · de partners wel kan 
worden opgeheven. 

Nu had de heer De Goede van D'66 
bij de behandeling· van d~ begroting 
van economische zaken op 20 december 

1967 de beschuldiging geuit dat door 
het probleem niet in te brengen in de 
Euratom-Ministersconferentie op 8 de
cember 1967, de minister de zaak van 
de realisering van dit project uit 
handen had laten vallen, waarbij de 
heer De Goede later vroeg wat er toch 
gebeurd was dat de minister dit grote 
Nederlandse belang zo had laten schie
ten. De heer de Goede voegde daar nog 
aan toe dat de minister daarmede ons 
land voor f 600 mln. zou hebben bena
deeld. 

Deze beschuldiging was emstig en 
moest onderzocht worden. Na de op dit 
debat gevolgde alarmerende publika
ties wèrd een mondeling overleg van· 
de li::amercommissie met de minister 
van economische zaken en de minister 
van bui:tenlandse zaken gevoerd en 
daarbij werd onze indruk bevestigd dat 
het ·hier .om een onjUiste beschuldiging 
-g·ing, die in . het debat daaromtrent 
moest worden recht gezet. 

Dat is door mij dan ook, en soms op 
felle wijze, gedaan. Ik heb de a1·gu
n1enten van de minister onderschreven, 
die naast enkele andere aspecten m·et 

name betrekking hadden op het feit, 
dat men zich op die conferentie slechts 
tot een algemene studie had gebonden, 
waarbij de minister m.i. handig juist 
naar die algemeenheid had toe ge
manoeuvreerd, en dat het project nog 
niet rijp was voor inbreng, omdat het 
nog in ontwikkeling is en nog niet zijn 
bruikbaarheid h_eeft bewezen. Er zijn 
op dat gebied ook met betrekking tot 
de kosten nog de nodige t\~;ijfels. 
Uitstel van de beslissing in de minis
tersconferentie had ook moeilijk _ ge
motiveerd kunnen worden en had dan 
ook weinig zin. Ik wees er in het debat 
ook op, dat professor Kistemaker zelf 
zich geheimhouding van het project 
wegens de industriële implicaties zeer 
goed kon denken, een geheimhouding, 
die wegens de non-proliferatie-kant 
van deze zaak Am.erika m.i. geen 
gelegenheid moest bieden daarmede 
zijn commerciële belangen te dekken. 

Nadat beide genoemde ministers .in 
uitstekende betogen hun standpunt riog 
e-ens hadden verduidelijkt, bleef de 
overigens zich wat terugtrekkende 
heer De Goede geheel alleen staan. Ik 
vond gelegenheid in een fel · interrup
tieelP-bat met vele leden van de fractie 
van D'66 te ·zeggen, dat· ik weinig 
bewondering had vooi:· de wijze waar-
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op deze· partij met deze affaire, •)p 
rellerige manier begeleid door niet
tekenen van ·het verslag van het 
mondeling overleg, ten onrechte onrust 
en verwarring · had veroorzaali:t. De 
zaak, die ik zèer belangrijk acht en 
welker ontwil{keling -met g1·ote interes
se door onze fraciie zal worden ge
volgd, was daarmede naar mijn oordeel 
niet gediend! Mr. F. PORTHEINE 

Wat is het Handelsblad nu: 
Liberaal? Dogmatisch? 
Links? Rechts? Eenzijdig? 
Gebonden? Bang? Docerend? 

Niemand beter dan hoofdredakteur Hofland 
kan de plaats van het Handelsblad bepalen. 
Hofland: "Het bestaan van een niet bang 
uitgevallen, niet wereldvreemde pers van 
het midden, waartoe ik het Handelsblad 
reken, is tegen het belang van zgn. radikale 
en extreme partijen. -
De pers van het midden schrijft namelijk 
niet op mobilisatietoon en behandelt haar 
lezers niet alsof ze zojuist ingelijfde 
partizanen waren. Ze zorgt voor kontinuïteit 
in een eerlijke berichtgeving, analyses 
zonder bijbedoeling en kommentaren met 
duidelijke opinies· in die volgorde. 
Ze heeft zich niet onvoorwaardelijk aan een 
partij ·gebonden. 
Ze is wel onvoorwaardelijk tegen linkse 
en rechtse profeten die uit hoofde van een 

willekeurige verzameling opvattingen 
voor iedere staatsburger en zijn kinderen 
precies weten hoe alles geregeld en 
gedaan moet worden, wat ze wel en niet 
mogen, gezond en ongezond is, met 
hoeveel woorden ze moeten spreken en 
hoe er conform de voorschriften geleefd! 
en gestorven moet worden." 
We dachten dat deze eksplikatie het 
uitgangspunt van het Handelsblad duidelijk 
maakt. Gerealiseerd ziet u het in de 
krant zelf. Neem eens een proef! 
U zult zien dat het Handelsblad een krant 
is, die niet beveelt of intrigeert, 
maar gewoon informeert. Een krant die u 
in staat stelt zelf konklusies te trekken, 
die vrij staat en u de vrijheid laat. 
Een liberale krant. 

Wat is het Handelsblad eigenlijk voor een krant? 

r-----~-~-~----------, 

. I 

Ik wil het Handelsblad wel eens lezen. 

02 weken gratis om de proef eens op de som te nemen •. 
· Oeen kwartaalabonnement à f. 15,50; om het Handelsblad ove1· 

een langere tijd te kunnen beoordelen . .Eerst krijgt u de krant 
2 weken gratis, daarna gaat pas het <>.bonnement in. 

Streept u uw keuze even aan? 

Na11m: 

Adres: 

Plàats: 

Datum: 

Handtekening: 

I Stuur de b~n aan: Abonnementen-af-deling Algemeen Handels
I blad, Postbus 596, Amsterdam of bel 020-23 9811. 

-~-------------------_:~ 

~~cuw4 Jlm$t~rbam!;c~~ (gourant 

ALGEMEEN HANDELSBLAD 
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Gastheren • • land zn etgen 

J.~el~amt- t/et Laa 
tel: 0}760-17744 

~ustiá áeleáen na6y 1' aleis 11#et J..u"" Uitsteken~e a&&lm63atie Vll'f meerluaAse cunferenties. S~eeialiteiten-restaurant .. 
Vqlle~iA ~ensi1n vanaf f 30,- ~er ~ers11n ~er jaá· 24 kamers, waarvan 12 met ba~, telefun en ra)it .. 

/ejnhotef-__j},.nhem 
annex SAVOY-RESTAURANT 
Hotel met sfeer en gesoigneerde keuken 

RIJNTERRAS 
Onderlangs 10 • Arnhem • Tel. 08300 • 27141 

. Jiotel Bar 
Restaurant 

"€Jp ~ouden CUJieken" 

UITSTEKENDE KEUKEN • POPULAIRE PRIJZEN 
14 zalen voor: recepties, bedrijfsfeesten, 

congressen 
Aparte film-, toneel-, concertzalen 

Ruime parkeergelegenheid 
Tel .. 070 - 555200 - Scheveningseweg 37 - Den Haag 

i 

ADVEBTEED 
• ln ons 

WEEKBLAD 

Hotel 

"De Herikerberg" 
Markelo- Tel. 05476-223 

·Het gehele jaar geopend 

Specialiteiten Restaurant 

Ruime parkeergelegenheid 

"Hotel .. !it· 
Noordzee-Boulevard N. V." ~ 

Tel. 01184-2245 • 

Gelegen op het mooiste punt v~n Vlissingen. Vanuit. de 
kamers en v~naf het terros schitterend uitzicht op de 
Scheldemond, w~ar de. oceaanstomers het hotel op 
enkele tientallen meters p~sseren. Str. k. en w. water en 
huisteL op alle kamers. Centr. verw. kamers m. privébad. 
Kamers m. ontb. f 13.50 tot 19.50. Rest. de gehele dag. 
Gerenommeerde keuken. Eigenaar P.J. Smits. 

om ook langs 
die weg de VVD 
te steunen 
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"Gastheren in eigen land" 
,, 

I HOTEL ,,OE N·EDERLAN DEN'' VREELAND 
REST AURA NT -ROTISSERIE "NAPOLEON" 

VREELAND 4 /o VECHT 
BIJ KRUISINQ AUTOWEO ftAARLEM/HILVERSUM + UTRECftT/AMSTE~OAM 

RESERVERING {02943) ·1576 

HOTEL WITTEBRUG 
DEN HAAG - SCHEVENINGEN 

* 
alle kamers met privé bad en douche 

* 
· nieuw Restaurant en nieuwe Lounge-Bar 

*· 
. (9eheel airconditioned) 

waar de gast k~ning is 
Cocagne, levend middelpunt van een levende stad: 
perfekte outillage -voor vergaderingen, congressen, 
shows, ·feestelijke bijeenkomsten: royale hotelacco· 
·modatie, restaurant, café, petit-restaurant, bar en 
bowling. Speciale arrangementen bij feestelijke gele· 
genheden: Kèrstmis- Nieuwjaar- Pasen .. Pinksteren. 

~O((EA~RB 
RESTAURANT DES SPËCIALITËS. CAVE RENOMMËE. 
EINDHOVEN, VESTDIJK 47. TELEFOON 04900 • 692SS. 

OISTERWIJK N.-B. 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "Le Prince de Galles" 
telefoon 04242 • 2109 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet. 
Restaurant van bijzondere klasse. 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag. 

J. A. M. Couwenberg, prop. 
Chevalier du · Tastevin 
Membre de la chaine des rotisseurs. 

I(ASTEEL OUD-WASSENAAR 
HOTEL-RESTAURANT 

Vijf minuten van Den Haag, te ·bereiken via autoweg naar Am
sterdam, afbuigen tegenover Dierenpark Wassenaar. 

In magnifiek park gelegen hotel met alle moderne comfort. Salons 
voor speciale. diners, recepties, coektailparties, vergaderingen, etc. 

GEEN PARQERPROBLEMEN! 

YCI'f.OI'Bile taret. 
in het mooiste 
rivierbotel ftll 
Nederland. 
omringd dOOC' 
het steeds wiazclcncle 
décorvan de 
wcrddhavea 
Rotterdalll. 

Maasboulevard lt. 
Vlaanlioaea __ 

Tel. (010} 345477 

. Telefoon 01751 • 9045 

Hotel Restaurant Barendsma 
HEEZE (NOORD-BRABANT) 04994-1385 

GeiE?gen in het hart van de Kempen. Hotel 

Restaurant van bijzondere klasse. Ideaal 

voor het houden van uw vergaderingen, 
conferenties etc .. 

Onbeperkte parkeerge.legenheid. 

Voor- en achterterras met uitzicht op tuin. 

Kamers met privé-douche en toilet. 

Garage aan huis. Zeer goed verzorgde 

keuken en sfeervol restaurant. 
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TWEE ZIJN LID 
U kent ze, ook in uw kring. Mensen die met de VVD 
sympathiseren} die elke keer VVD· .stemmen •..•• 
·Maar ondanks. hun sympathie, 'ondanks hun overtui
ging is het woord "lidmaatschap" Grieks voor hen, 
Niemand k.an zich in dez~ t~jd · ·t(fi!_. weelde veroorloven 
om in .politiek opzicht een masker te dragen. Hoe. meer 
mensen met open vi:zier (als lid dus) voor de VVD· 
beginselen ~iti<omen; des te .sterker kan de. partij deze 

Ja, .. 

de VVD. 

kqn:·op mii 

rekenen! 

-s . 

.Aan het. Secretari<ila't lJan .:t~e VV;;Ji . 
Koningü·~: egracht ·s; ~'t~~: 
's-Gravenhage 

Volgen!; iP.zender van deze c·oupon 
kunt u met-kaQs op succes zes we~;<:en 
lang gratis het blad "Vrijheid en 
Democratie" zenden aan: 

beginse-len doen gelden. Met één pennestreek kunt u 
de VVD al helpen. Geef _ons 11aam- en adres QP van 

·· . een VVD'er iiu:ognito in uw omgeving. Wii sturen hem 
dan ZES WEKEN LANG GRATIS Vriiheid en Demo· 
cratre om hem rijp ·te mal<~n voor zijn lidmaatschap. 
N.og beter: maak hem nu meteen lid. Eén enkel woo~d 

. vim u, als vr.iènd of kennis,· werpt.meer gewicht.in de 
schaal da~ een dozijn verh_and~lingen van ons • 

. . 
• . 
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Vrijheid en 
dell1oct·a tie 

WEEKBLAD VAN 
VOOR VRIJHEID 

NUMMER 959 

DE VOLKSPARTIJ 

EN DEMOCRATIE 

VRIJDAG 3 MEI 1968 

EXTREMISME 
BEDREIGT DE-
MOCRATISCHE 
RECHTSSTAAT 

Dat zelfs een zo intelligent man als 
dr. A. L. Constandse slachtoffer kan 
worden van zijn links-radicale sympa
Ülieiin, toonde hij dezer dagen nog eens 
overtuigend aan. In een artikel in het 
zaterdag-supplement van het Algemeen 
Handelsblad van 20 april, gewijd aan 
h1storische "revolutionairen van het ge
Vt eldloos verzet", poogde ook hij de sug
gestie te wekken dat de Duitse stu
dent-agitator Rudi Dutschke zou thuis 
horen in de "school van ds. Martin Lu
ther King". 

Hij begon zijn meer in het bijzondel' 
aan de 19de-eeuwse Amerikaanse "ro
manticus, individualist en moralist" 
Henry David Thoreau géwijde artikel 
met de stelling, dat "de moord op Mar
tm Luther King en de aanslag op Rudi 
Dutschke gewelddadige reacties (zijn) 
geweest op- een beweging, die geboren 
is uit het ideaal van een niet-geweldda
dig verzet''. 

Hoe onjuist deze stelling was voor zo
ver het -de Duitse agitator betreft, had 
hiJ kunnen lezen in hetzelfde. dagblad, 
maar in de editie van 22 februari daar
aan v90rafgaand. Daarin kwam. het ver
slag voor van de o.a. door de Studenten 
Vakbeweging, de Actiegroep Vietn:am, 
df: Socialistische Jeugd, Politeia, FJG 
et: de PSP in Amsterdam ter gelegen
heid van de "Internationale dag tegen 
het imperialisme- en kolonialisme" geor
gEmiseerde bijeenkomst. 

Volgens dit verslag van een eigen 
verslaggever van het Handelsblad had 

. rutschke op deze bijeenkomst o.a. zijn 
gehoor verteld dr~t men in zijn verzet 
tegen de NATO r. .;_ et pass i e f zou 
moeten toezien of alleen protesteren, 
maar dat er zou moeten worden gehan· 
deld, bijvoorbeeld door aanslagen op 
NATO-schepen. 

Deze laatste opwekking was volgens 
het verslag "eigenlijk een van de hoofd
doelen", waarvoor Dutschke naar 
Amsterdam was gekomen. 's Middags 
vertelde hij: "Holland is relatief goed 
om de anti-imperialistische actie voor 
te bereiden. Ook omdat Holland lid van 
de NATO is en er volgend jaar over het 
lot van .de NATO za' worden beslist. Ons 
doel is de NATO uit elkaar te slaan". 

Het was - maar dat staat hier ver
cl.er buiten - op. deze zelfde bijeenkomst 

VEERTIENDAAGSE 

VERSCHIJNING 
Zoals reeds ecrifer gemeld 

verschijnt ons weekblad tot eind 

augustus om de Yt'ertien dag·en. 

Het volgende nummer zal dus ge· 

dateer5I zijn: v1·ijdag 17 mei 1968. 

dat Dutschke blijkens de verslagen van 
enlrele andere bladen het gastrecht op 
grove wijze schond, door prins Claus uit 
te ·maken voor "neo-nazi". 

Na het Duitse "studentenoproer" 
merkte het Handelsblad in een hoofdar
tilrei terecht op, dat wie auto's omgooit, 
kranten in brand steelct, een fotograaf 

. met stenen bekogelt zodat deze het le· 
ven verliest, wie in een stemming van 
massa-hysterie geweld pleegt om gelijk 
te, lrrijgen, zich schuldig maakt aan ter
reur. 

SUCCES 
De opruiing door Dutschke had onder· 

tussen prompt "succes". NATO-schepen 
waren kennelijk nièt direct binnen het 
bereik maar in Den Haag· werden op 
drie a~ibassades werkelijk tliet onschul
dige bomaanslagen gepleegd, waarbij 
een grote ravage werd aangericht en 
enige politiemannen. en brandweerlieden 
werden gewond. Kort daarop leverden 
leden van .de Socialistische Jeugd een 
bepaald niet "pacifistische" veldslag 
met Belgische rijkswachters, die hen 
beletten naar een betoging in Brussel te 
hekken. 

Tijdens de paasdagen was het Vrijt
hof in Maastricht het strijdtoneel, na
dat zich (geheel volgens de "opdracht" 
van Dutschke) de voorafgegane dagen 
al wanordelijkheden hadden voorgedaan 
bij het Duitse legerkorps te Budel en in 
de omgeving van het AFCENT-hoofd· 
kwartier te Brunssum. 

Het zijn maar enkele voorbe'"lden van 
rechtstreeks geweld. Zij zouden zijn uit 
k breiden met talloze uit dezelfde men· 
taliteit voortvloeiende gevallen van 
verstoringen van vergaderingen van 
"tege:q.standers" en de volstrekte weige
ring om ook maar een ogenblik te 
luisteren naar de argumenten van de 
ander. 

Dat zijn verontrustende tekenen, die 
or: griezelige wijze herinneren aan de 
situatie in Duitl"land in dt jaren 
omstreeks 1932'33 (en in navolging van 
Duitsland spoedig ook, in wat gematig
der vorm, in andere landen), toen de 
dagelijlrse demonstraties en straatter· 
reur. het klimaat schie<pen voor de 
ruachtsgrecp van Hitler. 

DREIGENDE KLOOF 
Terecht noemde mevrouw Van Some

ren-Downer in een recente radio-uitzen
ding van de VVD bovengeschetste ont' 
\\ikkelingen "levensgevaarlijk", mede 
omdat dit linkse extremisme vooral ook 
it>. de Bondsrepubliek een rcchts-extre
rrdsme oproept. 

De werkelijke aanhang van een figuur 
als butschke (die thans helaas zelf 
slachtoffer is geworden van het geweld) 
i;:; slechts enkele procenten en zoals me· 
vrouw Van Someren opmerkte: ook de 
arbeiders moeten niets van het geageer 
van Dutschke en zijn kornuiten hebben. 
Met name in een jonge democratie als 
do? Duitse Bondsrepubliek ligt het .ge
vaar echter in de extremistische krach· 

ten. die het onvermijdelijk oproept. In 
dit -verband zij ook gewezen op de toch 
wel zèer tekenende en bedenkelijke uit
slag van de verkiezingen in Baden
Württemberg, waarhij de NPD zelfs 
meer stemmen verwierf dan zij zelf ver
wachtte. 

Er is bovendien nog - iets anders, 
waarvan het goed is dat mevrouw Van 
Someren· dat eens duidelijlr naar voren 
heeft gebra.cht. Het is de kloof, die er 
opnieuw dreigt te groeien tussen de stu
dentenwereld' en - om het nu maar zó 
tP. zeggen - de maatschappij. Vóór de 
oorlog· was er door de afgeslotenheid 
van de toenmalige studentenwereld wel 
eens een te grote afstand tussen , dat 
wereldje en de rest van de maatschap
pij. Die afstand is nu langzamerhand 
O\'erbrugd. De student gaat zich betrok
ken voelen bij. het maatschappelijlr ge
beuren; voelt zich "geëngageerd", zoals 
dat tegenwoordig· heet. 

Dat is op zichzelf een verheugende 
ontwikkeling, maar als dit doorslaat 
naar de andere kant en een groep stu
denten zich gaat bezighouden met uiterst 
links of zelfs anarchistische agita, 
tie (en die zijn er in Nederland ook, 
al vormen zij een kleine - maar luid
ruchtige - minderheid), dan groeit er 
een nieuwe kloof. Ha,ar. gegronde vrees 
was, dat hierdoor de studenten (op
nieuw) impopulah· zullen worden bij het 
Nederlandse volle 

Bijna een jaar geleden, in onze editie 
vap 19 mei vorig jaar, mocht ik onder 
de kop: "Van straatdemonstraties tot 
straatterreur'' een artikel wijden aan 
de vraag of onze democratie nu echt 
wel staat of valt met de (absolute) vrij
heid van straatdemonstraties. Die 
vraag meende ik ontkennend te moeten 
beantwoorden. Ik had echter wel het 
g·evoel voor sommigen tegen een heilig 
huisje te schoppe>J.. (om die uitdrukking 

·nu ook eens naar de andere kant te 
gebruiken), toen ik als mijn mening te 
kennen gaf, dat er "in het teg~nwoordi
ge rumoerige en e!wingerige demonstre
ren op de stra·:ü met behulp van een 
aantal rauwe en primitieve kreten op 
spandoeken, sterk ondemocratische ten
densen zitten". 

Dat gold m.i. temeer wanne'èr het zo
o-enaamde demonstreren zo opzettelijk 
provocerend .en zo permanent geschiedt 
als toen in Amsterdam, als gevolg waar
van het politiekorps ten behoeve van 

(Zie verder pag·. 9) 

-PRIKI<ELS 
e De anti-revolutionaire senator 
H. Algra in het maandblad Anti-

- revolutionaire Staatkunde in een 
bestrüding van de voorstellen van 
lle Doctor Abraham Kuypersticb· 
ting: "Tegen die indeling. van het 
land in twaalf districten, waarbin
nen wel lijstverbill(ling mogelijk 
is, maar waarbij lijsten uit ver
sebillende districten niet mogen 
worden verbonden, heb ik .hoogst 
ernstige bezwaren. Ik hoop, dat
het ons bespaard zal blijven, dat 
de ARP daaraan ooit haar mede· 
werking verleent, want. afgezien 
van meer-fundamentele bezwaren, 
geldt het bezwaar, dat we op deze 
manier een ongehoorde en onbe· 
hoorlijkè bevoordeling krijgen van 
de grootste partijen." 

• Huub Linthorst in "Opinie", 
· het tweewekelijks . orgaan van de 

PvdA: "Wanneèr in Nederland 
een kiesstelsel ingevoerd zou wor
den dat samenwerkende partijen 
bevoordeelt, wordt de ellende nog 
groter dan ze al is. Die samen
werkende partijen zullen zoi1der 
enige twijfel KVP, ARP en CHU 
zijn. Op het ogenblik hebben zij 
samen net geen meerderheid in 
het parlement, maar onder zo'n 
nieuw kiesstelsel kunnen zij ·die 
wèl krijgen. Dat wordt dan het 
"nieuwe bestel" waar zo'n drukte 
om gemaakt is ... " 

e !\Ir. D. U. Stikker in een arti
kel in h_et Algemeen Dagblad: 
"Maar waarom gaat deze mate
riële vooruitgang en deze periode 
van betrel>:kelijke vrede gepaarll 
met een verandering· in onze zede
lijke normen? Waarom zien wij 
overal in de wereld een beangsti
gende toeneming van de crimina
liteit, een ongermnde verspreiding 
van pornografische lectuur, een 
groeiend tnisbruik van verdovende 
middelen en een afnemende er
lwnning van het gezag, dat in elke 
maatschappij door de overheiq 
moet worden uitgeoefend?" 

-e Pag. 3: Pluim voor VVD-rapport 
e Pag. 5: Jaarverslag Ned. Bank 
• Pag. 9: Europese eenwording 
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B.opij voor de,.., rubriek -
den aan 

Mej, Joll. H, Springer 
Alexanderstraat 16, Haarlem 

Onderscheiding 
De. presidente van. de Organisatie 

Vrouwen in de VVD, mevrouw Schelte
ma-Conradi, is ter gelegenheid van de 
verjaardag van H.M. de lè{oningin on
derscheiden. Zij is benoemd tot ridder 
in de orde van Oranje Nassau. waarmee 
wij haar van harte gelukwensen. 

Tijdig inzenden 
Het feit, dat het weekblad voorlopig 

om de twee weken verschijnt, stelt bij
zondere eisen aan ons rubriekje. Meer 
dan ooit is het nodig, dat minstens de 
vrijdag vóór de verschijning de berich-
ten in ons bezit zijn, d.w.z. op zijn 
laatst 10 dagen te voren worden 
verstuurd. Met de ruimte zullen wij: 
moeten woekeren! 

landdag Dronten 
Het is wel op het nippertje (slui

tingsdatum is 4 mei ! ) maar u kunt u. 
nog net aanmelden voor de landdag op 
20 mei a.s. Iedereen is nu in het bezit 
van een convocatie en in elk geval van 
het volledige programma, dat in· het 
vorige nummer stond. 

Zeist 
Bijeenkomst op dinsdag 7 mei a.s. om 

14.30 · uur t,h.v, mevrouw A. Bork
hUis:carels, Platolaan 49. Tel. 17906 • 
.Spreekster is mevr. Goudswaard-Martin 
over "Uitdaging van een veranderende 
wereld" (com·munity life). De lezing 
van mevr. mr. Veder-Smit kan helaas 
niet doorgaan. 

Noordwest-Veluwe 
Op 28 maart jl. is tijdens een bijeen

komst t.h.v. mevrouw Holm-Van Zanten 
een bestuur gevormd voor de vrouwen
groep N.W.-Veluwe, omvattende: Hat- · 
tem, Epe, Nunspeet, Harderwijk, Erme
lo en Putten. Het bestuur bestaat uit de 
dames W. Vonhoff-Schober, voorzitster, 
Harderwijk; A. P. ·Holm-van Zanten, se
cretaresse, Harderwijk; C. van der 
Zee-Tieleman, penningmeesteresse, Put
ten. Veel succes toegewenst. 

Groningen-Haren 
Voor een klein, maar aandachtig ge

hoor besprak mevr. ·mr. J. H. C. Lede
boer-Bitter, gemeenteraadslid te Haren, 
de werkzaamheden van de gemeente
raad. In het sportpark Vorenkamp heb
ben de leden van de Vrouwen in de 
VVD, in Groningen-Haren, geboeid ge
luisterd naar het veelomvattende werk, 
waarvan zich zoveel achter de ·scher
men afspeélt. Heel openhartig gunde de 
spreekster de aanwezigen een kijkje in 
de gemeentraadskeuken. Ten slotte 

Vrijheid enrvv. 
Democratie t.l?..A 
Weekblad van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie. 
Adres van de administratie 
(zowel voor abonnementen als 
voor advertenties): Witte de 
Withstraat 73 te Rotterdam 
(postbus 824 te Rotterdam). 
Tel 010-1110 00, abonnemen
ten toestel 219, advertenties 
toestel 224. Postgiro: 245103 
t.n.v. Administratie Vrijheid en 
Democratie te Rotterdam. 

Hoofdredacteur: 
Ph. C. Ia Chapelle jr. 

Adres van de redactiet 
Nieuwe Herengracht 89 B 
te Amsterdam-C. 

ontspon zich een levendige discussie 
over allerlei zaken, waarbij o.m. de ge
kozen en benoemde burg.emeester, de 
opkomstplicht van de kiezer en de 
inspraak van de burgerij ter sprake 
werden gebracht. De vergadering stond 
onder. leiding van mevr. S. A. van der 
Laan-Koppius. 

Mammoetwet 
De heer B. Eel'lünk, inspecteur voor 

het lager onderwijs der gemeente 
Enschede, hield voor de Vrouwen in de 
VVD een zeer boeiend betoog over de 
inwerkingtreding van de Màmmoetwet. 
Het aantal aanwezigen was gering, on
danks het. grote aantal verzonden convo
caties. 

De gecompliceerdheid van de hele 
overgang naar deze vorm van onderwijs 
met vele· daaraan verbonden moeilijkhe
den en nog open vragen, wist de spre
·ker bijzonder duidelijk uiteen te zetten. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

De zes aanwezigen verzochten de heer 
Eerkink over een jaar van zijn dan 
opgedane ervaringen nog eens te willen 
vertellen. Van deze zes waren er vier 
grootmoeder! ZiJ hebben veel van deze 
middag opgestoken en kunnen allee111 
maar wensen, dat alle ouders van 
schoolgaande jeugd zo helder zijn inge
licht over alle mogelijkheden en 
doelstellingen van deze raamwet als zij. 
Eens te meer werd duidelijk dat wil 
men goed onderwijs, dat dit niet alleen 
afhangt van de leerkrachten en leerlin
gen maar ook van de werkelijke be
langstelling • van de ouders. De bedoe
ling is toch om ieder kind uiteindelijk 
op de voor dat kind beste plaats in de 
maatschappij te krijgen .. ·Daarvoor is 
ook de aandacht van de ouders onont
beerlijk. 

I ._l_o_o_k_v_o_o_r_·_U_:_d_e_H_B_u_---~11 

LHOLLANDSCHE BANK-UNIE N:Jv. 
AMSTERDAM • DEN HAAG • ROTTERDAM -----H.A. A: L. de Vr.-v.d. H.A. 

SPREEKBEURTEN 

2 mei 

6 mei 
6 mei 

6 mei 

6 mei 

9 mei 
10 mei 

10 mei 

13 mei 
13 mei 

20 mei 

20 mei 
24 mei 

27 mei 
27 mei 

5 juni 

Periode van 2 mei tot en met 5 juni 

Delft (20.00 uure café RoYal; politiek Mr. F. Portheïne 
café) 
Enschede (Liberale Sociëteit) 
Oosterhout (20.00 uur, restaurant 
èentraal; onderwerp: Hoe zit de par
tij in elkaar?) 
Breda (20.30 uur, hotel Cosmopolite; 
West-Noord Brabant, onderwerp: de
fensie) 
Velp/Roosendaal (20.00 uur, het Her
vormd Centrum; onderwerp: Moet de 
VVD ontploffen?) 
Winschoten 
Voorburg (JOVD-Voorburg, Rijsv.-ijk, 
Delft) 

Mr. A .. Geurtsen 

Mr. H. E. Koning 

G. Koudijs 

H. Wiegel 
R. Zegering Hadders 

Mr. E. H. Toxop.eus 
's-Gravenhage (20.00 u.: Café Mercuur;H. Wiegel 
onderwerp: partij vernieuwing. 
Hoofddorp 
Zeist (20.00 uur, café Boslust; onder
werp: De VVD staat open voor ver,
nieuwing) 
Dronten (De Meerpaal; Landdag 
Vrouwen in de VVD) 
Ark el 
Hendrik Ido Ambacht e.o. (20.00 uur, 
dorpshuis De School; onderwerp: 
waarin verschilt de VVD van andere 
part~jen ?) 
Voorburg (20.00 ·uur, Koningskerk) 
't Gooi 
Dokkum (Provinciale dag Vrouwen 
in de VVD) 

H. J. L. Vonhoff 

H. Wiegel 

Mevr. mr. E. Veder~Smit 
H. Wiegel 

Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. J. F. G. Schlingemann 
H. Wiegel 

H. Wiegel 

lleze lijst. waarin in principe alleen spreekbeurten van Kamerleden - die zij vervullen 
binnen het verhand van de vartij - wordeli vermeld, wordt opgesteld door het Algemeen 
Secretariaat van de V VIl. Koninginnegracht 61 te llen Haa~. <telefoon 070- 604H03). De 
gegevens, waaronder bij vourkeur ook het aanvangsuur en de plaats \Vaar de ver
gaderingPn gehouden worden. dient men derhalve niet naar de redactie van h"t weekblad, 
maar naar het Algemeen Secreta.riaat van de partij te zenden. De lijst wordt elke maan-
dag o1h 12.00 uur afgesloten. · 

Televisie-uitzending van de VVD: woensdag 8 mei, 20.20-20.30 uur, 
Nederland I. 

Radio-uitzending van de VVD: woensdag 15 mei, van 18.20-18.30 
uur, over de zender Hilversum I (402 m). 

UIT DE PARTIJ 
• Amsterdam 

Voor de kadercursus van de afdeling 
Amsterdam heeft op dinsdagavond 23 
april· in hotel Polen de heer D. W. Dett
meijer, secretaris van de Groep_ Neder
land van de Liberale Internationale en 
lid van de Executieve van deze orga
nisatie, gesproken over het "internatio
nale liberalisme", waarbij hij de rol en 
de betekenis van de Liberale Internatio
nale sinds haar oprichting in 1947 in 
Oxford schetste en tevens een summier 
overzicht gaf van de liberale partijen en 
groepen in de landen, die. bij de Libera
le Internationale zijn aangesloten. 

Na de inleiding volgde een uitvoerige 
discussie, waaraan vele toehoorders 
deelnamen. 

• Zeist e.o. 
Tijdens een ledenvergadering van de 

afdeling Zeist e.o. traden af en waren 
reglementair niet meer herkiesbaar de 
heren drs. J. G. Staal, voorzitter en Wil 
C. van Rossum, secretaris van de afde
ling. 

Beide heren hebben bijzonder veel 
werk voor de afdeling verricht. 

Thans is het bestuur als volgt samen
gesteld: 

Mr. P. S. R. Wolterbeek, voorzitter; 
mr. P. R. Leopold vice-voorzitter; drs. 
J. G. Steenbeek, secretaris; C. G. Bal, 
penningmeester en I. Goudswaard-Mar
tin; N. de Graaff-van Wijk; drs. B. C. 
van Randwijk; ir. T. de Roo en B. K. 
Uiling, leden. 

VVD-klok in 
Oudewater 

Sedert kort is door de gereedko
nling van de restauratie van de 
Grote J{erk te Oudewater de ver
maarde historische stadskern 
weer verrijkt met een monumen· 
tale bezienswaardigheid. Helaas 
was het carillon in de ne-eeuwse 
zadeldak-toren in een zeer slechte 
toestand. Dit was voor enige Ou· 
tiewaternaren aanleiding een ac· 
tie te voeren om een nieuwe bei. 
aard te kunnen bekostigen~ Voor 
het bestuur van de plaatselijke 
VVD-afdeling schonk het een gro
te voldoening het comité ter gele
genheid van het 20-jarig bestaan 
van de partij (en het eerste 
lustrum nm de af<leling) een klok 
te mogen aanbie<len. Op vrijdag 
19 april werd het carillon, in te· 
genwoordigheid van afgevaar!lig· 
den van het \'VD-bestuur, gego
ten. De VVD-klok heeft alle toe
passelijl<e ins<'riptie: "IUink vrij, 
U voegend in 't geheel." 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Kant
teke-

• n1n 
Orde 1n vrijheid 

De vrijheid, waarvan wij als liberalen 
groot voorstander zijn, kent ook zijn 
beperkingen. In aie vrijheid moet. ook 
een orde zijn, de zogenaamde regels 
van het spel. Als men ziet hoezeer die 
regels van het spel, hoe verklaarbaar 
misschien ook in Amerika na de dood-. 
van dr. Martin Luther King zijn overtre
dim, als men ziet wat er in West-Berlijn 
en andere grote Duitse steden de laatste 
welten aan de hand is, dan moet men 
beseffen dat geen enkei regime dit ooit 
kan toelaten. Elk gezag heeft de plicht 
om rust en orde voor de burgerij te 
waarborgen. Het zou mij niet verbazen 
als de opstootjes, die in Duitsland aan 
de gang zijn, zich zouden verplaatsen 
naar ons land. Degenen, die plannen in 
die richting koesteren, dienen echter 
goed te weten dat het overgrote deel van 
de Nederlandse bevolking, ook al is ~ij 

het niet ~et alle toestanden zoals die op 
het ogenblik in ons land heersen eens, 
voorstander is van wat in drie woorden 
ka~ worden genoemd: orde in vrijheid. 

Eendracht 
Als ik in miJn jongensjaren het oude 

Museum Boymans in Rotterdam be
zocht werd ik altijd getroffen door het 
enige schi1derij van Rembrandt (naast 
de vele prenten van Rembrandt die 
Boymans heeft) dat daar hing: "de 
.eendracht van het land." Een allego
rische voorstelling waarvan de details 
mij niet meer precies voor de geest 
staan, maar waarvan mij bijgebleven is 
de kracht van de tekening en de symbo
lische. opzet. Ik geloof dat het goed is 
juist in deze tijd nog eens de nadruk te 
leggen op de eendracht van ons land. 
Wij zijn zeer verscheiden nog altijd in 
onze religieuze opvattingen, wij zijn ein
deloos verscheiden in de politieke opvat
tingen, en in die politieke opvattingen 
variëren wij ook nog van links tot 
rechts. Dat is nuttig en verheugend om· 
dat daaruit de verscheidenheid en de 
vrijheid blijkt. Maar toch moeten wij 
juist in deze stormachtige tijd het be
lang van het land, van ons land, ook 
voor ogen houden. Er zijn grote 
problemen, zeer grote, die om een op
lossing vragen en die alleen opgelost 
kunnen worden met de inzet van alle 
krachten. Onze partij moge, door ;J.lle 
verscheidenheid aan het liberalisme ei
gen, een voorbeeld geven van die ge
zindheid door het landsbelang voorop te 
stellen, door te strijden voor het alge
meen belang en door te strijden voor de 
eendracht van het land. 

D. W. DETMEIJER 
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Persreacties op rapport commissie-Geertserna - (111) 

Hoofdstedelijke pluim 

voor VVD-rapport 
Het Algemeen Handelsblad meent dat 

cie commissie Kiezer-Gekozene van de 
VVD, "een pluim"- verdient voor "de 
grondige wijze, waarop zij haar onder
werpen heeft behandeld. Bij elk punt 
zijn pro en contra zorgvuldig tegen el
kaar afgewogen, en niet dan na alie 
factoren in aanmerking te hebben geno
men, is de commissie tot haar formule
ringen gekomen." 

Het is het liberale hoofdstedelijke or
gaan opgevallen, dat deze formulerin
gen in een aantal gevallen niet met 
algemene stemmen zijn opgesteld. Ten 
aanzien van de vragen of de mi
nister-president rechtstreeks door de 
kiezers moet worden aangeweze!l, of en 
hoe de evenredige vertegenwoordiging 
moet worden gehandhaafd, of de op· 
komstplicht afgeschaft dient te worden, 
of de Eerste Kamer moet blijven 
bestaan, en ten slotte of de burge
meester al . dan niet moet worden geko
zen, heerste in de commissie geen 
eenstemmigheid. Soms bereikte zij de 
conclusie !Jilet de gr00tst mogelijke 
meerderheid, soms waren méér leden 
van een afwijkende merung. 

De minderheid wisselde bovendien bij 
elk punt. Het resultaat is in ieder geval 
geweest, dat naast de voorstellen van 
de meerderheid die van een minderheid · 
in het rapport zijn opgenomen, aldus 
het Handelsblad. · 

Dit betekent, zo meent de schrijver 
van dit hoofdartikel, dat de buitengewo
ne algemene vergadering van de VVD 
op 2 november a.s., als inmiddels ook 
het tweede rapport zal zijn uitgebracht, 
"een bijzonder moeilijke taak wacht. 
Zij zal eigenlijk twee rapporten aan een 
beschouwing .. n10eten onderwerpen.'' 

Meerder- en minderheid 
Het Handelsblad stelt .vast, dat bij de 

minderheidsvoorstellen er een is tot 
verkiezing van de formateur-mi
nister-president rechtstreeks door de 
kiezers, .terwijl volgens de meerderheid 
het de nieuw gekozen Tweede Kamer 
moet zijn, die een voordracht aan de 
Koningin opstelt tot de aanwijzing van 
een formateur, tevens kandidaat , mi
nister-president. Een minderheid wenst 
handhaving van de opkomstplicht bij 
verkiezingen ("o.i. juist"' zo tekent het 
Handelsblad hierbij aan), de meerder
.heid niet. Een ander punt is, dat een 
minderheid de Eerste Kamer wil 
afschaffen, de meerderheid niet. 

Het is na deze opsomming misschien 
wel goed, onzerzijds nog even in herin
nering te brengen, dat het "minder
heidsvoorstel" om de formateur-mi
nister-president rechtstreeks door de 
kiezers te doen kiezen, slec'lts door één 
lid van de commissie is gedaan, doch 

. door de grootst mogelijke meerderheid 
der commissie (die dit na de verkiezin
gen aan de nieuwe Kamer wil voorbe
houden) wordt afgewezen. Dit ene lid is 
ir. Wagenmaker, die, zoals men destijds 
in het verslag in ons weekblad heeft 
kunnen lezen, in deze een enigszins ge
wijzigd stelsel-Daudt op dit punt 
voorstaat. 

Wat de positie van de burgemeester 
betreft wenst de meerderheid handha
ving van zijn benoeming door de Kroon, 
maar ook zijn plicht (vast te leggen in 
d·~ Gemeentewet), rekenschap in de ge
meenteraad af te leggen voor zijn (poli
tie)beleid. De minderheid staat naar de 
mening van het Handelsblad zwak, om
dat zij niets voorstelt en een nadere 
studie wenst. Enkele punten uit 
het rapport, die nog bijzondere aan
dacht verdienen, zijn naar het oordeel 
van het Handelsblad: de toekenning van 
meer invloed aan de voorkeurstemmen 
en dat over het sluiten van stembusak
·koorden wanneer de omstandigheden . 
die mogelijk maken. Dat de meerder~ 
heid der commissie voorstelt, de totale 
zittingsduur van de in haar geheel en 
gelijktijdig te kiezen Eerste Kamer te 
beperken tot vier jaar, acht het even
eens "een positief punt". 

Het blad raadt ten slotte iedereen aan 
het rapport te bestuderen, het is er rijk 
van inhoud genoeg voor. Het voegt daar 
echter aan toe: "Gemakkelijk evenwel 
is het niet, mede juist omdat het een 
aantal kwesties aan het oordeel van de 
lezer overlaat." 

Deze wat onduidelijke toevoeging zou 
bij hen, die het rapport zelf n i e t oob-

I?en gelezen, wellicht enig misverstand 
kunnen wekken. Het misverstand name· 
lijk, dat voor bepaalde onderwerpen, in 
het . rapport behandeld, g e e n oplos
sing wordt gegeven. Dat is echter 
w e I het geval. De voorstellen van de 

meerderheid der commissie {meestal 
· een grote of de grootst mogelijke meer
derheid) zij~ duidelijk toegelicht en nog 
eens in een aantal korte conclusies sa
mengevat, En hetzelfde geldt voor de 
minderheidsvoorstellen. Bovendien ligt 
het in de bedoeling, aan het in novem
ber te houden congres duidelijke resolu
ties (uiteraard óók eventueel alternatie
ve resoluties) voor te leggen, waarover 
dan door het Congres zal moeten wor
den beslist. 

Utrechtsch Nieuwsblad 
Een ·van de meest serieuze regionale 

dagbladen, het Utrechtsch Nieuwsblad, 
betoogt in een hoofdartikel, dat van alle 
politieke partijen die zich hebben bera
den over eventuele hervormingen in ons 
politieke bestel, de VVD het 't gemak· 
kelijkst heeft gehad - en ook 't moei
lijkst. Het gemakkelijkst, "omdat ten 
aanzien van een van de belangrijkste· 
kwesties in de discussie over partijver
nieuwing, de VVD zichzelf niets te ver· 
wijten heeft: de duidelijkheid". Al een 
l}antal Kamerverkiezifigen achter el
kaar heeft de VVD te kennen gegeven, 
in geen geval samen met de PvdA in 
een regering te willen. Daardoor kan de 
liberalen, evenmin als de socialisten, 
het verwijt worden gemaakt dat voor 
hen ook alles "lood om oud ijzer" is. 

Een tweede omstandigheid, die het de 
liberalen volgens het Utrechtsch 
Nieuwsblad gemakkelijk maakte is, 
"dat er in hun partij geen radicalen zijn 
- en daarin onderscheiden zij zich van 
alle partijen van de oude "grote vijf"." 

In de partijen, die zelf geen duidelijk
heid verschaffen, bestaat het sterkst de 
neiging die -duidelijkheid te zoeken in 
veranderingen van ·het politieke s y s • 
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t e e m - dat wil zeggen in de vorm. 
Van een partij als de VVD, die deze 
duidelijkheid - die van het partij-kie· 
zen - al bezat, hoeven dan ook geen 
opzienbarende voorstellen voor herzie
ning te worden verwacht. 

Dat deze VVD-commissie 
voorstandster is van stembusakkoorden 
vóór de verkiezingen, was naar de me
ning van het Utrechtse blad te verwach
ten. Een "aardig nieuwigheidje" vindt 
het, dat daarbij wordt voorgesteld de 
aanwijzing van de kabinetsformateur 
(beter gezegd: voordracht voor 
een kabinetsformateur, zoals tot nu toe 
door de fractievoorzitters aan de Konin
gin geschiedde- A.W.A.) door de Twee
de Kamer. 

Het blad vindt het "een nogal moedi
ge stap voor een· partij, die het vanouds 
meer van kiezers dan van partijgangers 
moet hebben", dat de commissie {al
thans haar meerderheid) voor afschaf
fing van de opkomstplicht is. In te· 
genstelling tot het Handelsblad, is het 
Utrechtse blad het wèl met het voorstel 
eens. "Opkomstplicht" - zo schrijft het 
- "wordt steeds meer gevoeld als op
komstdwang en draagt waarschijnlijk 
alleen maar bij tot de bekende onlustge
voelens van het kiezersvolk.,. 

Plaats van de VVD 
Na -te hebben vastgesteld, dat geèn 

wijziging (door de meerderheid) in het 
stelsel der evenredige vertegenwoordi
ging en ook eigenlijk niet in de benoe
mingsprocedure van de burgemeester 
wordt voorgesteld, komt aan het eind 
van het hoofdartikel in het "Utrechtsch 
Nieuwsblad" nog een kritisch woord. . 

Het blad is van oordeel, dat de moei
lijke kant van de VVD ligt in haar eigen 
vorm en inhoud en dat de vraagstukken 
van de eigen partij-inhoud voor de VVD 
zelf van wezenlijker belang zijn dan de 
algemene problemen, waarmee de com
missie Kiezer-Gekozene zich heeft bezig 
gehouden. 

In wezen gaan deze opmerkingen bui
ten de Commissie-Geertserna om. De 
aan haar verleende opdracht beperkte 
zich (als wij dit wel zeer zwakke woord 
voor zo belangrijke vraagstukken als 
kiesstelsel, kabinetsformaLie, stem
busaklworden, e.d. mogen gebruiken) 
tot de in het rapport aangesneden en in 
het tweede deel alsnog te behandelen 
problemen. In dat tweede deel lwmt 
trouwens óók nog een onderwerp als het 
"partij-imago" aan de orde. 

Voor het overige echter behoren de 
laatste opmerkirtgen van het Utrechtsch 
Nieuwsblad tot het terrein van het nog 
aan de gang zijnde "Liberaal Beraad". 
Het blad, wijst er o.a. op, dat de VVD 
bij de Kamerverkiezing van vorig jaar 
ondanks de grote achteruitgang van 
KVP en PvdA slechts één zetel winst 
boekte. • 

De VVD, zo meent het blad. had het 
waarschijnlijk aan haar duidelijkheid te 
danken, dat zij in de achteruitgang van 
de grootste twee partijen niet werd 
meegesleept, "maar zij bleek als alter
natief rtiet voldoende aantrel,kelijk." 

"Wil de VVD, zoals haar secretaris 
Korthàls Altes onlangs zei, een centrnm
partij worden op brede basis. dan zal 
zij niet voor eventuele toekomstige part
ners, maar vooral voor de kiezer aan
trekkelijker moeten worden dan ze nu 
is." Tot zover het Utrechtseli 
Nieuwsblad. 

Blijft dan de vraag, in welke richting 
die "meerdere aantrekkelijkheid" zou 
·moeten worden gezocht. Zou bet resul
taat daarvan zijn, dat wel nieuwe Jde
zers worden aangetrokken. maar daar
tegenover een belangrijk deel van onze 
gemiddeld 700.000 ·kiezers, die op onze 

·lijsten stemden, zou worden afgestoten, 
dan zouden wij daarmee niets opschie
ten. 

Ten slotte blijft het niet weg te cijfe
ren feit, dat de VVD als enige dier vijf 
grote partijen in deze na-oorlogse jaren 
haar zeteltal heeft weten te verdubbelen 
en dat zij van de zesde naar de derde 
plaats is opgeschoven. 

Ook een vaststaand gegeven als dit 
zal het "Liberaal "beraad" m.i. wel in 
zijn beschouwingen moeten betrekken, 
wil het niet tot te eenzijdige conclusies 
komen die meer kwaad dan goed doen. 

A. W. ABSPOEL 
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etro kan daglicht verdragen 
·Op het ogenblik dat dit blad, gedrukt 

en wel, gereedgemaakt werd voor 
verzending, hield de heer G. W. Keja in 
de Amsterdamse gemeenteraad een in
terpellatie over de stadsspoorweg, al
thans over de hem ter ore gekomen 
wetenschap dat bij de bouw van de 
grote -verkeersvoorzieningen aan het 
Rhijnspoorplein voor honderdduizenden 
guldens werk is verricht ten behoeve 
van de daar straks aan te leggen metro
buis. Ofschoon dus de heer Keja op het 
ogenblik dat dit werd geschreven zijn 
interpellatie nog moest houden is er 
geen aanleiding te menen dat hij zich 
daarmee wilde scharen bij de te
genstanders van een stadsspoorweg zo
als die is oo~worpen. Wel echter stelt 
hij zich op tegenover de manier waarop 
de metroplannen in de publiciteit- zijn 
gekomen, of eigenlijk : de manier waar
op zij .niet tijdig in de openbaarheid zijn 
gebracht. 

Er is de laatste tijd door het Amster
damse stadsbestuur nogal nadrul' ge
legd op inspraak van de burgerij. Bij 
die inspraak is het echter wat vreemd 
gesteld. Sommige groepen· maken van 
de mogelijkheid om hun mening te uiten 
luidruchtig gebruik, en niet altijd even 
genuanceerd. Bij de -late - aankondi
ging van het plan de gemeenteraad 

een beginselbesluit te vragen over de 
stadsspoorweg is er nogal wrevelig op
gemerkt dat de burgerij voor een vol
dongen feit werd geplaatst en dat er 
geen alternatieve mogelijkheden zijn ge
noemd; bij de indiening van een voor
ontwerp voor de nota over het bin
nenstadsbeleid is. het stadsbestuur ver
weten dat er geen standpunt van de 
gemeente is gegeven. Het zij hier, ter
zijde, opgemerkt dat· het verlangen 
naar inspraak een gerechtvaardigd ver
langen is, maar dat daarbij wel dient te 
worden beseft dat ·aan ook de burgerij 
de plicht heeft op verantwoorde en be
hoedzame wijze van die inspraak ge
bruik te maken en zich daarbij ni·et 
uitsluitend te baseren op het belang of 
de inzichten van een kleine groep. Ove
rigens is_ het natuurlijk niet ongewenst 
dat belangengroepen hun mening geven, 
ten slotte is er altijd de gemeenteraad 
die met inachtneming van de deel-in
zichten de beslissing moet nemen welke 
de gehele gemeenschap het beste dient. 

Waar het bij de interpellatie van de 
heer Keja om gaat is echter éen heel 
andere zaak; het gaat niet om het voor 
en tegen van een mëtro, maar o1n de 
openheid die de · Amsterdammers over 
het stedelijke beleid mogen verwachten 

Kritisch gestemde raad 
ALGEMENE indruk van de laatste 

raadsvergadering: burgemeester en 
wethou(!ers van Rotterdam hebben aar
dig voor .het blok gezeten. Bij het 
voorstel om de verpleeginrichting De 
Rustenburg nu toch maar de gevraagde 
garantie te verlenen hebben zij zelfs 
een pittige reprimande te verwerken ge
kregen, in het' bijzonder van de liberaal 
Baggerman. Deze garantie-aanvrage is 
dan ook wel een trieste geschiedenis 

' geworden: volslagen misrekeningen van 
De Rustenburg en onvoldoende begelei

. ding van de gemeentelijke overheid. 

De raad, met de rug tegen de muur, 
heeft van de nood een deugd gemaakt. 
Om de inrichting niet met. de gebakken 
peren te laten. zitten heeft hij de garan
tie verleend. Maar hij "JCeft het college 
nadrul,kelijk laten weten dat garan
tie-aanvragen voortaan •net de meeste 
voorzichtigheid moeten worden tege
moet getreden en dat zij vervolgens 
door de gemeentelijke iiensten met de 
grootste oplettendheid dienen te worden 
begeleid. 

Uitermate kritisch gestemd was de 
raad eveneens ten aanzien van het 
voorstel om een aanloopkrediet van 
f 250.000 beschikbaar te stellen voor de 
organisatie van de R'70, èe manifestatie 
die over twee jaar de vijfentwintigste 
verjaardag van de bevrijding moet ac-

centueren. Voor de feestelijkheden die 
van 1 mei tot 31 augustus zUllen duren, 
menen burgemeester en wethouders in 
totaal vijf miljoen nodig te hebben. Zij 
moeten aanvankelijk zelf een bedrag 
van tien miljoen in hun gedachten heb
ben gehad, maar daar zijn zij blijkbaar _ 
bij nadere overweging lelf toch ook wel 
een beetje van geschrokken. 

In elk geval heeft de raad laten mer
ken dat hij zowel tegen het verlangde 
aanloopkrediet als tegen het uiteindelijk 
nodig geoordeelde bedrag zit aan te kij
ken. En dan nog niet eens zo zeer om 
die bedragen als zodanig, als wel om 
hetgeen hij ervoor lmn verwachten. 
Want wat dat betreft moet hij in ernsti
ge ·mate in het duister tasten. Enig con
creet plan ligt nog steeds niet op tafel. 
De raad heeft er geen twijfel aan laten 
bestaan dat hij hierover err.stig veront
rust is. · 

Het uitblijven van definitieve plannen 
moet aan verschillende oorzaken wor
den toegeschreven. De ,angdurige ziek
ten van de wethouder voor de sport en 
recreatie en. de daarmee verband hou
dende commandowisselingen vormen er 
één van. Maar er is meer aan de hand. 
Daarop zal de liberale fractiele;ider mr. 
Staab hebben gedoeld toen hij ter zake 
van deze aangelegenheid ~>Pn gemis aan 
beleid meende te moeten constateren. 
En de voorzitter van de KVP-fract.e, 
mr. Struik, vroeg zich af of het college 

Agglomeratie Den Haag 
HET viel niet te verwonderen, dat de 

Haagse gemeenteraad geen groot 
enthousiasme heeft kunnen opbrengen 
voor de instelling van hèt gemeenschap
pelijk overlegorgaan met de zes agglo
meratie-gemeenten. Inderdaad hebben 
we hier, zoals we al eerder opmerkten, te 
doen met een bijzonder "lichte" 
constructie. Meer viel echter vooralsnog 
niet te bereiken en was wellicht ook niet 
g·ewenst. De "crisis" waarin de Rijn
mond verkeert, is een aanwijzing, dat 
de Haagse agglomeratie .er inderdaad be
ter aandoet voorzichtig te beginnen. 
Trouwens, wie de loop der gebeurtenis
sen kent, die aan de formulering van 
hèt nieuwe instituut vooraf is gegaan, 
zal moeten toegeven, dat. er voodopig 
niet meer inzat dan een "lichte" 
constructie. Voor een verdergaande re
geling zou zeker van een aantal randge
meenten geen medewerking verkregen 
zijn. 

Men zal nu dienen af te wachten hoe 
de besprekingen in het overlegorgaan 
zich zullen ontwikkelen. Het komt er 
natuurlijk op aan, dat bij alle zeven 
g€lmeentebesturen de wil aanwezig moet 
zijn om tot werkelijk overleg· te gera
ken. Voor de randgemeenten moet het 
een geruststelling zijn, dat Den Haag 
geen dominerende positie inneemt. In
tussen liet burgemeester Kolfschoten 
wel doorschemeren, dat er voor de 
randgemeenten wel mogelijkheden aan
wezi zi ·n om van aa ·se die st n en 

instellingen gebruik te maken, bijv. op 
het gebied van brandweer, pólitie en 
medische dienst. Dit gaat dan echter al 
verder dan het overlegorgaan voor
alsnog beoogt. Voorlopig moet men het 
overlegorgaan zien als een eerste, wat 
schichtige stap op de weg naar een 
nauwere samenwerking. Mej. mr. Ten 
Broecke Hoekstra (vvd) heeft er overi
get1S goed aan gedaan er bij de burge
meester op aan te dringen alle raadsle
den in het bezit te stellen van het over
zicht van sam.enwerkingsvormen, die er 
al bestaan. Dit overzicht ]{enden slechts 
enkele leden van de gemeenteraad; het 
is ook nooit aan de pers ter hand 
gesteld. Mr. Kolfschoten wilde gaarne 
gevolg geven aan de wens van onze 
fractie-voorzitster.- We zouden er aan 
toe willen voegen: moge ook de pers dit 
overzicht in handen worden gesteleL Het 
lijkt ons een leerzaam stuk. 

Het debat heeft ons overigens op een 
ander gebied nog iets geleerd, namelijk, 
dat het uitoefenen van het raadslid
maatschap kennelijk niet een ieder goed 
afgaat als gevolg van gebrek aan ken
nis. 

Voor deze constatering zorgden de he
ren Borsboom. en Hooykaas van de Boe
renpartij. Eerstgenoemde bleek hele
maal niet door te hebben, dat het nieu
we instituut slechts een overlegorgaan 
is. Dr. Hooykaas bestond het zich zeer 
denigrerend uit te laten over de 
raadsleden van Nootdorp, ·die hij als 
. boert'es" betitelde. ·Dit bezoro-de hem 

ongeacht of het nu zaken betreft die in 
de sfeer van deslmndigheid en technisch 
inzicht moeten worden beslist dan wel 
zaken van beleid waarover de hele bur
gerij zich dient uit te spreken. Die open
heid is in alle gevallen een noodzaak 
tegenover de burgerij en zeker tegen
.over de gemeenteraad die in alle princi
piële zaken de eindbeslissing neemt. 

Die openheid heeft ontbroken bij de 
werkwijze rondom de metro. Dat er on
der het Rhijnspoorplein voorzieningen 
zijn getroffen voor een metrobuis toen 
de straat toch openlag, is, oP zichzelf, 
een zaak van goed beleid. Dat daarbij 
is vooruitgelopen op nog te nemen 
beslissingen is; op-zichzelf, evenzeer be" 
grijpelijk en toelaatbaar. Een goed ver-. 
gelijkend voorbeeld is dat bij de bouw 
van een startbaan voor Schiphol even
eens reeds voorzieningen zijn getroffen 
voor een onderdoorgang voor een spoor
lijn ofschoon de besprekingen met de 
.Nederlandse spoorwegen daarover nog 
niet zijn afgerond. Het nu aanleggen 
van deze twee onderdoorgangen op 
Schiphol en op het Rhijnspoorplein 
bespaart grote sommen l_ater: Maar bij 
Schiphol· is dat in alle openheid ge
beurd, bij het Rhijnspoorplein niet. 

Met zulke geheimzinnigdoenerij heb-

zelf wel fiducie heeft in de goede afloop 
van de beoogde festiviteiten. 

Als vervanger van de zieke wethouder 
Langerak heeft wethouder Van der 
Ploeg toegezegd vóór 1 november con
crete plannen op tafel te zullen brengen. 
Daar heeft de raad vrede mee 
genomen. Maar van harte . ging het 
niet. Hij is zijn wantromven tegenover 
de voorbereidende activiteiten beslist 
niet kwijtgeraakt. Zoveel is zeker dat 1 
november echt wel de uiterste termijn 
is. Als men tenminste iets goeds wil 
organiseren. ' 

Ja, en dan was er het voorstel tot 
stichting van •een wereldhandelscentrum 
in het gedeeltelijk te dempen Leuveha
venbekken. In overgrote meerderheid 
vond de raad dit voorstel op zichzelf 
wel sympathiek. Uitvoering van de 
plannen immers zal - naar een woord 
van de liberaal Van Leeuwen - .van 
Rotterdam weer een oeetje meer we
reldstad maken. Aan die plannen zitten 
echter toch wel een aantal asr-ecten die 
het stellen van vragen en het maken 
van kritische opmerkingen rechtvaardi
gen. Welnu, dat hebben verscheidene 
sprekers dan ook gedaan. 

Daarbij kwamen drie zaken in het 
bijzonder in het geding. Om te beginnen 
de plaats. Wat blijft erover van het fa
meuze venster op de rivier dat de vori
ge stadsbouwmeester Van Traa zo 
doelbewust heeft gecreëerd? Hoe zal het 

een scherpe terechtwijzing van de bur
gemeester, die dr. Hooykaas er bO'\Ten
dien heel fijntjes op wees, dat we in ons 
land voor de gemeenten niet spreken 
van soe<vereiniteit, maar van autono
mie. We betwijfelen of dit verschil dr. 
Hooykaas wel duidelijk is geworden. 
Overigens was de opmerking wel bijzon
der ontactisch uit de mond van een lid 
van de Boerenpartij, afgezien van het 
feit, dat de gemeenteraad van Nootdorp 
geen vertegenwoordigers van die partij 
heeft. Als je de Haagse BP-ers hoort, 
zou je de gemeenteraad van Nootdorp 
daarmee eigenlijk geluk moeten 
wensen. 

DE nota over het openbaar vervoer 
gaf de gemeenteraad min of meer 

de conclusie in de mond, dat het juist 
drie jaar geleden aanvaarde plan-Leh
ner, waarop zoveel kritiek bestond, nog 
zo gek niet was. Het was bepaald ver
heugend, dat de wethouder voor econo
mische zaken, de heer Bol kon medede
len, dat in de laatste zes maanden 
900.000 ritten meer zijn verkocht dan in 
de vergelijkbare vorige periode. Dit 
wijst er op, dat niet alleen de voortdu
rende daling sinds een aantal jaren tot 
staan is gekomen, maar dat er van een 
ommekeer sprake is. Het is best moge
lij!{, dat het nieuwe lijnennet daaraan 
niet vreemd is; m.a.w. dat het nieuwe 
lijnennet en de veelal verhoogde fre
quentie, de burgerij er eerder toe bren
o·en van tram en bus ·ebruik te maken . 
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ben b. en w. van Amsterdam hun zaak 
niet gediend. Men kan zich voorstellen 
dat de bevordering van de goedkeuring· 
van de metroplannen door het 
stadsbestuur als een uitzonderlijk be
langrijke zaak ·wordt beschouwd. Er is 
buitengemeen veel studie verricht en 
met deskundigheid en behoedzaamheid 
îs een plan ontwikkeld dat zo weinig 
mogelijk. schade· toebrengt aan de 
prachtige binnenstad en met tegelijker
tijd een zo groot mogelijk effect voor de 
Jeninging van de verkeersnood. Stellig 
zijn b. en w. en de deskundige staf 
daarachter overtuigd van de juidstheid 
van het Stadsspoorwegplan. Men kan 
zich voorstellen dat daarom grote be
zorgdheid en misschien angst is 
ontstaan voor de mogelijkheid dat het 

-plan niet zou worden àanvaard. Maar 
angst is een slechte raadgever, en mo
gelijk is ·het deze raadgever geweest die 
de burgerij en de gemeenteraad in een 
situatie I?-eeft · gedreven waarin neen 
zeggen bijna een onmogelijkheid wordt. 

Dat is bijzonder jammer. Want het 
metroplan is een goed plan dat het dag
licht bes.t kan verdragen. Juist door het 
in het volle daglicht te plaatsen, zou 
wellicht een gToot stuk wantrouwen zUn 
weggebleven dat nu in het duister van 
de onwetendheid is ontstaan. 

staan met de pereikbaarheid? Ter.echt 
vroeg verder iedereen zich .af hoe het 
beeld van Zadkine - dierbaar bezit van 
alle Rotterdammers - ruimtelijk zal 
werken tegen de achtergrond van een 
gebouwencomplex dat volgens de nog 
zeer voorlopige pla;nnen tweehonderd me
ter hoog zou moetenworden. 

Ten slotte stonden de raadsleden 
doorgaans no~al aarzélend tegenover 
het denkbeeld van het college om het 
ontwerp toe te vertrouwen aan een zeer 
gerenommeerd Amerikaans Architecten
bureau. De communisten en de paci
fisten hadden daartegen zelfs zulke on
overkomelijke bezwaren dat zij aan het 
gehele voorstel hun goedkeuring onthiel
den. 

Die aarzeling en die oezwaren hebben 
wij wel kunnen begrijpen. Maar wij 
hebben ons er toch over verheugd dat 
de raad er zich in overgrote meerder
heid niet op beslissende wijze door heeft 
laten kwellen. Dit internationale object 
vraagt· om de durf een buitenlands ar
chitectenbureau van erkende reputatie 
in te schakelen. Er zijn talrijke voor
beelden aan te wijzen van gemeenten 
en particuliere ondernemingen in bin
nen- en buitenland die Rotterdam in het 
volgen van deze gedragslijn zijn voor
gegaan. 

Ook op het gebied van de architectuur 
leren we hoe langer hoe meer over el
kaars grenzen heen te kijken. 

Het is evenzeer mogelijk, dat -vele Ha
genaren voor hun werk niet meer van 
hun auto gebruik maken, omdat het 
openbare vervoer (dil,wijls) sneller is, 
vaak ook goedkoper, maar vooràl om
dat het parkeren dusdanige moeilijkhe
den begint op te leveren, dat het ge
bruik van de auto eerder een bezwaar 
dan een gemak betekent. 

In dit verband nog een opmerking. 
M1n of meer tot verbazing van velen is 
dezer dagen meegedeeld, dat het rijk 
met de gemeente alsnog de mogelijk
heid gaat onderzoeken onder het Malie
veld een ondergrondse parkeergarage 
aan te leggen. Het bericht, dat hiervan 
melding maakte, vertelde niet welke de 
beweegreden van het rijk is om alsnog 
zo'n gecoördineerd onderzoek in te stel
len. Zou bij het rijk misschien eindelijk 
het inzicht zijn doorgebroken, dat het 
toch wel bijzonder wenselijk is, dat het 
in zaken als· deze tot samenwerking 
komt? Het is onmiskenbaar, dat het 
parkeerprobleem in Den Haag voor een 
belangrijk deel veroorzaakt wordt door 
het rijk met zijn ministeries, diensten 
en instellingen. En dan denken we nog 
niet eens in de eerste plaats am de 
homierden ambtenaren die een plaatsje 
voor hun auto zoeken, maar vooral 
aan de zeer velen, die de mi
nisteries enz. per auto voor dienstaan
gelegenheden bezoeken. Het zou erg 
prettig zijn als althans op dit punt rijk 
en gemeente elimar zouden kunnen vin
den. Beide zouden daarmee gebaat .zijn. 
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eêrlands economie doorgelicht 
Faculta-tieve 
huurverhoging 

Het ministerie van 

Het jaarverslag van de Nederland
sche Bank is het eerste dat de nieuwe 
president, dr. Zijlstra, heeft uitge
bracht. Der traditie getrouw bevat het 
een diepgaande bespreking 'van de 
toestand van de nationale en internatio
nale economie aan de hand van een 
groot aantal gegevens. Het is een uit
voerige analyse, die dit jaar misscl:lien 
nog meer dan vorige jaren van belang 
i.:; nu de conjunctuur nog steeds een 
zekere aarzeling of verflauwing toont. 

Dr. Zijlstra vergelijkt de huidige situ
atie met de vorige periodes na de oor
log van recessie en overbesteding: · die 
van 1952/53 en van 1958/59. Toen ging 
een tekort aan werkgelegenheid ge
paard met beta:lingsbalansoverschotten. 
Zoals bekend hebben wij thans een situ
atie waar een betalingsbalanstelwrt sa
menvalt met een tekort aan werkgele
genheid. Van 1964 tot 1966 zijn de, beste· 
dingsinflatie, de inkomensinflatie en de 
monetaire inflatie heftig geweest. Er 
zijn enkele duidelijke stappen gezet op 
de weg, die uiteindelijk zou leiden tot 
een ·fundamentele onevenwichtigheid. 
Elke verdere stap zal een terugkeer 
steeds moeilijker maken. De looninflatie 
blijkt dibmaal niet te zijn overwonnen 
en de -loonontwikkeling zoals die thans 
voor 1968 is te verwachten· kan derhalve 
reden tot zorg geven. -De bestedingsin· 
flatie heeft zich in de jaren '64/67 voor
al gemanifesteerd bij de overheid. 

Onevenwichtigheid 
De conclusie luidt: De sedert 1964 

woekerende bestedings- en inkomensin· 
flatie zijn nog niet werkelijk overwon-
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Huurdersbijdragen 
In ons weekblad van 22 december 1967 

schreef ik een artikel over het wetsont
werp 8918, bevattende "regelen met be
trekking tot jaarlijks door financieel 
meer draagkrachtige huurders van aan 
gemeenten en woningbouwcorporaties 
toebehorende woningen in 's Rijks kas 
te storten bijdragen". 

Vele leden en niet-leden van de VVD 
hebben miJ inmiddels de afgelopen 
maanden hun mening over dit wetsont
werp kenbaar gemaakt. Daarvoor 
alsnog mijn dank. 

Donderdag 16 mei aanstaande zal de 
bijzondere Kamercommissie welke de 
openbare behandeling van het betreffen
de voorstel voorbereidt een mondeling 
overleg met de minister van 
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 
hebben. Ter voorbereiding van dit 
gesprek zijn door de Kamercommissie 
op 20 december '1967 45 vragen aan de 
bewindsman gesteld, welke op 20 maart 
1968 door ir. Schut beantwoord zijn. 

De leden van onze partij die mij nog 
niet hun oordeel over het wetsontwerp 
hebben doen toekomen en dit alsnog 
willen doen verzoek ik mij hun mening 
vóór 16 mei toe te zenden. Dan kan een 
en ander nog tijdens het overleg met de 
minister aan de orde worden gesteld. 

Wanneer het gesprek met Minister 
Schut achter de rug is hoop ik in ons 
partijblad nader op het ontwerp in te 
gaan. 

H. WIEGEL, lid van de 
Tweede Kamer 

nen. De recessiefase van deze derde 
na-oorlogse conjunctuurcyclus wijkt op 
deze ·punten wezenlijk af van· de twee 
vorige. Met betrekking tot de bestedin
gen moet, om een fundamentale oneven
wichtigheid te vE-rmijden, een behoed
zaam beleid worden gevoerd. 

Dr. Zijlstra verwerpt te enen male 
het verwijt, dat hierbij aari de beta· 
lingsbalans de voorrang zou worden ge· 
geven: wie de werl,gelegenheid wil 
beschermen moet thans voor alles wil
len vermijden, dat verdere stappen wor· -
den gezet op de weg naar fundamentel~ 
onevenwichtigheid. "Hiertoe moet in de 
eerste plaats de bestedinginflatie over
wonnen worden." In dit verband wijst 
à". Zijlstra op de averechtse invloed, 
die het volgen van de suggestie zou 
hebben om een deel van onze deviezen
voorraad in te zetten ter bestrijding van 
de werkloosheid. Dit wegstromen zou 
kunnen worden geforceerd door een 
krachtige overbesteding, waardoor een 
verder terugdringen van de looninflatie 
nog veel moeilijker Z0'\1 worden dan het 
op het ogenblikreeds is. 

Zoals men zich zal herinneren is deze 
s11ggestie o.a. gedaan door de heer 
Kloos, voorzitter van het NVV. Zij ge
tuigt van weinig inzicht in het monetai· 
re gebeuren. Deze deviezenvoorraad is 
opgebouwd in tijden van betalingsba- _ 
lansoverschotten en wel in zodanige ma
te, ditt dr. Holtrup meermalen heeft ge
klaagd over "inflatie~ilmport" uit landen 
met een hardtlehkig betalingsbalanste
-kort (Engeland, Verenigde Staten). Er 
zijn daartegenover hier guldensvorde· 
ringen gecreërd. Bij een geforceerde 

_ verkoop op de. wisselmarkt ZO'l een ap· 
preèiatie van de gulden moeten 
ontstaan, . een revaluatie, die men stellig 
niet wenst. Anderzijds zou zo'n gefor· 
ceerde verkoop vermindering van de 
binnenlandse geldcirculatie tengevolge 
hebben, dus "deflatie", wat men ook 
niet wil. Zou men ter compensa.tie daar· 
van door nieuwe krediet- en geldschep· 
ping· deze vermindering willen aanvul
len, dan blijven de inflatoire thans nog 
werkzame krachten in tact en gaat de 
reis naar een fundamentele onevenwich: 
tigheid ongestoord verder. 

Werkgelegenheid 
Er is nog een ander verwijt, waarte

gen dr. Zijlstra zich verzet. Men hoort 
vaak uit socialistische kring dat de re
gering de betalingsbalans stelt boven de 
werkgelegenheid. Dit verwijt, aldus het 
verslag, is misplaatst. Wie de werkgele
genheid wil beschermen moet thans 
voor alles willen vermijden, dat verdere 
stappen worden gezet op de weg naar 
fundamentele ')nevenwichtigheid. Laat 
men na orde op de gang van zaken te 
stellen, dus de bestedingsinflatie voort· 
woekerèn (vide Engeland!), dan gaat 
de inflatie . door en wordt onze concur
rentiepositie moeilijker. Dr. Zijlstra 
concludeert dan ook terecht, dat niet 
een overdreven zorg voor de beta
Ungsbalans de werkgelegenheid be· 
dreigt, maar wel een voortzetting -van 
db loon- en bestedingsinflatie. 

De ongunstige betalingsbalans is in
derdaad slechts een aanwijzing van de 
Óneyenwichtigheid. Voor Nederland is 
een keuze tussen loonhoogte en werkge· 
legenheid, veeleer het actuele probleem 
dan een keuze tussen betalingsbalans en 
werkgelegenheid. 

Gezien deze situatie en die van onz-2 
overheidsfinanciën -- moet De Neder
landsche Bank waken tegen een stimu
lering van de inflatoire l'rachten door 
een te grote kredietcreatie. De Bank 
kan daartoe o.a. het haar ten dienste 
staande middel van kredietrestrictie 
hanteren. Zoals bekend heeft men de 
bestaande restric'.ic het vorig jaar opge· 
heven, omdat het conjunctuurbeloop 
geen aanleiding gaf een restrictie te 
handhaven. Dr. Zijlstra deelt thans me
de, dat door de Bank overleg 1s geopend 
met de representatieve organisaties van 
het hallelelsbankwezen en het landbouw
kredietwezen over ·een eventuele herfor
mulering der maatregelen voor de lwrte 
kredietverlening, voor het geval aan 
een toepassing daarvan in de toekomst 
behoefte mocht blijken. Het valt te lo
ven dat de Bank zich op een eventueel 
nodige kredietrestrictie voor de private 
sector thans reeds prepareert en met de 
betrokkenen overleg pleegt, op welke 
wijze _Inen dit dan het best kan doen. 

Misvatting 
Maar deze passage heeft het PvdA-ka· 

merlid Berg aanleiding gegeven vragen 
te riéhten tot de minister van financiën~ 
omdat dr. Zijlstra als preside11t van De 
1-<ederlandsche Bank "een bepaalde mo
netaire maatregel aankondigt, voordat 
de regering op grond van haar verant-

woordelijkheid haar algemeen econo-
. rr;isch beleid 'heeft bepaald." De heer 
Berg is van oordeel, dat hieruit wan· 
trouwen in het regeringsbeleid blijkt en 
dat de suggestie wordt gewekt als zou 
het beleid niet worden bepaald door de 
regering, maar door de president van 
d~; Bank. 

Het zal minister Witteveen niet moei· 
lijk vallen deze misvatting recht te· zet· 
ten. Voldoende hiervoor is ree,is te ver
wijzen naar de afbakening van de ver
antwoordelijkheid van regering en Bank 
zoals die is vastgelegd in de Bankwet 
en de wet Toez-icht Kredietwezen. Zelfs 
voor de te volgen procedure: De mi· 
nister kan aanwijzingen geven. Mocht 
het Bankbestuur het hiermee niet eens 
zijn, dan is er beroep op de Kroon mo
gelijk, een procedure die nog nooit is 
voorgekomen. 

De voornaamste taak van de Bank is 
neergelegd in art. 9 Bankwet, waarin 
die wordt omschreven als de waarde 
van de gulden te reguleren op zodanige 
wijze als voor 's lands welvaart het 
meest drenstig is en daarbij die waarde 
zoveel mogelijk te stabiliseren. Kort ge
zegd: de monetaire verantwoordelijk· 
heid berust bij de Bank. De middelen om 
haar taak te verrichten zijn gericht op 
het kredietwezen. De Banl~: zou haar 
taak verwaarlozen, wanneer zij niet 
voorbereid was op te nemen maatrege· 
len t.a.v: een eventuele kredietrestric· 
tie. Het bankwezen voelt, ·dat, naarmate 
andere maatregelen van de overheid 
niet werken of geen voldoende effect 
sorteren, in de eerste plaats de bànken 
door die restrictie e.a. maatregelen be
perkingen worden opgelegd. Dit blijkt 
uit de klacht hierover in v·ers~agen van 
de banken. Feitelijk dus precies het om
gekeerde van hetgeen de neer Berg 
meent: de kredietrestrictie vormt eer
der het sluitstuk van de algemene finan· 
ciële politiek. 

J. VAN GALEN 

voll'shuisvesting en ruimtelijke 
ordening heeft een vouwblad uit
gegeven over de facultatieve 

· huurverhoging. De tekst hiervan 
is gelijk aan die van de adverten
tie welke op 18 april in alle dag
bladen is verschenen. 

De publikatie bevat een uiteen
zetting van de nieuwe huur
prijsvoorschriften, die voorzien in 
een facultatieve huurverhoging en 
v-an 1 mei 1968 af in een groot 
aantal gemeenten gelden. 

ACHTEREENVOLGENS 
WORDEN BESCHREVEN: 

• in welke gemeenten de nieuwe 
voorschriften van toepassing zijn; 

• om welke panden het gaat; 

• hoe een huurverhoging tot 
stand kan komen; 

• wat de huUrder en verhuurder 
te doen staat bij verschil van me· 
ning; 

• hoe de huurbescherming is ge
regeld; 

• hoe een hogere huurprijs 
wordt berekend. 

Het ministerie beveelt alle be· 
trokkenen aan dit_ vouwblad aan 
te vràgen, te lezen en te bewaren. 
De publikatie is gratis verkrijg· 
baar bij de gemeentebesturen en 
de - huuradviescommissies in de 
gebieden waar de huren nog niet 
vrij zijn gelaten. 

Degenen ·die na lezing van de 
publikatie van het ministerie over 
de facultatieve huurverhoging nog 
nadere opheldering wensen Wil ik 
graag proberen van dienst te Zijn. 
Mijn adres is: Bloemgracht 7 te 
Amsterdam, tel. 020 • 234931. 

H. WIEGEL, 
lid van de Tweede Kamer 

Spinners en Twiiners van 

WEEF- EN TRICOTGARENS 

vloeibare zuurstof 
vloeibare stikstof 
machine-fabriek 

N.V. W.A.HOEK'S MACHINE· EN ZUURSTOFFABRIEK HAVENSTR.19 SCHIEDAM TEL: OHl-259061 
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Rust en onrust 
Wat n1.en vreesde werd werkelijkheid. 

De verkiezingen voor de Landdag van 
Baden-Württemberg hebben de NDP en 
zijn "leider", Adolf von Thadden, een 
klinkende overwinning bezorgd. Tegen
over de door dè neo-nazi's behaalde 
winst van 9,8 pct. bleek de CDV nauwe
lijks in staat zich te handhaven. De 
Freie Dernokraten (liberalen) kregen 10 
zetels. Maar hun vooruitgang - als op
positiepartij - met slechts 1,3 pct. was 
het tegendeel van spectaculair. 

Beschouwt men deze verkiezingen als 
een tussen-balans voor de coalitie CDU 
- SPD die thans onder kanselier Kiesin
ger in Bonn· regeert, dan zijn zij in zekere 
zin een teken aan de wand. Want de 
eindrekening, bij de Bondsdag-verlüe
zingen van september 1969 zou on
gunstig voor de huidige coalitie kunnen 

zijn. 
Als een der twee hoofdredenen voor 

het ongunstig stemresu1taat heeft men 
terecht de afwezigheid van een weeke
lijke, doeltreffende oppositie in 
West-Duitsland genoemd. De FDP is er 
niet in geslaagd die rol op zich te ne
men. Blijkbaar denkeri de ontevredenen, 
dat bij een volgende gelegenheid deze 
FDP toch weer in het regeringsschtûtje 
stappen zal .. Ontevredenen, zij waren er 
in Baden-Württemberg in overvloed. 
Boereil en middenstanders schijnen uit 
onbehagen· extreem te hebben gestemd. 
De boeren wijten hun moeilijkheden aan 
de EEG; de· middenstanders aan de wa
renhuizen. Zo brachten zij hun stem uit 
op die partij, die hun goudén bergen 
belooft. 

Bovenal : weinigen twijfelen eraan dat. 

Gastheren • 

HOTEL BOUWES 
ZANDVOORT 

Kamers met meest modern comfort. 
Gerenommeerde keuken. 

Gelegenheld voor congressen en partijen tot 
aoo personen. . . 

Cabaret-DanCing tijdens de week-ends 
geopend. 

de studenten-revolten van de laatste 
paasdagen voor Adolf von Thadci.en en 
zijn NPD - om het stevig Duits te 
zeggen - "gefundenes Fressen" zijn ge
weest. De onlUsten met bral'ldstichtin
gen en gewelddaden in tal van Duitse 
steden zijn voor de Duitse "burger" en 
voor de gezeten burger in het algemeen 

· onveedraaglijk. Sommigen, die menen 
dat de overheid niet hard genoeg zou 
zijn opgetreden, hebben bij de 
rechts-radicale NDP hun toevlucht ge
zocht. Zo zou geweld van links opnieuw 
tot geweld van rechts kunnen leiden. 

Over het karakter van de Natio
nale-democratische Partij van Duitsland 
behoeft geen twijfel te bestaan. Zij is 
misschien nationaal, maar stellig het 
tegendeel van democratisch. Zij is neo
nazistisch, waarbij een behoorlijk of 
zo men wil onbehoorlijk aantal was-ech
te oud-nazi's zich wonderwel thuisvoelen 
in deze extreem-rechtse partij. 

Al blijkt uit het stembusresUltaat dat 
een deel van het Duitse volk opnieuw is 
te vinden voor radicale leuzen, toch 
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hebben negentienden van de kiezers 
zich duidelijk voor de democratie ver
ldaard. Het moge zijn, dat het publi
cistische Caesaren-rijk van Axel Sprin- , 
ger ontevredenheid niet slechts bij de 
ultra-liriksen in de hand heeft gewerkt; 
vast staat, dat tegenover de publici
teits-monopoll.es, die in zwang zijn in 
communistische staten het monopolie 
van Springer met een indrukwekkend 
aantal bootslengten geslagen wordt. 

De nijpende vraag . is nu, of de 
Duitsers als geheel in hun begrijpelijl\e 
afkeer van wanorde en onrust niet zul
len inzien, waar· ook voor hen de beste 
waarborg voor orde en rust ligt. Dat is 
bij een regime, dat een 'reële democra
tie tot grondslag heeft. Van nu tot sep
tember 1969, wanneer de Bondsdagver
kiez~ngen worden gehouden, kan nog 
veel geb,euren. In ieder geval is het niet 
waarschijnlijk, dat Adolf von Thadden 
opnieuw door een studenten-revolte ver
rassend hoge kansen op een overwin
ning krijgt. 

L.M. 

• ezgen land 

APPARTEMENTHOTEL 
BOUWES PALACE 

ZANDVOORT 
Kamers en appartementen met modern comfort. 

Restaurant op 70 m hoogte - panorama -
lounge baF • sauna • overdekt· zwembad -

congreszaaL 
Unieke accommodatie voor kaderbijeenkomsten. 

BEIDE HOTELS HET GEHELE JAAR · GEOPEND TELEFOON 5041 

falstaff café-reste.urant in het "RIJNHOTEL" ROTTERDA~ 

harmonie 
café-restaurant In "DE DOELEN" naast de hoofdingang 

Hotel Bar 
Restaurant 

,/9p ~ouden qaieken" 

UITSTEKENDE KEUKEN • POPULAIRE PRIJZEN 
14 zalen voor: recepties, bedrijfsfeesten, 

congressen 
Aparte film-, toneel-, concertzalen 

Ruime parkeergelegenheid 
Tel 070 - 555200 - Scheveningseweg 37 - Den Haag 

Hotel "11 Heerenhof11 Emmen .. 
TElEFOON 0591 0-11435 

Het moderne comfortabele Hotel in het dynamische Emmen en gelegen 
aan de Hondsrugroute. Alle kamers met douche - toilet ~ centrale verwar
ming en rijkstelefoon. Speciaal weekend-arrangement f 57.50 p.p. incl. 
Unieke accommodatie voor congressen, recepties, diners, vergaderingen 
etc. Internationaal restaurant met gastronomische specialiteiten. 

. "Hotel • 
Noordzee-Boulevard N.V." i' 

· Tel. 0 I 184-2245. 

Gelegen op ·het mooiste punt ven Vlissingen. Venuit de 
kamers en venef het terras schitterend uitzicht op de 
Scheldemond, waer de oceaanstomers h~t hotel op 
enkele tientallen meters passeren. Str. k. en w. water en 

huistel. op alle kamers. Centr. verw. kamers m. privébad. 

Kamers m. ontb. f 13.50 tot 19.50. Rest. de gehele dag. 
Gerenommeerde keuken. Eigenaar P. J. Smits. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Hadieaal 
in 'Taagheid 

* * Het is dan zoyer. Nederland * beeft er weer een nieuwe politie
ke .groepering bij, namelijk de Politieke 
Partij Radikalen (PPR). Wie echter bij 
de OJlrichting ervan nieuwe geluiden en 
een wezenlijke frisse aanpak had \'er
wacht is bedrogen uitgekomen. Het is 
gebleven bij een vm-langlijstje van vage 
wensen in de geest van de !loor lle 
communisten nogal eens gebeziglle slo
gan van "hogere Ionen, lagere }lrijzen». 
De PPR wil alles meer en alles beter, 
maar verzuimt duidelijk aan te geven 
langs welll:e wegen haar wensen kunnen 
worden verwezenlijkt en op welke wijze 
prioriteiten dienen te worden gesteld. 

Het bleef bij bet intrappen van vele 
politieke open deuren en het stenen van 
algemeenheden, gelijk de heer Bogaers 
deed toon hij zei !lat zijn nieuwe partij 
in plaats van "bet is niet ha.albaar", 
zich op het stan!lpunt stelt ,iets haal
baar te· maken". Men vraagt zich af 
wat nu eigenlijk de re'ële politieke bete
kenis van een dergelijke uitspraak is. 

Het uiting geven aan talrijke wensen 
en verlangens is iooers goe!l recht. Ook 
in de· politiek. Maar juist in !le politiek 
zal men waar moeten maken hoe iets 
haalbáa.r is, boe men bepaalde wensen 
kan verwezenlijken zonder het alge
moou belang te sebaden en zonder tot 
nationaal potverteren over te gaan. 

De nieuwe Politieke Partij Radicalen 
wil onder meer blijkens de heer Bo
gaers meer aandacht voor het 
vraagstuk van de vrede, "waarvoor 
men 1Ilinstens zo grote offers moet dur
ven brengen als voor het organise1•en 
van de verdediging". Wie zal. het hem 
tegenspreken. Doch zijn dergelijke 
elïc.hé-uitlatingen nu werkelijk doorslag
gevend om d~ ,wil gestálte te geven het 
proces van de politieke vernieuwing te 
versnellen en te verhevigen, zoals men 
dat in kringen van de PPR uitdrukt? Wij 
kunnen er helaa.s niet in geloven. 

Bellénhlazen 
* * De PPR heeft nog meer wensen. * Zij wil afzien van "politieke bel· 
lenblazerij en haarklovelij" en streeft 
naar een "wooloop In rooelijkheid". 

, Wat boooelt men daarmee? Is de PPR 
soms van oordeel dat de bestaande poli
tieke groeperingen een wooloop in onre
delijkheid wensen? Het klinkt alles zo 
vaag en men mag wel zeggen, in poli
tieke zin naief, zodat de kiezer met enig 
rooelijk inzicht, !le vooshei!l van een 
dergelijke retoriel• spoedig zal onder· 
kennen. 

Toch waren er tij,!lens het oprich· 
tlngscongres van !le nieuwe partij in 
Dronten ook wel enige positieve gelui
den te vernemen, die echter eer!ler we
zen op een weg terug naar conserva
tisme dan naar een wa.re politieke ver
nieuwing. Dit bleek onder meer dui!le
lijk toen de heer Aarden de groep 
Nieuw Links in de Partij van de Arbeid 
innig· omhelsde. Een bOOenkelijke verlo· 
ving, indien men bedenkt dat deze "re
volutionaire" groep politieke <lcnl•beel
den nastJ:eeft die volimmen nit !le tij!l 
zijn, om!lat zij eJ' slechts toe bij!lragen 
de oude klassenstijd weer te doen herle
ven. Ook de flirtlation met de PSP was 
opvallend. Maar wat zijn hiex·van de 
consequenties? Zal ooi• de partij van de 
heren Bogaers (m Aarden zich t~;;gen de 
l'ltAVO opstellen? 

Zo blijven er vele VI'a.gen onbeant· 
woord. De PPR draagt aldus neinig bij 
tot politieke dui!lelijkheid en vernieu
wing. Dat moet o:r zichzelf teleurstel
lend worden genoemd van een groep !lie 
luidkeels pretendeerde het octrooi te be· 
zitten om te komen tot een volslagen 
hernieuwde opzet in de vaderlandse po· 
litiek. Daar is in Dronten niets van ge
bleken. Wel is ons iand een po1itiek~ 
beweging rijker gewor!len. ~laar dat is 
geenszins nieuw. Helaas. 

Ta~1 
* * De Duitse televisie gaat binnen-* Iwrt een cursus Ne!lerlands orga· 
niseren voor vakantiegangers. In het 
Ne!lerlandse progra.mma Monitor wel'!l 
bieman de no!lige aandacht besteed, 
waaruit duidelijk bleek hoe ·amateu
ristisch !leze leergang is opgezet en op 
welk een afschuwelijke wijze onze moe
dertaal in deze cursus soms geweld 
wordt aangooa.an. Voegt men daarbij 
het feit dat deze cm·sus "uitgerekend" 
op 10 mei zal beginnen, dan moet men 
ht'laas tot !le conclusie komen dat onze 
oosterburen, belwnd om hun sterk ont
Wikkel(] "organisatietalent", ditmaal op 
twee fronten hebben ·gefaald. Dat is 
jammer voor een plan <lat juist zulke 
goooe bedoelingen had. 

vrijdag 3 mei - 7 

BVD in openbaarheid 
Woensdag 27 maart en dinsdag 8 april 

discussieerde de vaste commissie van 
de Tweede Kamer voor binnenlandse 
zaken in openbare vergadering met de 
regering over het nut en het 
bestaansrecht, de taak en de werkwijze, 
van de Binnenlandse Veiligheids Dienst. 
Het debat \verd gevoerd aan de hàhd 
van twee verslagen, uitgebracht door de 
vaste commissie voor de Inlichtingen
en Veiligheidsdiensten. Vier leden van 
deze commissie, die is samengesteld uit 
de fractievoorzitters van KVP, PvdA, 
VVD, ARP, CHU en D'66, woonden de 
vergadering op 'L7 maart bij. De heren 
Biesheuvel en Van Mierlo schitterden 
door afwezigheid. 

De vaste commissie voor de Inlichtin· 
gen- en Veiligheidsdiensten verdient 
voor haar besluit aan de Tweede Kamer 
verslag te doen vàn haar werkzaamhe
den een compliment. Niets schaadt de 
democratie zo als geheimzinnigdoenerij. 
Ook en met name ten aanzien van de 
BVD moet - ik citeer het verslag van 
de commissie - meer dan tot duverre 
gestreefd worden naar zo groot moge
lijke openbaarheid. Zoveel mogelijk 
moet worden voorkomen dat aan het 
vertrouwen van de burgerij in een on
derdeel van het ambtelijk apparaat af
breuk wordt ged<tan. Ook is de instantie 
die van onnodige geheimzinnigheid 
ernstige schade ondervindt, de betrok
ken dienst zelve. 

Naar onze mening is er in ons land, 
zo heb ik het als woordvoerder van onze 
fmctie gesteld, helaas een dienst als de 
BVD nodig. Zolang er geen wereld· 
réchtsorde bestaat is er_ bestaansrecht, 
is er zelfs een bestaansplicht voor de 
BVD. Of zo'n dienst nuttig is hangt af 
van de mate waarin zij baar taak effec
tief vervult. De gang· van zaken bij de 
Leidse Universiteit is een voorbeeld van 
hoe het niet moet. Van de valse roman-

tiek van de regenjassen en de gleufhoe
den moeten we af. 

TAAK 
De taak van de BVD, vastgelegd in 

een vertrouwelijk KB van 8 augustus 
1949, is in hoofdlijnen als volgt te 
omschrijven: 

a. het inwinnen van gegevens omtrent 
alle personen, die van_ een staatsgevaar
lijke activiteit _of neiging daartoè ten 
opzichte van Nederland of met Neder
land bevriende l>uitenlandse rnogendhe· 
den blijk geven of hebben gegeven; 

b~ het inwinnen van gegevens omtrent 
groeperingen en personen die doelein
den nastreven c.q. ter verwezenlijking 
van hun doeleinden middelen hanteren, 
die in strijd zijn of dreigen te komen 
met de grondslagen der democratische 
rechtsorde; 

c. het bevorderen van veilig
heidsmaatregelen in alle vitale en 
kwestbare overheids- en particuliere 
instellingen en bedrijven; 

d. het onderhouden van verbindingen 
met de overeenkomstige inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten van bevriende bui
tenlandse mogendheden. 

Werd het bestaansrecht en .de taal{· 
omschrijving van de BVD door ons on
derschreven, ooi' heb ik met nadruk 
verldaard dat het noodzakelijk is· een 
kritische houding ten opzichte van de 
werl•wijze van àe BVD in te nemen. 
Een dienst als ie BVD is werkzaam in 
het spanningsveld tussen privé-belang 
en het belang van de staat en de burger 
heeft er recht op dat voor zijn privacy 
ei; zijn persoonlijke integritèit. en vrij
heid gewaakt wordt. 

Daartoe . .is een aantal zekerheden in· 

Ondergetekende wenst lid te worden van de Volkspartij voor Vrijheid 
eri Democratie. 

Naam: ••••••••••••••••••••.,·••<~•••••••to•••••••••o••e••••••••••••••••••••••••••••••• 

Adres: t 1 • • • • ~ • • • ' • 1 ~ 1 1 1 1 1 ., 1 o t 1 1 1 1 1 • • 1 1 t 1 • 1 1 t • 1 t 11 t • o 1 ~ t t t • t t • • o • t t t • et 1 t "• t t e 1 1 t t 11 t t 

Woonplaats: ··············································"·················· .. ·· 
Handtekening: 

• " .......................... ~ ••••• ~ • 11 ......... . 

(Op te zenden aan het Algemeen St>cretariaat van de VVD, Koninginoe
gracht 61 te Den Haag) 

N.V. Scheepswerven "PIET 
v /h Fa. W. SCHRAM & ZONEN 

Werven te Bolnes en Papendrecht 
NIEUWBOUW EN REPARATIES 

Verbouwen van Sleepschepen tot l\'Iotorhoten 
inclusief inbouw en revisie van motoren. 

D W A R S H E L L I N G E N 2 x 115 meter 
gescniln voor het zwaarste materiaaL 

D R 0 0 G D 0 K 115 x 30 meter 
geheel overdekt. 

Telephones: 

Rotterdam: 1iifl~75* 

voor wert Holnes 
Dordrecht 33877~40466 

Papendrecht 
Ritlderkerk:3644-3409 

Bolnes 

gebouwd. Veiligheidsondel·zoekingen, 
die voornamelijk bestaan uit de zoge· 
ns amde antecendentenonderzoeken, 
worden door de BVD niet op eigen initia
tief verricht, maar vinden slechts 
plaats op verzoek van de beti·okken 
overheidsinstanties. Voorts heeft de 
BVD geen executieve bevoegdheid en 
wordt door de dienst niet over ·de door 
haar verstrekte g·egevens geadviseerd. 
De zekerheden zijn I:J.ij circulaire van de 

·minister van binnenlandse - zaken uit 
1961 nog vergroot door de uitspraak dat, 
wanneer er een afwijzend besluit alleen 
op basis van BVD-gegevens komt, wan
neer het gaat om sollicitaties, bevorde
ringen, etc. , de betrokken minister zelf 
de beslissing moet nemen. 

ONDER EDE 
Niet alleen over .de BVD, ook over de 

taak en de werkwijze van de vaste com
missie voor de Inlichtingen- en Veilig
heidsdiensten, is gedebatteerd. 

Alle !dachten die over de BVD bij de 
minister van binnenlandse zaken bin
nenkomen worden aan deze Kamercom
missie doorgezonden. Deze gaat ook zelf 
op onderzoek uit en wint ook zelf mon
deling en schriftelijk inlichtingen in. 

Dat de burgers ergens met hun - Jtl 
dan niet terechte - grieven en klachten 
terecht kunnen is bijzonder belang'1ijk. 
Niet e,chter kan de commissie !dagers, 
getuigen en deskundigen verplichten 
voor haar te verschijnen en ook kunnen 
deze niet onder ede worden verhoord. 
Aan de minister hebberi wij gevraagd of 
hij bereid is wijziging van de 
Enquête-wet!:, als door de commissie in 
haar verslag bepleit, te overwegen. 

In Engeland· bestaat sinds 1948 een 
beroepsmogelijkheid met betreliking tot 
ontslag uit of niet-benoeming in 
kwetsbare functies. Deze beroepsinstan
ti€ staat bekend onder de naam van dè 
"Three Advisers". Is het, zo vroegen 
\vil de minister, mogelijk de vaste com
missie voor de Inlichtingen- er. Veilig
heidsdiensten als een soort van advise
rende ombudsman voor klachten die 
over het werk van de BVD binnenko
men, te hlten functioneren? Als aan de 
taak en het werk van deze Kamercom
missie de nodige bekendheid wordt ge
geven, worden de rechten en de vrijhe
den van de bevolking gediend. 

MOTIES 
Aan het slot van het debat op 27 

maart werden door de PSP twee moties. 
ingediend. In de eerste motie werd als -
oordeel uitgesproken dat het lid
maatschap van een· Nederlandse politie
kc partij geen verhinderende factor 
mag zijn bij benoeming of bevordering 
in overheidsdienst, in de tweede motie 
werd deze stellingname toegespitst op 
het lidmaatschap van de PSP. 

Aan het eind van een nogal v.erwarde 
discussie op 8 april werden bt:de moties 
door de Kamercommissie afgestemd. 
Met de minister vond de meerderheid 
van de vaste commissie voor binnen
landse zaken de moties te algemeen 
gesteld. Het gaat bij de vraag van be
noeming of niet-benoeming altijd over 
concrete personen en gevallen. Ten aan
zien van de tweede motie kwam daarbij 
- de heer Aarden wees daar terecht op 
- dat de PSP in het geheel niet op de 
lijst van verboden organisatier voor
komt. 

Wel aanvaardde de vaste comm.issie 
met 9 tegen 7 stemmen (vóór stemden 
de !.eden van de PvdA, VVD, D'66, BP, 
PSP en groep-Aarden) een moti.e van de 
heer Franssen waarin de regering werd 
uitgenodigd de bepalingen vervat in ar
tikel 97b van het Algemeen Rijksambte
narenreglement nader te bezien. Wij 
hebben daarbij de aantekening gemaakt 
dat ook de lijst van verboden organisa
ties, bekend gemaakt bij beschikking 
van 17.12.1951 nader zou moeten worden 
bekeken. 

Minister Beernink verklaarde zich be
reid de in de motie neergelegde wens in 
te willigen. 

Samenvattend: het is goed dat het 
debat over de BVD is gehoudeil. Daar
toe hebben èn de vaste commissie voor 
de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
via haar rapportage, èn de minister 
door zijn bereidheid op de suggesties 
van de Kamer in te gaan, bijgedragen. 

H. WIEGEL 

Böö~GOM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prefabs voor verschillende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 
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,, Gastheren • zn • el gen land'' 

ttOTEL .,DE NEDERLANDEN'' VREELAND 
.,< ~ '' 

RESTAURANT-ROTISSERIE .• ,NAPOLEON" 
VREELAND "/o VECHT 

,, BIJ KRUJSINO AUTOWt:Ci fiAARLEM/ftllVERSUM tUTRECHT/AMSTE~DAM 
RESERVERING (02943} 1576 · 

H 0 T E L W I T T E B R U G_ 
DEN HAAG SCHEVENINGEN 

'* 
alle kamers met privé bad en douche 

* 
nieuw Restaurant en nieuwe Lounge-Bar 

* 
(geheel airconditioned) 

u 

waar de gast k't>ning is 
Cocagne, levend middelpunt van een levende sta,d: 
perfekte outillage voor ·vergaderingen, congressen, 
shows, feestelijke bijeenkomsten: royale hotelacco· 
modatie, restaurant, café, petit-restaurant, bar_ en_ 
bowling. Speciale arrangementen bij feestelijke geJe .. 
gen heden: Kerstmjs ·Nieuwjaar- Pasen· Pinksteren• 

RESTAURANT DES SPÉCIALITÉS. CAVE RENOMMËE. 
EINDHOVEN, VESTDIJK 47. TELEFOON 040 - 69288. 

OISTERWIJK N.-B. 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "Le Prince de Galles" -
telefoon 04242 - 21 09 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé· douche en toilet. 
Restaurant van bijzondere klasse. 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag; 

J. A. M. Couwenbe!1J, prop. 
Chevalier du Tastevin 
Membre de la chaine des rotisseurs. 

I(ASTEEL OUD-WASSENAAR 
HOTEL-RESTAURANT 

. Vijf minuten van Den Haag, te bereiken via_.autoweg naar Am
sterdam, afbuigen tegenover Dierenpark Wassenaar. 

In magnifiek park gelegen hotel met alle moderne comfort. Salons 
voor speciale diners, recepties, cocktailparties, vergaderingen, .etc. 

GEEN PARKSÉRPROBLEMEN! 

Verzorgde talbl, 
in het mooiste 
rivierhotel vaa 
Nederland, 
omringd door 
het steeds wisselende 
decorvan de 
wereldhaven · 
Rotterdam. 

Maasboulevard I~ 
Vlaanliogen _ 

TeL (010) 345477 

Deltl\ Hotel Vlaardingea 

Vierhouten 

Telefoon 01751 • 9045 

GRAND HOTEL 

"Onovertrefbaar voor uw vergaderingen 
en congressen 

Kamer met bad en ontbiit v.a. f 24 p. pers. 

Zalen met geluidsinstallatie, schoolbord en 
projectiescherm -

Geen parkeerprobleem - Garage gratis 

Alle kamers met bad en toilet 

TELEFOON 05771- 241 (3 liinen) 
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EUROPESE EENWORDING 

omber pers 
Dat de onderlinge Europese sa

menwerking op sommige terreinen nog 
veel te wensen overlaat kwam onder 
meer vorige week tot uiting tijdens het 
te Amsterdam gehouden 21ste Econo
mische Beneluxcongres dat in het teken 
stond van de industriële research in 
België, Luxemburg en Nederland. Het 
was daar vooral de Belgische ministe:: 
van staat en oud-premier Th. Lefèvre 
àie duidelijk van zijn ongerustheid deed 
b!ijlten over de toekomst van de· we
tenschappelijke samenwerking in Euro
pa. 

Wat de. kernenergie en het ruimte-on
derzoek iri Europa betreft, zo zei hij, 
zijn er tot nog toe weinig successen 
behaald. Er is een gebrek aan politiek 
doorzettingsvermogen, zomede een ge
brek aan programma's . voor de ge
meenschappelijlte industriële toepassing 
van de bereikte resultaten op het gebied 
van de research. De economische voor
delen die uit de gemeenschappelijke 
research· voortvloéien, wensen de grote 
landen in Europá voor zich zelf te be
houden. Anders gezegd: er is wel enige 
samenwerking op het gebied van de 
research maar ráet op het terrein van 
de · ind~striële toepassing daarvan. 
Daarbij moet voorts worden bedacht 
dat de kleine landen wel in de kosten 
n,ee moeten delen. In Europees ver
band, aldus de .Belgische oud-premier, 
hebben de klei.rie landen dan ook tot 
taak hun grote partners te overtuigen 
dat een "egoïstische solidariteit" op den 
duur niet lonend is. Als wij op deze 
wijze doorgaan, zo zei deze inleider, 
zullen· wij de Amerikaanse uitdaging 

, nimmer--lmnnen aannemen. 

WA y, NODIG IS 
Deze nogal sombere woorden van mi

nister Lefèvre werden op dit:<~elfde Be
neluxcongres gedeeld en eveneens aan
gevuld door prof. dr. C. J. F. Böttcher, 
voorzitter van de raad voor het weten· 
schapsbeleid in Neder1and. Hij sprak 
als zijn oordeel uit dat op het gebied 
van de research en wetenschapsbeleid 
Europa -steeds meer overvleugeld zal 
worden door de Verenigde Staten en ook 
door Japan indien niet spoedig maatre
gelen genomen -worden die moeten lei
den tot concentratie van krachten, 
t~.akverdeling en coördinatie, vermlJ· 
ding van zinloze duplicaties en reorga
nisatie van de verouderde en verstarde 
structuren van de Europese universitei
ten. 

Samenwerking van de Beneluxlanden 
zou ook in deze situatie niet alleen nut
tig zijn op zichzelf, doch tevens een 
stimulerend voorbeeld voor de EEG en 
voor Europa in het algemeen kunnen 
betekenen. 

Europese integratie is eveneens gebo
den voor de aanpak van tal van proble
men die zijn ontstaan doordat de Euro
pese landen hun structuren, instellingen 
en interne organisatie nog onvoldoende 
hebben aangepast aan de door c'le steeds 
snellere ontwilrkeling van natqurwe
tenschappen en techniek en de daarop 
gebaseerde grootscheepse industrialisa
tie radicaal gewijzigde omstandigheden. 

UITDAGING 
Oolr na een dergelijke aanpassing, zo 

waarschuwde prof. Böttcher, zullen de 

landen steeds meer op samenwerking 
zijn aangewezen. Er zijn ·thans· in de 
wereld meer dan drie miljoen mensen 
werkzaa'm in de research en net daarop 
gebaseerde ontwikkelingswerk. De 
maatschappelijke doorwerking van de 
resultaten van hun werk zal de 
mensheid voor kolossale uit·Jagingen, 
maar tegelijkertijd voor nog moeilijker 
problemen ·stellen dan waarmee men 
thans wordt geconfronteerd, met op het 

DAG VAN 
EUROPA 

De Nederlandse a~gevaardigden 
naar het Europese parlement zul· 
len op donderdag 9 mei, de Dag 
van Europa, van ?.0.00 uU:r af- in 
de St. Janszaal van Grand Hotel 
Krasnapolsky te Amsterdam vra
gen beantwoorden over het Euro
pese parlement, zijn politieke 
werkzaamheden -~n hun aandeel 
daarin. De Europese parlementa
riërs presenteren zich voor de 
eerste .·maal op :d~ze wijze. Van 
de VVD zu1Jen de fl.fgevaardigden 
mr. dr. C. · Berkhouwer en ir. J. 
Baas aanwezig zijn. 

Vragen dienen tevoren schrifte
lijk .te worden ingediend bij de 
secretaris van de afdeling 
Amsterdam e.o. van de Europese 
Beweging, de· heer R. G. J. 
Westerlaken, Veer'ltraat 69-III te 
Amsterdam, telefoon 714417. 

MASSIEF KARTONNEN 

DOZEN 

* 
voor export en 
binnenlands 
gebruik 

* 
N.V. Stroocartonfabrlek v/h 

E. FREE & CO. 
H.W.STRAAT 20 • 22, 
OUDE PEKELA 

Afd. K-artonnage 

Tel. nr. 0 59 79 • 22 33 
Tx. nr. 63251. 
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ti f 
ogenblik reeds als grootste vraagstuk 
de te snelle toeneming van de wereldbe
volking in verhouding tot de bereikbare 
toeneming van de voedselproduktie :n 
df komende twintig jaren. Mondiale sa
menwerking, maar vooral ook Europese 
samenwerking bij het opvanga1 en in 
goede banen leiden van de· voortdurende 
stroom van researchresultaten wordt 
een steeds dringerder eis. 

In verband met alle genoemde proble
men acht prof. Böttcher het daarom 
noodzakelijk dat de Beneluxlanden ge
zamenlijk blijven streven naar Euro
pese integratie. Stelselmatige gedach
tenwisseling over de houding van de 
Beneluxlanden ten aanzien van de pro
blematiek van het wetenschapsbeleid op 
nationaal en interriationaal niveau zijn 
daarbij eveneens gewenst. 

BAR BA RA 
Nogmaals: de op het Economisch Be

nelux congres gesproken woorden. zijn 
verre van bemoedigend. Gold het hier 
uitsluitend het vraagstuk van de re
search, ook op economisch terrein ver
toont Europa nog veel verschijnselen 
die een ware samenwerking verstoren. 
Men denlte maar aan het zgn. plan-Le· 
ber met zijn beperkingen in het wegver
voer en zijn preferentiële spoortarieven 
voor de Duitse zeehavens, zomede aan 
de- plannen van mevrouw Barbara Cast
Ie tot voor kort äe Britse minister van 
vèr!teer, die a·ok. streeft miar beperkin
gen in het wegvervoer ten gunste van 
de spoorwegen. Ook voor de Rijnvaart 
dreigen nieuwe moeilijkheden nu mi
nister Leber overweegt onze .rederijen 
te dwingen op de Rijn de Duitse tarie
venpolitiek te volgen. 

Er is in Europees verband waarlijk· 
nog veel te doen. En ernstige bezin
ning op deze vraagstukken is dan ook 
dringend gewenst. · 

G. STEMPHER 

liberalisme 
1900 -1940 
Beroep op onze lezers 

Onze geestverwant de heer G. 
raai, bistoi'isch doctorandus en 
wetenschappelijk hoofdmedewer· 
ker aan bet Instituut voor 
Geschiedellis van de Rijksuni· 
versiteit te Groningen, is bezig met 
een rutgebreide speurtocht naar 
~egevens omtrent het liberalisme 
(inbegrepen ·de vroegere· Vrijzin
nig-Democratische Bond) in lle 
jaren 1900 tot 1940, met als eind
ll.oel: een dissertatie hierover. 

Hij heeft reeds verscheidene ar
chieven kunnen raad plegen en 
van de tot nu toe versebenen lite
ratuur op dit gebied is h1i uiter· 
aard wel op de hoogte. Het gaat 
hem th~ns eehter vooral om com
pletering van gegevens uit origine· 
Ie bronnen: zowel correspondentie 
als brochures, partijbladen en 
blaadjes, e.d. 

Helaas 
Liberale 
en de 
Bond in 
gaan. 

zijn de archieven van de 
Unie, de Vrijheidsbond 
Vrijzinnig·Democratisehe 
de oorlog verloren ge-

~let verschehlene 11azaten van 
J.>rominente \'riJzmnigen uit bet 
\•erlellen heeft hij reeds nuttig 
contact kunnen opnmnen. Zelf 
heeft de ondergetekende gaarne 
~ijn volledige jaargangen van het 
vooroorlogse "Liberale Week
hlad" ter beschiliking ·van de heer 
raai gesteld, evenals een verza
meling liberale brochures, 
~eschriften, e.d. uit de periode 
i920-19·10. 

Namens de heer Taal doe u, bij 
dezen graag een beroep ook op de 
lezers van ons blad die rle 
IJeschikking over bronnen als bo
\·engenoemde hebben of hem dien-

. aangaande nuttige aanwijzingen 
zouden kunnen geven, zich tnet 
hem in verbinding· te stellen. 

Zijn particnliere adres luidt: 
Drs. G. Taal, Wcstersingel 4.0, 
LceuwardPn, telefoon 05100 
28582. 

A. W. ABSPOEL 

EXTREMISME' 
{Vervolg ·,;an pag. 1). · 

allerlei bedenksels van een ~eker soort 
beroeps-d_emonstranten, versterkt door 
wilde horden nozems, voortdurend in 
f'en· staat van alarm moest worden ge
houden. 

Gelukkig is _er in het oordeel op dit 
punt de laatste tijd toch wel een kente
ring gekomen, zelfs in kringen waar 
men dat nièt ve.rwachten zou. Zo 
verscheen thans in het toch wel als 
uitgesproken links-radicaal te 
beschouwen .. Hollands Maandblad" een 
artikel van prof. mr. H. Drion, vaste 
medewerker van dat blad. Deze stelt 
daarin o.a. vast· dat er de laatste tijd, 
ook door intellectuelen nogal eens met 
een zeker enthousiasme gesproken is 
over "niemv_e wijzen van menigsui
tihg"' en. men doelde dan op de de-' 
monstratieve betoging. 

MODERNE OPIUM 
Prof. Drion vraagt zich echter af, wat 

er zo gelukkig is in deze wijze van 
meningsuiting. Soms bestaat er geen 
ar.dere mogelijkheid, is het een nood
middel, waartoe men gedwongen wordt. 
Maar dat is z.i. geen reden om het in 
het algemeen te propageren als een ge
luklüge vorm van het overbrengen van 
politieke gevolgen. Behalve dat de îndi
viduele opvatting en de individuete ver· 
antwoordelijklleid in de b~toging verlo
ren gaan -- en dat bezwaar is voor hem 
al belangrijk genoeg - lwmt daarbij 
dat de betoO'ing bijna altijd politiek ste-

. riel is. Zij geeft een roes van politieke 
macht maar zonder dat er in werkelijk· 
heid i~vloed op het politieke gebeuren 
\Vordt uitO'eoefend althans niet de in· 
vloed' die ~verd beoogd. Ze dreigt z.i. al
dus de moderne opium voor het volk te 
worden, 

Het is te hopen dat een geluid als dit 
'-- en van die zijde - tot hen die het 
aangaat zal doordringen en hen tot be· 
zinning zal brengen. Voor ons, li~eralen, 
gaat het daarbij om de handhavmg van 
een zo belangrijk goed als de democra
tische rechtsstaat. Niet voor niets werd 
het gedeelte van de jaarrede van mr. 
Toxopeus, waarin deze zo krachtig voor 
de rechtsstaats-gedachte opkwam, het 
luidste toegejuicht. 

A.W. ABSPOEL 

MOSSELKWEKERS 
Onze Tweede-Kamerleden de heren 

Schlingemann en Tuijnman hebben aan 
de minister van verkeer en waterstaat 
de volgende schriftelijke vragen gesteld: 

1. Is het waar, dat de landbouwers, 
die ten gevolge van de Schelde-Rijnka
naalwerken hun gronden zullen moeten 
ontruimen, reeds nu een schadelooss~el
ling hebben on.tvange~ dan wel zod~_rnge 
schadeloosstellmgen m concrete CIJfers 
in het vooruitzicht zijn gesteld, terwijl 
de mosselkwekers, die reeds in au
gustus van dit jaar hun mosselpercelen_ 
moeten ontruimen, nog in het geheel 
niet weten op welke wijze hun schade 
zal worden geregeld? 

2. Indien de voorgaande vraag be
vestigend 1noet worden beantwoord, is 
dan de minister bereid om in afwach· 
tinO' van de definitieve schaderegeling 
re:ds thans taxaties te laten verrichten 
en op korte termijn voorschotten te 
verstekken aan de in vraag 1 bedoelde 
mosselkwekers? 
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• Jaarvergadering {IV} 
De jaarvergadering in Maastricht, die 

ik gedeeltelijk bijwoonde, geeft mij aan
leiding enige opmerkingen te maken; 
daarbij ten dele ingaand op de rede die 
de heer Toxopeus vrijdagavond hield en 
die ik via de radio heb gehoord. 

De plaats van samenkomst, in Lim· 
burg dus, zou een uitstekende gelegen
heid zijn geweest het vraagstuk van de 
structuurverandering en de daarmee ge
paard gaande omscholing van werklo
ze mijnwerkers en andere werklozen 
nader te bespreken; hetgeen natuurlijk 
ook geldt voor de andere probleemge
bieden. 

In het Limburg-nummer van Vrijheid 
en Democratie (doorgaan zo!) wordt 
uitvoerig ingegaan op de problemen in 
Lin<burg en richting aangegeven voor 
een mogelijke oplossing, doch volgens 
mij nog niet concreet genoeg. Indien op 
particuliere basis onvoldoende werkge
legenheid wordt geschapen moet door de 
OV•3rheid worden ingegrepen. 

Eveneens heb ik vragen gemist over 
de nota betreffende het noorden des 
lands. Verschillende van onze Kamerle· 
den uit het noorden hebben in Vrijh. en 
Dem. hun visie gegeven, doch het was 
meen ik vlees noch vis. Hierbij haak ik in 
op de rede van de heer Toxopeus. Vol
gens hem moeten de mensen naar het 
werk worden gebracht en moeten de 
jongeren maar eens wat flinker zijn, 
vooral als er in andere delen van het 
land nog werk genoeg is. 

Voor het westen van het land betekent 
dat, dat het nog voller moet worden. Ik 
kan me echter voorstellen dat iemand 
in· het noorden of zuiden een huis met 
een stukje tuin voor geen geld wil ruilen 
voor een flat op 10 hoog in· het westèn. 
Het offer hoeft heus niet alleen van de 
werknemers te komen. 

. Indi~n jongeren in groten getale uit 
·Limburg wègtrekken hetekent dat een 
zekere verarming van de provincie. 

De vragen die in de vergadering wer
den gesteld waren op zichzelf interessant, 
doch hadden weinig met liberale poli-
tiek te maken. ~ 

W. VAN HOOGENHUYZE, Amsterdam. 

• Filmkeuring IV 
Om het conform de wens van de re

dactie kort te houden slechts enkele 
vragen en opmerkingen: 

Pro afschaffen: 
1. Krant, boek en tv geven talloze 

gewelddadigheden weer (veelal in 
nieuwsvorm dus) die de CCFK vermoe
delijk geweigerd c.q. geknipt zou heb
ben. 

2. Er is nog nooit genoegzaam aange
toond, dat films een slechte invloed 
hebben. Dit geldt m.i. slechts voor 
personen met een apert labiele karak
terstructuur, die ook zonder bioscoop tot 
geweld e.a._ komen (sex is overal, ge
weld zie sub 1.) De vo!ledige titel der 
Bioscoopwet doet na ruim 40 jaar vrij 
lachwekkend aan ("tot bestrijding van 
de redelijke en maatschappelijke geva
ren van de bioscoop"). 

Pro handhaven: 
De verantwoordelijkheid t.o.v. de 

jeugd mogen we niet uit de weg gaan. 
Ir zoverre is filmkeuring noodzakelijk. 

_Belangrijk punt: eenheid in optreden. 
Dus geen toezicht rechter, via nieuw 
artikel W.v.S. Daarom ook: afschaffing 
toezicht burgemee:oter. Hinderlijke dou
blure. Trouwens, zuiver commercieel 
g<,zien wordt "Les amants" in Staphorst 
toch geen succes. 

üpmerking·: 
Is de samenstelling van de CCFK (zie 

lijst in Vrij Nederland van 23-4·66) re
presentatief? Zo neen, is het een tekort
koming of niet van belang? M.i. niet 
representatief: slechts intellectuele bo
venlaag (zal .,niet-intellectuele onder
la a.g" preutser zijn?). 

"OORLOPIGE COl'iCLUSIE: 
1. Afschaffen lokaal toezicht. 
2. Beperken taak CCFK tot 18-jaar-

grens. 
F. MEIHUIZEN, 

H:ulingen 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
V.V.D. 

Koninginnegracht 61 
's-Gravenhage 

Telefoon (070} 604803 
Giro 67880 

• • 
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In deze rubriek nemen wij brie
ven van lezers op, waarin een 
mening naar voren wordt gebracht 
die naar het oordeel van de 
redactie de aandacht van andere 
lezers verdient. Dit houdt uiter
aard niet in dat de redactie het 
altijd met die mening eens zal 
zijn. Zij behoudt zich het recht 
voor ingezonden brieven te bekor
ten. Anonieme brieven worden 
terzijde gelegd. 

Scheepsbouw sinds 1687 

Noordwijk aan Zee 

• Stadsspoorweg 
De wekelijkse Amsterdamse rubriek 

in Vrijheid en Democratie besteedt in 
de nummers van 22 maart, 5 en 12 april 
terecht veel aandacht aan het ver· 
keersvraagstuk van de hoofdstad. 

met Saskia zwembad (verwarmd' zee~ater 
tot 23 ° C.) - voor hotelgasten vrij toe· 
gankelijk. Alle kamers schitterend gelegen. 

Na lezing van deze opeenvolgende ar
tikelen krijgt men sterk de indruk dat 
de schrijver van deze rubriek het 
"Stadsspoorwegplan" van b. en w. be
paald aanbeveelt en bovel'dien weinig 
waardering heeft voor degenen, die ter· 
zake ernstige bezwaren maken. In Vrij
heid en Democratie van 5 april staat 
dan ook woordelijk: "De Amsterdamse 
actievelingen in het protesteren tegen 
alles wat aan plannen wordt ingediend 
schaden meer dan zij bedoelen het be
lang van de stad." 

160 bedden. Pergola Bar · Restaurant à la carte. Voll. pension van f 31.
tot f 43.50 p.p.p.d. Vraagt onze fraaie propectus. Telefoon: 01719-2244. 
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VA..,. ..._"" Dil III.NfNOt ... 

eenë>ub€ naam VOOR (j0€Ö€, WIJO 
Hierbij zou ik willen opmerken dat 

het op basis van onze liberale beginse· 
len en de. vele ondervindingen, welke 
onze vertegenwoordigers in de loop der 
jaren in de verschillende organen van 
volksvertegenwoordiging hebben opge
daan, een goede zaak is, kritisch te 
staan tegenover het enige duizenden 
miljoenen guldens kostend~ z.g. Stads
spoorwegplan, afkomstig uit de keuken 
van de dienst der publieke werken van 
de gemeente Amsterdam, waaronder de 
afdeling stadsontwikl•eling ressorteert. 
Speciaal geldt dit voor een VVD-lid, 
passief of actief, die ernstig rekening 
houdt met de zorgelijke financiële 
omstandigheden, waarin het gehele rijk 

·~.· F. 0 N N E S & Z 0 0 N 
WUNHANOEl- ANNO 1876. GRONINGEN 

en in het bijzonder de gemeente Amster
dam nog steeds verkeren. 

Ook acht ik het een goede zaak voor 
een VVD-lid om niet zonder meer ak
koord te gaan met dit plan, waaraan toch 
wel enig bepaald ondemocratische aspec
ten kleven. Door b. en w. wordt name-

VERKEERSINSPRAAK AMSTERDAM 
Op onderstaande data, 's avonds om 8 uur, zal de verkeer>Jcommissie van 

de VVD-afdeling Amsterdam spreken met verkeersdeelnemers en belang
stellende inwoners van de hoofdstad. 

Datmn Wijk 

7 mei West, van Overtoom tot 
Staatsliedenbuurt 

30 mei Amsterdam-Oost 

6 juni Centrum, van Nieuwmarkt 
tot Weesperplein 

Spreker Plaats 

Drs. A. Pais Belfort Hotel, 
Surinameplein 

Drs. A. Pais Hotel Poort van 
Muiden, Linnaeus-
straat lla 
Rondvaartboot
afvaart reder*ï Boe
kel, Nassaukade 

Op deze bijeenkomsten kunnen de aanwezigen hun suggesties en wensen 
naar voren brengen. Deze zullen worden doorgegeven aan het gemeentebe
stuur. 

FRIESCH-BRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK u. 

Amsterdam • Arnhem • Eindhoven • Enschede 
·'s-Gravenhage • Groningen • Rotterdam 

VLOTTE BEHANDELING VAN 
HYPOTHEEKAANVRAGEN 

e 
DE NATJUR GENEEST 

Door toepassing van Wohlmuth-Galvano-Zwakstroom kunt u zich bevrijden 
van functionele storingen in uw gezondheid; hoofdpijn, migraine, bronchitis, 
astma, slapeloosheid, ischias, neuralgiën, reumatische spier- en gewrichts
pijnen, arthrose, maag- en darmaandoeningen en storingen in de bloeds
omloop. Vraag om nadere inlichtingen bij: 

MEDICOR- DEN HAAG-2A 
VAN HOEYLA1\N 28 - TEL. 070- 85 00 93 

lijk gesteld, dat de beslissing over deze 
metro zal worden genomen in de ge
meenteraadsvergaderingen op 14 en 15 
mei a.s. Dit iijkt democratisch, maar het 
is on democratisch, nu is gebleken dat 
de afdeling publieke werken van de ge
meente op bepaalde punten met de uit
voering reeds is begonnen. Het wekt in 
dit verband dan ook geen verwondering, 
dat P.W., de instantie, die terzake over 
alle feitelijke gegevens beschikt, geen 
alternatief j:.lan heeft ingediend, waarbij 
eveneens wordt uitgegaan van goede 
verbindingen van het centrum met de 
buitenwijken, doch dat minder kostbaar 
is en de binnenstad van Amsterdam in
tact laat. 

Terzake zijn wel door buitenstaanders 
alternatieve plannen opgesteld, die een
ter naar de mening van velen van de 
zijde van -b. en w. niet voldoende aan
dacht hebben gehad. De llienst der. pu
blieke werken, die over alle feitelijke 
gegevens beschikt, kan uiteraard het 
beste een alternatief plan maken. Zij 
doet dit echter niet en stelt de goege
meente voor een fait accompli. 

Dit laatste is ook een zwaar wegend 
bezwaar van vele protesterende orga
nisaties, zoals de Bond Heemschut, te
gen dit "Stadsspoorwegplan", dat zèker 
enige duizenden miljoenen guldens gaat 
kosten en pas over ongeveer 30 jaar, 
dus na het jaar 2000, gereed kan ko
men. De Bond Heemschut, die haar ze
tel rond 60 jaar in Amsterdam heeft, is 
diep bezorgd en met beklemming ver
.vuld over de methode van aanleg en de 

· tracering van de voorgestelde Stads
spoorweg. Ook zij heeft zich in een uit
voering en goed gedocumenteerd adres, 
steunend op jarenlange ervaring, tot b. 
en w. van Amsterdam gericht. Ook vele 
VVD-ers en geestverwanten van de 
VVD achten de voorgestelde Stadsspoor
weg bepaald onaanvaardbaar. 

Ik ben van mening, dat dit in ons 
orgaan Vrijheid en Democratie ook wel 
eens mag worden gezegd. 

L. A. VAN NIFTERIK, 
Amstelveen 

Haagse agglomeratie 
De door de VVD-vereniging van sta

ten en raadsleden ingestelde commissie 
ad hoc voor· het uitbrengen van· advies 
over de gemeenschappelijke regeling 
voor het Intergemeentelijk Overleg 
Haagse Agglomeratie heeft in een op 10 
april gehouden vergadering een rappoet 
opgesteld. De in het agglomeratie-ge· 
bied wonende raadsleden van dt vere:1i
ging zullen een dezer dagen met de 
b1houd van dat rapport in kennis wor
den gest~ld. 
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De PvdA 
• 
IS ziel~ 

I 

. Een frontale aanyal uit ágen gelederen 

Een zacht verwijt van de VVD 

De Pal't\j van de Arbeid zal orde op 
zaken tnoeten stellen, heb ik in onze 
laatste televisie-uitzending gezegd. Hier
bij heb ik g·ewez'"ètî op het te weinig· 
afstand nemen van Castro-bewonilt•· 
raars en van diegenen die zieh niet 
afkerig betonen van geweld. ne aetiYi
teiten van Nieuw Links en de onevenre
dig· belangriJke plaats die deze groeJW· 
ring· op sleutelposities van de PvdA in

neemt zijn tekenen aan de waml dit> 
door niet-sodalisten. ntet zorg wortien 
\va.arg·enotnen en naar ~vi,j hopen Janp;~ 

zamerhand ook door de sodalisten zelf. 

Tot 10 mei. toen professor Heertje in 
Het Parool" zijn opzienbarende aanval 

i~nceerde, was er weinig te merken -:an 
een duidelijke en felle · stellingnemmg 
tegen de uiterst linkse groeperingen bin

·nen de PvdA, die Castro onverbloemd 
bewonderen, die het Oost-Duitse regime 
nog zo erg niet vinden, en zelfs de on
vrijheid van de pers in dat land goed 
pi·aten. Voor principiële democraten als 
de socialisten in de PvdA altijd zijn 
geweest - ik zei dat ook voor de TV -
moet dit toch een griezelige ontwikke
ling zijn. Het was dan oOk onbegrijpe· 
lijk dat men desondanks op 1 mei met 
uiterst linkse groeperingen de straat op 
ging. Het partijbestuur moet zich dan 
niet achteraf beklagen en dit betreuren, 
men moet dat van tevoren onder ogen 
durven zien en er nee tegen durven 
zegg·en. 

Hoezeer de PvdA in verwarring is, 
bleek ten overvloede uit de brief die de 
heer Tans, voorzitter van de PvdA, aan 
het hoofdbestuur van de VVD zond. 
Hierin schrijft hij: "Opmerkingen en 
beschouwingen als die van mevrouw 
van Someren verwerp ik omdat zij ui
ting zijn van een· hetzementaliteit, die de 
democratie aantast". Wie dit leest, 
wrijft zich de ogen uit. De democratie 
wordt niet aangetast door de acties van 
Nieuw Links in de ·eigen partij van de 
heer Tans - ik heb hem dat althans 
nimmer horen zeggen - , maar wel 
door de VVDer die er zijn ongerust
heid over uitspreekt en meent dat de 
reactie van de PvdA achteraf - ik heb 
het daar uitdrukkelijk over gehad 
niet evenredig is met het gebeurde. 

Wij meenden dat de democratie er
mee gediend was een en ander nu eens 

VEERTIENDAAGSE 
VERSCHIJNING 
Zoals reeds eerder gemeld v.er

schijnt ons weekblad tot eind 

augustus om de v.6ertien dagen. 

Het volgende nummer zal dus ge

dateer<l zijn: vrijdag 31 mei 1968. 

door 
mevr. G. V. 
van Someren
Downer, 
lid van de 
Tweede 
Kainer 
der Staten
Generaal 

duidelijlr uit te sprel{en. Wie zich name
lijk heirnelijk verkneutert over de on
rustbarende ontwikkelingen binnen de 
PvdA in de hoop op stemmenwinst, is 
m.i. kortzichtig. De uitholling van een 
grote democratische partij is voor de 
democratie in Nederland - dus ook 
voor ons - nooit toe te juichen. Als een 
kleine extremistische groep een oneven
redig grote invloed krijgt op het politie
ke beleid, dan is dat voor de duidelijk
heid en de gezonde verhoudingen onge
wenst. Dit is te erger als deze groep zich 
kritieldoos anti-Amerikaans opstelt en 
even kritiekloos jegens communi:stisohe 
landen, waar bepaald geen democratie 
bestaat zoals de PvdA die altijd heeft 
nagestreefd. 

De felheid van de. brief van de heer 
Tans en de daarin geuite beschuldiging 
dat de democratie door mijn betoog 
wordt aangetast, doen vermoeden dat 
de afkeer van de VVD de PvdA nog 
steeds hoger zit dan de ongerustheid 
over de eigen partij. 

Nu zou het naïef zijn geweest te ver
onderstellen dat de PvdA mij een be
danirje of een bloemetje zou sturen, nee 
dat zat er niet in. Maar de beschuldi· 
gende brief van Tans doet vermoeden 
dat hij nog steeds niet weet wat er aan 
de hand is. Van mij zal hij dat wel 
nooit willen aannemen. Wellicht kan hij 
eens ·het artikel lezen, dat professor 
Heertje, hoogleraar aan de Amster
damse universiteit, en lid van de Partij 
van de Arbeid. in Het Parool van 
10 mei heeft geschreven. Hij uit beschul
digingen aan het adres van de PvdA 
waarbij vergeleken mijn ln·itische op
merkingen zo zoet zijn als een lollie. 

Professor Heertje schrijft onder 
meer: "Het is voor iedereen zichtbaar 
dat de Partij van de Arbeid blind begint 
te worden. Blind voor de fundamentele 
krachten, die onze samenleving - en 
vooral die van morgen - beheersen, 
voor de reeds lang door haar linkervleu
gel gepasseerde grens tussen integriteit 
en onwaarachtigheid en blind voor de 
noodzaak eenvoudige menselijke waar· 
den op de voorgrond te stellen." Heertje 
geeft de volgende karakteristiek van de 
extreem linksen: "Zij kenmerken zich 
door een ongenuanceerde anti-Ameri· 
kaanse houding inzake Vietnam, een on· 
genuanceerde anti-Israël en pro-Ara· 
bische stellingname; een betrekkelijke 
kritiekloosheid t.a.v. Oost Europese die· 
tatoriale regimes in vergelijklitg met de 
- ook te veroordelen - regimes in 
Spanje, Portugal en Gl'iekenland, . het 

verdedig·en van dictators zoals Castro, 
Mao en Stalin." 

Persoonlijk heb ik altijd, hoe oneens 
ik het met de linkse extremisten ook 
ben, nog wel geloofd in een zekere ide~
listische verdwazing. Professor HeertJe 
is dat station al gepasseerd, hij_ zegt : 
,, ... Wanneer bedrog en Il_l_islei?ing de 
plaats innemen van eerhJkheld, wan
neer de integriteit wordt opgeofferd aan 
opportunisme, wanneer geweld de rede 
vervanot en wanneer de n1orele beoor
deling bvan de middelen ondergeschikt 

·· wordt gem·aakt aan de doeleinden ... He
laas moet worden opgemerlü dat de ex
treem-linkse groeperingen bewust juist 
deze scheidslijn passeren... sommi
gen weten vermoedelijk niet wat zij 
doen, overzien de draagwijdte van hun 
acties niet, anderen - vermoedelijk de 
meesten lappen de elementaire 
menselijke waarden aan hun laars, 
wanneer de verwezenlijking van hun 
oogmerken dat naar hun oordeel nood
zakelijk maakt". 

De PvdA houdt hij voor: "Juist daar
om rust op de PvdA een zware verant
woordelijkheid. Men moet immers 
vaststellen dat de laatste twee jaren 
door deze partij niet duidelijk stelling is 
genomen jegens de onaanvaardbare me
thodieken van extreem-linksen, doch in
tegendeel is gepoogd deze juist te inte
greren". 

Na geconstateerd te hebben dat het 
·thans veeleer om de verdediging van de 
democratie gaat dan om de een of ande
re variant van het socialisme, spreekt 
hij zijn oordeel uit over het gebrek aan 
verzet bij de PvdA: , ,Het heeft nu lang 
genoeg geduurd. De PvdA dient zich 
duidelijk te distalitiëren van alle onde· 
mocratische niet-integere bewegingen. 
Dan komt een 1 mei-optocht met de 
extreem linkse groeperingen niet aan de 
orde en behoeft de politie achteraf niet 
de schuld te krijgen van de wanorde die 
men kon ·zien aanko1nen." Ten slotte 
besluit prof. Heertje: "De Nederlandse 
samenleving zou er mede gediend zijn 
wanneer de PvdA duidelijk maakte dat 
de extreem linkse groepen tegenover 
haar staan, zowel wat betreft lwn oog
merken als hun methoden." 

De bittere ironie, het speelse toeval of 
een beetje opzet hebben gezamenlijk of 
apart bewerkt dat naast de donderrede 
van prof. Heertje in dezelfde editie van 
Het Parool op dezelfde pagina, op de
zelfde hoogte - het oog kan het niet 
missen - de aanval van de heer Tans 
op miJn ondemocratisch gedrag 
staat .... 

-PRIKI<E.LS-
e De Nedel"landse ambàssa!leur 
in Bonn, dr. J. G. de Beus, naar 
aanleiding Yan de Duitse maati'e· 
gelen teg·en ons auto-vrachtver: 
voer: "Wij in Nederl;ind malmn 
er geen bezwaren tegen, dat' 
Duitslaud ons voor bijna een mil
jan! g-ulden meer verlwopt dan 
wij aan Duitsland verkopen, in de 
veronderstelling, <lat dit erg·ens 
wel g·oed g-emaald zal worden. 
~Iaa.r is het dan juist dat men ons 
verwijten maàkt, wanneer Neder· 
landse, Rijnsehepen of Neder
landse vrachtwag·ens of Neder
lamise vlieg-tuigen meer goederen 
of passagiers vervoeren dan met 
ons inwonertal in overeenstem
ming· is? nat is niQt eonsequent. 
Het is niet. in overeenstemtning· 
met het streven naar een g-rote 
eeonomisdiC integ-ratie." 

e H. A. Lunshof in Elseviers 
Weekblad: "Als centrum van 
macht betekent Havana weinig 
meer . De tweede man van de 
Sowjet-ambassade, Sjiapnikow, 
merkte onlangs op: "Wij behoe
ven alleen het Cubaanse gouver
nement te zeggen dat de haven 
van Bakoe gedurende 3 weken 
"wegens werkzaamheden" geslo
ten is, en het hele gedoe in Hava
na stort in elkaar." Inderdaad, 
Cuba leeft bij de gratie van de 
Sowjet-Unie, die het petroleum 
verschaft en die de suikeroogst te 
duur opkoopt; men heeft uitgere
kend, dat Moskou per dag onge
veer een miljoen dollar aan Cuba 
ten koste legt. Bakoe en Havana 
liggen nu eenmaal niet naast de · 
deur." 

e Guns l\Iarkman (24 jaar), 
voorzitter van de z.g. "Socia· 
listische Jeugd", in een gesprek 
met De Tijd: "Er kan zich een 
situatie voordoen waarbij de 
bestorming van het Telegraaf-ge· 
bouw noo<lzakelijk is • We zouden 
dan. zoiets weloverwogen doen; we 
gaan daat•bij van een vast plan 
uit." 

pag. 3 : VVD geeft duideliikheid, niet priis 
pag. 5 : Grondwetsverkrachting ? · 
pag. 7 t Persreacties op rapport-Geertsema 
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KopU voor deu :r.ub:rlek -
den-aan · ' 

MeJ. .Joll. R. Sprlnl'fll' 
Alexanderatraa' 16, Haarlem 

Congres -over voordelen 
. . 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Op vrijdag 3 mei jl. '>verd in de Rol
zaijl op het Binnenhof in Den_ Haag, 
g!'lorganiseerd door het Ned .. Vrouwen 
O>mité, een congres gehouden van de 34 
vro.uwenorganisaties in ons land, in het 
kader van het "Internationaie jaar voor 
de, ·Rechten van dè Mens." Het onder
werp was "Vooroordeel", iets dat nog 
maar al te actueel is. !>e bijeenkomst 
werd. gepresideerd door mevr. mr. J. 
M. Corver-Van Haaften en er waren 
drie inleidingen: Mevr. mr. A. Zeyd
ner-Rempt, in 1966 namens het NVC lid 
van de Nederlandse delegatie bij de 

gende wijze terug. De bijeenkomst 
stond onder leiding van de Haags( 
presidente, mevr. mr. Dettmeyer-Lab 
berton, die in haar. 'JpeningswoordeJ 
warme hulde bracht a"ln mevr. M 
Smits-Witvliet, die onlangs benoemd i 
tot ere-burgeres van Oegstgeest. AL 
eerste spreker was deze dag het woor< 
aan mr. H. van Riel over het onder
werp: .. Kiezer-Gekozene". Van de 
gelegenheid tot vragen werd veel ge
bruik gemaakt; zodat er een prettige 
discussie volgde. 

Radio-uitzending van de WO: zaterdag 29. mei, 18.20--18.30 uur, 
over de zender Hilversum I (402 111). 

J. H.-s. 

Verenigde Naties, legde het verband 
tussen de Rechten van de Mens en het 
begrip Vooroordeel. Zij gaf een over
zicht van het ontstaan en de inhoud van 
de Universele Verklaring daarover. Dr. 
C.-Scharff, OSA verbonden aan het The
ologisch Instituut in Eindhoven, gaf een 
filosofisch getinte inleiding over "Wij 
mogen toch wèl een oordeel hebben". 

Commissie verkeer UIT DE PARTIJ 
en vervoer 
geïnstalleerd 

• ZUIDLAND 

Porf. dr. C. Boekestijn, hoogleraar in de Op 7 mei heeft de heer mr. H. P. 
sociale psychologie aan de Vrije Uni- Talsma namens het hoofdbestuur van de 
versiteit te Amsterdam besprak het be- . VVD de commissie verkeer en vervoer 
grip "Vooroordeel"' aan de hand van 15 geïnstalleerd. 

In Zlllidl:md is op 29 april een nieuwe 
afdeling van de VVD opgericht. De heer 
A. Vaandrager is voorzitter· van het 
voorlopige bestuur, de heer P. Biesheu
vel secretaris en de heer D. Monster 
penningmeester. Als spreker voor de op
richtersvergadering was uitgenodigd de 
heer ir. D. S. Tuynman, lid van de 
Tweede Kamer, die een inleiding hield 
over de doelstellingen van de VVD en 
over "landbouw en EEG". 

stellingen. De taak van deze CVV zal zijn op 
Het is jammer, dat net niet mogelijk verzoek of uit eigen beweging adviezen 

is in onze beperkte ruimte een dusdanig van praktische aard met een we
verslag te geven, dat de inleidingen tot tenschappelijk verantwoorde basis aan 
hun recht komen. De dag stond op een het hoofdbestuur en de Kamerfracties 
hoog peil en de aanwezigen (van Uiteen- -- uit te brengen. Deze adviezen zullen bij 
lopende richtingen en waaronder ·na- voorkeur schriftelijk in de vorm van 
tuurlijk ook verscheidene VVD vrou- rapporten of discussienota's gegeven 
wen) hebben zeer genoten. Uitvoerige worden. 

• OOSTERHOUT (N.B.) 

uittreksels zijn echter bij ons ter inzage 
te krijgen en zullen wij ook op de In de eerste vergadering heeft de 
leestafel van de oktoberconferentie leg- commissie zich beraden over de te be
gen. handelen onderwerpen. Vele actuele 

Op . 6 mei vergaderde de afdeling 
Oosterhout van de VVD, bij welke gele
genheid het Tweede-Kamerlid mr. H. E. 
Koning het. woord voerde. Hij behandel
de opzet en structuur van de partij. De 
aanwezige leden kregen een verhelde
rend' inzïcht in de taken vam karriercen
trales, statencentrales, partijraad etc. 

Daarbij blijft het niet. Bet is .:Ie be- problemen kwamen hierbij ter sprake. De vool'zitter van de afdeling deelde 
mee dat het bestuur zal voorstellen 
t.z.t. de VVD met een eigen lijst te 
laten deelnemen · aan de gemeente
raadsverkiezingen. Dit zou voor Ooster
hout een novum zijn. Het eerste seizoen 
van de jonge afdeling is overigens zeer 
bevredigend v~rlopen. 

doeling dat in het komende seizoen in De commissie bestaat uit: 
alle Nederlandse vrouwenorganisaties 
het onderwerp vooroordeel aan de orde Voorzitter: ir. L. H. Jacobsen te Vooi-
gesteld wordt; er wordt overwogen of burg. 
het NVC erov.er misschien een ·discus-
sienota of vragenlijst kan !aten uitgaan. Leden: mr. M. van den Bos te Rottel;
Het is de moeite waard. Het feit, voor- dam; mr. W. H. Dollekamp te Bergen 
oordelen bij ons allen, onder de ogen te (NH); dr. J. W. H. Geerlings te 
zien is een eerste begin van de strijd Soest-Z; mr. C. A. F. Groenman te 
ertegen. 's-Gravenhage; F. J. van Haaren te 

's-Gravenhage; drs. L. van Leeuwe te 

• ZUID-KENNEMERlAND 
Voor dé afdelingen van de VVD in 

Zuid-Kennemerland hield mr. J. R. Voû
te uit Haarlem een lezing over de huidi
ge verhouding Nederland-Indonesië. Uit
voerig lichtte hij de vergadering in over 
de zijns inziens gunstige ontwikkelingen 
gedurende de laatste jaren. Uit zijn be-

Nationale Vrouwenraad 
Algemene vergadering ( toegankelijl{ 

ook voor alle VVD-vrouwen) op 5 en 6 
juni a.s. op de Pietersberg bij Oester
beek. Er zijn maar liefst 23 agendapun
ten, waarvan wij noemen: adoptie, 
consumentenbelangen, de _vrouw van 
morgen (sociologisch en psychologisch 
bekeken), verhouding ouders en op
groeiende kinderen, "'lijverheidsonder
wijs in verband met de Mammoetwet, 
etc. Kosten in totaal f 25, maar men 
kan ook een d·eel bijwonen. Nadere· in
lichtingen bij ondergetekende. 

Provinciale dag Zuid-Holland 
Enkele jaren heeft Zuid-Holland 

verstek laten gaan bij het houdep. _ 
van provinciale dagen voor de Vróuwen ,. 
in de VVD. Thans echter kwam het -:ffiet 
de door de Haagse Vrouwengroep voor
treffelijk georganiseerde d'ag op óvertui-

Vrijheid e_nrwt 
Democratie~ 
Weekblad van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie. 
Adres van de administratie 
(zowel voor abonnementen als 
voor advertenties) : Witte de 
Withstraat 73 te Rotterdam 
(postbus 824 te Rotterdam). 
Tel. 010-1110 00, abonnemen
ten toestel 219, advertenties 
toestel_ 224. Postgiro: 245103 
t.n.v. Administratie Vrijheid en 
Democratie te Rotterdam, 

Hoofdredacteun 
Ph. C. la Chapelle jr. 

Adres van de redactfez 
Nieuwe Herengracht 89 B 
te Arnsterdam-C, 

Rotterdam (tevens secretaris); drs. H. 
J. Noortman te Rotterdam; ir. A. H. H. 
Robbé Groskamp te Doetinchem; me
vrouw drs. N. Smit-Kroes te Rotter
dam; R. J. van Strien te Middelburg en 
J. M. van de Veil teVenlo. 

SPREEKBEURTEN 

17 mei 

17 mei· 

20 mei 

20 mei 
24 mei 

27 mei 
27 mei 

31 mei 

14 juni 
14 juni 

Periode van 17 mei tot en met 14 juni. 

Emmen (20.00 uur, café Boshuis; onder
werp: Hoe komen we -tot duidelijkheid 
in de politiek?) 
Haarlem (forum over Navo en de Euro
pese veiligheid, georganiseerd door de 
Haarlemse Studenten Verenigingen) 
Dronten (De Meerpaal; Landdag Vrou
V,ren in de VVD) 
Arke] 
Hendrik Ido Ambacht e.o. (20.00 uur, 
dorpshuis De Schoof; onderwerp: Waar-. 
in verschilt de VVD van andere partij
en?) 
Voorburg (20.00 uur, Koningskerk) 
Nederhorst den Berg ( 20.00 uur, café de 
Meerkolk; onderwerp: Woningbouw) 
Eindhoven ( 14.0Ö uur, forum. Studenten
ver. over parti_jvernieuwing) 
Harderwijk (JOVD) 
Dalfsen (De_ Vechtstroom, congres JOVD, 
debat met C. Egas over: mythologise
ring van de partijvernieuwing) 

R. Zegering Hadders 

G. Koudijs 

Mevr. mr. E. Veder-Smit 
H. Wiegel 

Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. J. F. G. Schlingemann 

H. Wiegel 

H. Wiegel 
Mr. W. J. Geertsema 

H. J. L. Vonhoff 

Deze lijst. waarip in (lrinciJW alleen spreekbeurten van Kamerleden - die zij ''ervullen 
binnen het verhand van de (>artij - worde11 vermeld. wordt opg·"steld door het Algemeen 
Secretariaat van de VVD. Roninginnegradlt lil te Den Haal:' (telefoon 070- 60,1H03). De 
gegevens, \Vaaronder bij voorkeur o<Ok het aanvangsuur en de 1>laats \Vaar de ver
gaderingen gehouden worden. dient men derhalve niet naar de redactie van het weekblad, 
maar naar het Algemeen SetOreta.riaat van de partij te zenden. De lijst wordt elke maan
dag on1 12.00 unr a 7gt1 sloten. 

toog bleek wel dat Nederland in Indo
nesië nog steeds een goodwill heeft. 

• DE BILT-BILTHOVEN 
Het bestuur van de afdelirig De 

Bilt-Bilthoven is door enige mutaties ge
wijzigd. Het ziet er thans als volgt uit: 
J. Bra.nder, voorzitter; drs. A. Schuite
maker, secretaris; ir. J. de Niet, pen
ningmeester; J. H. Buining, -ir. A. M. de 
Broekert, drs. H. ten Kate, drs. H. D. 
Schouten, mevr. J. H. Verberg-Heins en 
mej. drs. M. v.d. Vrugt, leden. 

• WINSCHOTEN 
Ondanks het feit dat de inleider, het 

Tweede-Kamerlid de heer R. Zegering 
Hadders, plotseling verhinderd was een 
spreekbeurt te vervullen, is de vergade
ring van de afdeling Winschoten - Mid
wolda - Oostwold toch geanimeerd _ver
lopen. De heren 0. van Diepen, H. G. 
Strating en H. B. van Bruggen verklaar
den zich bereid een forum te vormen; 
na korte inleidingen werden diverse 
vragen betreffende de situatie van spe
ciaal Oost-Groningen door hen beant
woord. 

In het huishoudelijk gedeelte kwam 
de bestuursverkiezing aan de orde; het 
resultaat wás dat tot nieuwe bestuursle
den werden gekozen de heren H. G. 
Strating, D. T. Barlagen en P. A. Klip
huis, in de plaats van de heren mr. W. 
N. Veldhuis en M. A. E. Jonxis en een 
bestaande vacature. 

open boek over· 
open haarden 
Denkt u over een open haard? 

-Vraag BELLFIRES dan om de 
gratis pocket over open haarden. 
Daarin staat alles over stoken, 
inbouw, rookkanalen, accessoires, 
en nog veel meer. WU sturen U 
hem direct. 

:·c~~·p·~~- .. ····-~·: . . 
' Ik wi·l graag opening van 
' zàken over open haarden. 

Stuur mij s.v.p. uw gratis 
• pocket. 

: Naam: .................................................. _ 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

VVD geeft haar 
duidelijkheid 
niet prijs 

In ons overzicht van een aaiital 
persreacties op het rapiJOrt van de com
missie Kiezer-Gekozene gaven ·wij .1n 
een der vorige nummers o.a. een citaat 
uit Het Utrechtsch Nieuwsblad. IJat 
leek ons van belang, omdat het niet 
maar een willekeurige gedachte weer
gaf, maar een - terecht - vrijwel ai
gemeen, verbreide overtuiging. Het IJJa<t 
schreef dat van alle politiel•e partijen, 
die zich hebben beraden over eventuele 
hervormingen in ons politieke bestel, de 
VVD het tenminste in één opzicht het 
gemakkelijkste heeft gehad. Het gemak
kelijkst, "omdat ten aanzien van een 
van de belangrijkste kwesties in de 
discussies over · partijvernieuwing de 
VVD zichzelf niets te -.rerwijten heen: 
<te Qut<teUJk:Del<l". 

"Al een aantal Kamerverkiezingen 
achter elkaar," zo vervolgde Het 
Utrechtsch Nieuwsblad, "heeft de VVD 
te kennen gegeven, in geen geval samen 
met de PvdA in een regering te willen.· 
Daardoor kan de liberalen, evenmin als 
de socialisten, het verwijt worden ge
maakt dat voor hen alles "lood om oud 
ijzer" is. De VVD had het waarschijn
lijk ook aan deze duidelijkheid te dan
ken, dat zij in de achteruitgang van bei
de grote partijen niet werd mee
gesleept." Aldus Het Utrechtsch 
Nieuwsblad. 

Welnu, in de jongste VVD tele
visie-uitzending (van woensdag· 8 mei) 
is de voorzitter van onze Tweede-Ka
merfractie, mr. E. H. •roxopeus, nog' 

· eens openlijk en nadrukkelijk en met 
zoveel woorden kon1en veridaren : "Die 
duidelijkheid van de VVD zult u houden, 
want u krijgt bij de volgende vedüezin
gen van ons stellig wéér de uitspraak, 
wèlke onze voorkeur is. En als het dan 

Koninklijke 
onderscheidingen 

. De volgende vooraanstaande 
partijgenoten ontvingen op Ko
ninginnedag een koninklijl;!:e on
derscheiding, waarmee wij hen 
van harte gelukwensen. 

Commandeur in de orde van 
Oranje-Nassau: 

Ir. S. H. Visser te Den Helder 
- burgemeester en oud-minister 
van defensie. 

Ridder in de orde van de Nli'
dedandse Leeuw: 

Mr. dr. C. Berkhouwer te Hei
loo - lid Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal. 

Mr. J. de Wilde te Amsterdam 
- lid Eerste Kamer der Staten
Generaal. 

Officier in de orde van Oranjè
Nassau: 

Mr. W. Koops te Voorburg -
nlaatsvervangend griffier van de 
Tweede Kamer der Staten-Gene
raal. 

Jhr. mr. A. Feith te Voorburg 
- burgemeester. 

Mr. F. W. van Ketwich Ver
schuur te Haren - burgemeester. 

Mr. F. G. van Di;jk te 's-Gra
venhage- oud-lid Tweede Kamer. 

Mr. D. F. Went te Leeuwarden 
-lid Prov. Staten van Friesland. 

Ridder in de orde van Oranje
Nassau: 

Mevr. mr. E. A. J. Scheltema
Conradi te Haarlem - lid ge
meenteraad. 

Mr. B. Struben te Eelde - bur
gemeester. 

Mevr. G. Doornbos-Oosting te 
Pietcrburen oud-lid hoofdbe- · 
stuur. 

J. D. Alberti te Ruinerwold 
lid gemeenteraad. 

Eremedaille, verbonden aan de 
orde van Oranje-Nassau, in goud: 

J. E. Hidding te Dalen - wet
houder. 

zo is als nu, als de algemene toestand 
niet "helemaal, volmaakt" is veran
derd, dan zal de uitspraak,'-:yast wel zijn, 
n i e t met de PvdA in :~en· kabinet te 

· zullen gaan zitten'·. · · · · 

Verwarring 
De heer Toxopeus 'md er behoefte 

aan dit te zeggen naar aanleiding van 
de verwarring, welke - blijkens de re
acties daarop - na zijn rede vool' de 
Rotterdamse afdeling c :.>p vrijdag 26 
april, was ontstaan. Hoe groot die ver
warring was, bleek wel •lit de volstrekt 
tegengestelde conclusies, die men uit 
deze rede meende te kunnen trèkken. 

De Nieuwe Rotterdamse Courant zag 
in hetgeen de voorman van de VVD 
daar had gezegd over de mogelijkheid 
van samenwerking met de PvdA, in be
paalde uitzonderlijke omstandigheden, 
kennelijk iets geheel nieuws, in ieder 
geval een verrassende mededeling, 
waarmee zij het overigens wel eens 
was. 

Het Algemeen Handelsblad meende .in 
volstrekte tegenstelling !vt dit Rotter
damse commentaar, dat de heer Toxo
peus "hoogstens - een sfeer van on
vruchtbaar negativisme heeft bestreden, 
maar· daarbij de verschillen tussen soci
olisten en liberalen eerder heeft geac
centueerd dan verdoezeld''. (cursivering 
van ons - A.W.A.). 

be Telegraaf ten slotte meende dat de 
heer Toxopeus met diens uitspraak over 
de VVD en de PvdA "een van·de laatste 
politieke duidelijkheden, waaraan de 
kiezer zich tot voor kort kon vastklam
pen", had prijs gegeven. Dit blad ver-

, moedele echter dat de uitlating van de 
heer Toxopeus waarschijnlijk zou moe
ten worden gerangschikt onder de cate
gorie van "onhandige versprelüngen". 
Het veronderstelde dat hij uitsluitend 
had gedacht aan een echte noodsituatie 
(als bijvoorbeeld oorlogsdreiging) in 
welk geval een "nationaal kabinet" het 
best aan de gevaren het hoofd zou kun
nen bieden en de VVD en de PvdA dus 
tezamen regeringsverantwoordelijkheid 
zouden moeten dragen. 

En in het kader van -kze commenta
ren mogen wij wel tevens verwijzen 
naar het ingezonden :':tuk van onze 

·geestverwant de heer J. H. Faber uit 
Soest, die door de hierboven woordelijk 
geciteerde zinsneden uit het tele
visie-praatje van mr. Toxopeus hope
lijk van zijn - zoals hij het zelf noemt 
- bange droom zal zijn verlost; het
geen uit zijn inmiddels toegevoegde P.S. 
gelukkig ook valt op te maken. 

Schrijver dezes wil daarbij wel verkla
ren, ·dat zijn eerste, aanvankelijke reac
tie· na het lezen van de verslagen van 
die Rotterdamse rede, liet zo heel veel 
verschilde van die van de heer Faber. 

Onderscheiden 
stromingen 

Uit een persoonlijk gesprek, dat WIJ 
over deze aangelegenheid met de heer 
Toxopeus mochten voenn, en uit de 
door hem voor de televisie gegeven na
dere toelichting {aangevuld nog door 
mevrouw Van Someren) is ons wel dui
delijk geworden, dat onze fractievoorzit
ter uit de Tweede Kamer oprecht van. 
mening is: 1). dat hij in zijn Rotter
damse rede in feite niets nieuws heeft 
gezegd; 2). dat hij van mening is en 
blijft - en dat óók in Rotterdam heeft 
vooropgesteld - dat het liberalisme en 
het socialisme twee duidelijk on
derscheiden stromingen zijn. 

Om de heer Toxopeus hier weer Iet
terlijk uit zijn televisie-toelichting te ci
teren: "Ik ben in Rotterdam begonnen 
met te. betogen dat in alle verwarring 
van de partijvernieuwing er voor mij 
nog altijd maar twee duidelijke, echt 
politieke stromingen in ons land zijn: 
het liberalisme en het tJocialisme. Poli
tiek duidelijk te herkènnen, politiek dui
delijk te onderscheiden en . te scheiden 
stromingen, filosofieën zo u wilt, die ook 
een verschil in de maatsçhappij-struc
tuur beogen. Dat is heel belangrijk, en 
ik constateer dat zij er altijd nog zijn, 
en dat al het gepraat over progressief 
en behoudend geen politieke kenmerken 

Mr. E. H. Toxopeus 

. heeft opgeleverd. In iedere partij vindt 
men vooruitstrevende en behoudende 
mensen. lVIen vindt vooruitstrevende en 
behoudende socialisten en vooruitstre
vende en behoudende liberalen; dat kan 
niet anders. Dat is meer e<'n zaak van 
het menselijk karakter dan van partij
politielc" 

Uitzonderlijke 
situatie 

Nimmer echter spreekt men in de po
litiek van "nooit". Sedert 1959 is -
eerst door de heer Oud, daarna door de 
heer Toxopeus - bij elke Kamerverkie
zing vel'klaard dat ·de VVD niet met de 
PvdA in één kabinet ·:ou gaan zitten. 
Dat was - uiteraard - steeds een ver
klaring voor d i e verkiezing en voor áe 
daarop volgende parlementaire periode. 

Omelat hetgeen in de voorgaande ali
nea is .gesteld, nog wel eens vergeten of 
verkeerd weergegeven wordt, heeft de 
heer Toxopeus gemeend daarop nog 
eens de aandacht te moeten vestigen. 
De politiek is ten slotte geen automa
tiele Er zijn omstandigheden denkbaar: 
een nationale noodtoestand, maar toch 
ook wel een wat wij zouden willen no~
men: politieke noodtoestand, waarin 
een - tijdelijke - samenwerking van 
VVD en PvdA onontkoombaar of nood
zakelijk zou kunnen zijn. 

Het ziet er gelukkig .1aar uit dat wij 
ons daarover voorlopig }'let hoofd niet 
behoeven te breken. Maar voor die 
denkbeeldige situatie is het toch goed 
dat de heer Toxopeus daar bovendien 
dan nog· een duidelijk voorbehoud bij 
heeft gemaakt, dat door mevrouw Van 
Someren nog nader is •litgewerkt. Het 
voorbehoud namelijk dat liet dan boven
dien nog zou moeten gaan c.m een Par
tij van de Arbeid van de heer Drees en 
niet om een Partij van de Arbeid, wel
ker Amsterdamse federatie zich geroe
pen voelt 1 mei te vieren met organisa
ties en lieden, van wie zij op haar vin
gers lwn natellen, dat <•en dergelijke 
samenwerking op rellen moet uitlopen. 

Al met al mag dus met nadruk wor
den vastges~dcl dat de VVD geen enkel 
voornemen heeft, nu of in de toekomst 
de "duidel~jkheid'' in de politiek, welke 
voor zeer velen haar grote aantrek
ldngskracl1t was en is, prijs te geven. 

A. W. ABSPOEL 
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Salu,utschoten 
Nog even over het regeringsbesluit 

om de saluutschoten i:Jij geboorten in 
het Koninklijk Huis af te schaffen. Ken
nelijk acht men die ·3aluutschoten in 
Denemarken, dat ·ons altijd wordt voor~ 
gehouden als een zo .:J.emocratisch en ' 
vooruitstrevend land, niet zo uit de tijd 1 

als onze· regering. ·De ;mnonnen in het ' 
-kasterJl Elsenor worden tenminste in ge-_' 
reedheid gebracht om saluutschoten af 
te vuren als daar binnenlcort het eerste 
kind van kroonprinses :Margaretha ge• 
boren wordt. Ik vind het jammer om dit · 
soort tradities af te schaffen en pleit 
voor een herroeping van het rege
ringsbesluit terzalre. 

Zondag 
Dit jaar viel 5 mei op een zondag. 

Voor het eerst hebben de vlaggen ook 
op die zondag van de officiële gebouwen 
gewapperd, omdat de regering gesteld 
heeft van mening te zijn dat op 4 en 5 
mei gevlagd moet worden - ook van de 
officiële gebouwen - of die dagen nu op 
zondag vallen of niet. Vroeger stak men 
iri zo'n geval de vlag op maandag uit. 
Dat de regering aan die dwaze toestand 
een eind heeft gemaakt vind ik toe te 
juichen. Ik hoop dat Pen zelfde ge
dragslijn gevolgd zal worden bij ver
jaardagen van het Koninklijke Huis. 
Want het is al te zot dat de burgerij op 
zondag en de officiële instanties op 
maandag vlaggen. 

D. W. DETTMEIJER 

Polen 
Donderdag 9 mei zouden enig.e Poolse 

·studenten een bezoek aan Nederland 
brengen. Een aantal · Kamerleden zou 
hen mede ontvangen om 'tot een uitwis
seling van gedachten te komen. Zulk 
een taak is immers belangrijk in de 
totale sfeer van ontspanning en toenade
ring tussen het Westen en het Oosten. 

De Poolse regering heeft echter op 
het laatste ogenblik de benodigde visa 
ingetrokken. De studenten 'zijn dan ook 
nogal lastig geweest , in de afgelopen 
welren en dan zijn ze kennelijk niet 
meer geschikt om aan tc:en vreedzame 
confrontatie mede te werlren. 

Op zichzelf een onbelangrijk -incident? 
Ja, maar toch op zijn miust ook een 
doordenkertje, vooral voor hen die me
nen dat 'een totalitair systeem dat zijn 
inspiratie zoekt in de werlren van Marx 
begerenswaardiger zou .'.ijn dan een dat 
stoelt op l1ypernationalisme, zoals in 
Griekenland. H. J. L. VONHOFF 

Wilt u ideale 
kantoorruimte? 
Geen probleem! 

u kunt meteen prachtige ruimten huren voor uw kantoor, uw praktijk. of 
showroom. 
Ruimten die variëren van 50 tot 800 m2. Desgewenst geheel naar uw wensen 
afgewerkt, terwijl de kosten daarvan in de bijzonder lage huurprijs 
verdiskonteerd worden. 
De ruimten liggen in· de pas voltooide nieuwbouw van de stad Tilburg, 
aan· de Ringbaan-West,. hoek Hart van Brabantlaan. In Tilburg bestaan 
Parkeergelegenheid is in de parkeerkelder, alsmede in de directe nabijheid 
Parkeergelegenheid is in de parkeerkelder, alsmede in de direk~e nabijheid 
in ruime mate aanwezig. Neem zonder enige verplichting contact met ons op. 
U zult verbaasd zijn over de mogelijkheden! · 

Bezichtiging ter plaatse, Hart van Brabantlaan nr. soq, iedere maandag
morgen en woensdagmorgen van 10.00 'tot 14.oo· uur en iedere dinsdagmiddag 
en donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, of na telefonische afspraak met: 

C OMETON N. V. 
STREVELSWEG 700 

ROTTERDAM 
TELEFOON: 010 • 279580 
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De zwijgende gemeenteraad 
DE gemeenteraadsvergadering waarin 

de heer G. W. Keja ~ijn interpellatie 
hield over de kwestie van bouwen voor 
de metro aan het Rhijnspoorplein heeft 
een verheugende onthulling opgeleverd: 
de Amsterdamse raadsleden zijn bijzon
der ijverige en gewetensv0lle lezers van 
a_llerlei stukken. Dat bleek toen de __ wet
houder op de vraag van de heer Keja 
w~arom in het raadsvoorfltel- niets ·was 
gezeg·d over het bouwen voor de n1etro; 
antwoordde dat bij het raadsvoorstel 
toch een verwijzing was gevoegd naar 
de specificatie van de Iwsten voor het 
Rhijnspoorplein van de Dienst publieke 
werken.· In dat rapport nu '~·as- een post 
opgenomen, waarbij -was vq·m_eld dat 
dit b~drag extra nodig zou ;,ijn om voor
bereidingen te treffen .voor de ·eventueel 
te houwen stadsspoor. 

_ Het: doet· een beetje denlien aan zo?n 
ouderwets zo.el,plaatje - n2t de vraag: 
waar zi~ het· konijn? De heer Keja· was 
de enige die ruiterlijk toegaf het konijn, 
of het addertje, niet -te' hebben gevon
den. Vrijwel alle andere raadsleden· 
haastten zich te verklaren dat zij het 
heus wel gelezen hadden, met andere 
woorden dat zij heus wel geweten had
den dat er bij de verkeersvoorzieningen 
aan het Rhijnspoorplein ook voor de 
metro werd gebouwd. Het ;s verblijdend 
dit te weten. Het maakt ret overig~ns 

des te verbijsterender dat toentertijd 
niemand ook maar met een woord er-
van heeft gerept. -

In de regel schromen de Amsterdamse 
raadsleden niet hun kennts en inzicht te 
op·enbaren. Bij een zo· belangrijke zaak 
als de stadsspoorweg zou men dus heb
ben mogen_verwachten :lat zij over uit-
gaven voor een project dat zelfs nog 
niet is goedgekeurd, zeker hun licht zou
den doen schijnen. Maar neen,- in alle 
stilte is toen de voordracht gepasseerd. 
Al die leden die het konijn hadden ge
zien zwegen erover. Dat kan maar een 
ding betekenen: al die raadsleden zijn 
ingenomen met de stadsspoorwegplan
nen. De twee discussiedagen die gaande 
zijn op het tijdstip dat dit blad wordt 
gedrulü zijn overbodig. Op het ogenblik 
dat u dit blad ontvangt ~.al het debat 
over de stadsspoorweg achter de rug 

· zijn, u weet dus of al J.ie zwijgzame 
raadsleden die alle stuklHm gelezen had
den, in hun zwijgzaamheid hebben vol-
hard. -

I:!_ie zwijgzaamheid is. in elk geval niet 
getoond bij de vele reacties die de 
laatste tijd rondom het metroplan zij!l
ontstaan. Allerlei teaeh-ins en andere 
gelegenheden om -gTam cf vreugde te 
uiten zijn geopend, en zoals altijd zijn -
tegenstanders actiever in hun belijde
nissen dan voorstanders. nat maalü ook 

een enquête zoals die_ door het Algèmeeri 
Handelsblad is gehouden, zo griezelig. 
Zo'n actie heeft immers volstrekt niets 
te maken met een onderzoek naar de 
algemene mening. Het is eigenlijk ver
bazend dat er toch nog 22 pct. is ge; 
weest dat zich duidelijk vóór de metro
plannen heeft uitgesproken; dat percen
tage zal voor een goed deel te verklaren 
zijn uit de overweging van de voorstan
ders om althans enig tegenwicht te ge
ven. Het blad heeft zelf ook wel beseft 
dat deze stunt geen betekenis heeft, bij 
de uitslag is dan ook geschreven: "Het 
staat uiteraard niet vast of deze 
uitspraken representatief _zijn voor alle 
lezers." Dat had best •vat · positiever 
gesteld lmnnert•.worden, want het staat 
heus vast:.dat?zt~~ere enquête die niet 
a-select wordt ~gébcil,lden, elke r,epresep
tatieve waarde. riJ_!;$~~ Trouwens, mutatis . 
mutandis g~ld.~ cta;f:· natuurlijk oök voi;lr 
teach-ins, maár' dii.arvan weet me!l. dat 
wel. · 

Overigens heeft het op dit tijdstip,· 
dat. is dus juist voordat de debattep. 
over· d_e metro fu'~de- gemeenteraad aan~
vangen, weinig Zin:;11àder op de kwestie 
in te gaan. De twee -dagen die ervoor 
zijn gereserveerd zullen wel nodig zijn; 
er zal wel veel gepraat worden want de 
·publieke tribune zal ditmaal niet zo leeg 
zijn als bij de behandeling van de voor-

Taxi als openbaar vervoer 
NA een debat dat verscheidene uren 

heeft geduurd, heeft de Rotter
damse raad met slechts één stem tegen 
zijn goekeuring gehecht aan een nieuwe 
verordening op het vervoer met huurau-· 
to's en taxi's. De enige onvermurwbare 
opposant was de "Boer" mr. J; Sepers 
die de mening was toegedaan, dat in 
een bepaald opzicht de ontworpen voor
zien.ingen nog niet ver genoeg gingen en 
die daarom de gehele verordening van 
de hand wees. Consequent, maar wel' 
wat erg sterieL 

De lange duur van het debat moest 
noodzakelijkerwijs bij de waarhemers 
op de tribunes verwondering wekken. In 
het op zichzelf al zeer langdurige voor
overleg was namelijk het ontwerp-veror
dening eenstemmig aanvaa1·d. Aan dat 
vooroverleg hadden niet alleen leden 
van de desbetreffende adviescommissies 
uit de raad deelgenomen, maar ook ver
tegenwoordigers van de werkgevers-, de 
werknemers- en de consumentenorga
nisaties. Welnu, wat viel er in de raad 
dan nog veel te bepraten? 

Men moèt aannemen dat een adres 
van de (socialistische) Nederlandse 
bond van vervoerspersoneel de tongen 
heeft losgemaakt. In dit adres toch 
werd de aandacht gevraagd voor enke
le inderdaad wel zwakke punten in het 
ontwerp. Maar ook het adres als zoda
nig kon gelden als een merkwaardig-

heid. En wel omdat de adresserende 
organisatie ten nauwste bij het voor
overleg betrokken was geweest. Kerme
lijk zijn de bondsbestuurderen, net als 
de gemeenteraadsleden, pas achteraf 
wakker geworden, als we dat ~ een 
beetje oneerbiedig - zo noemen mogen. 

Maar genoeg daarover. We willen er 
nu toe overgaan de belangrijkste ei
genschappen van de nieuwe verordening 
te sl.gnaleren. Die zijn: 1. invoering van 
een centraal vervoersrooster; 2. verrui
ming van de standplaatsenregeling en 
wel door garagewagens onder bepaaJde 
voorwaarden in de gelegenheid te stel
len als taxi's te opereren; 3. het moge
lijk maken van een s~rengere selectie 
bij de toelating van chauffeurs; 4. het 
scheppen van de mogelijkheid om in 
bepaalde gevallen tegen het intrekken 
van chauffeursvergunningen een - be
zwaarschrift in te dienen. 

Vooral het laatstgenoemde punt heeft 
tot een schier eindeloos gemanoeuvreer 
aanleiding gegeven. In het ontwerp-ver
ordening werd een termijn van dertig 
dagen genoemd die moet zijn verstre
ken alsvorens een · chauffeur, wiens 
v.ergunning is ingetrokken, in beroep 
kan gaan. Die termijn vonden velen te 
bezwaarlijk voor de inkomsten van de 
gestrafte. De liberaal Van Leeuwen 
diende een amendement in waarin werd 
voorgesteld het aantal van dertig dagen 
te veranderen in veertien. In tweede 

termijn ging hij nog een stapje verder 
en maakte hij er vijf dagen van. Een 
suggestie van wethouder Polak - die 
het ·ontwerp-verordening met al zijn in
gewikkelde juridische actpeeten vol 
gloed en met kennis van zaken heeft 
verdedigd - zal de heer Van Leeuwen 
daartoe hebben geïnspireerd. 

Voor de meerderheid van de raad was 
deze verduiming van de wijn echter nog 
niet voldoende. Een amendement van 
de pacifist Oosterwijk, dat de termijn 
tot drie dagen teruggebracht wilde zien, 
had meer succes. Het kwam met 21 
tegen· 15 stemmen over. de eindstreep, 
dank zij vooral de steun diEi het amen
dement uit de socialistische hoek ge
noot. Overigens was dit het enige suc
ces van de pacifist. Van de twaalf 
amendementen die hij had ingediend, 
werden. er elf --van de tafel geveegd. 

In hèt ·algemèen , kan worden opge
merkt ·dat de nieuwe verordening in dè 
raad met waardering is ontvangen. 
Toch was iedereen er zeer wel van 
doordrongen dat de nieuwe verordening 
nog niet meer is dan een stap op de 
goede weg. Er zal nog meer moeten 
gebeuren _voordat kan worden gespro
ken van eeri volledige sanering van de -
bedrijfstak. Daarvoor zal o.a. de invoe~ 
ring van een centrale telefoon nodig zijn. 
Maar die zien wij nog niet op korte 
termijn verschijnen. De heer Van Leeu-

Gere9lementeerde roulette 
EEN bewijs van normverandering is 

stellig het besluit van de Haagse 
gemeenteraad om de roulette een kans 
te geven. Eindelijk heeft de meerder
heid van de raad gehoor gegeven aan 
een bij herhaling door ons fractie-lid de 
heer D. W. Dettmeijer, geuite wens. Er 
zijn zelfs twee moties_ aangenomen op 
deze kwestie betrekking hebbende. De 
raad was zich daarbij bewust, dat déze 
regering in elk geval niet bereid is een 
·wijziging van de wet op de kansspelen 
te bevorderen. Daarom waren de twee 
moties echter nog geen slag in de lucht. 
Gezien de stemmenverhouding moeten 
beide moties zelfs voor dèze regering 
een vingerwijzing zijn, maar meer nog 
voor een volgend kabinet. 

Verheugend was, dat niet alleen de 
KVP haar stem aan de moties gaf, 
maar dat ook een tweetal leden van de 
Prot. Chr. fractie bereid bleek de nood
zaak van de instelling van een van ge
meentewege gereglementeerde roulette 
te erkennen. De houding van de PSP 
heeft ons niet verbaasd; wel die van de 
Boere1wartij, waarvoor de heer Dulfer 
als woordvoerder optrad. Hij betoogde, 
dat de vrijheid haar grenzen heeft; vrij
heid is niet door te trekken tot bande
loosheid, zei hij. En daarmee kunnen 
wij liberalen het wel eens zijn. Maar , 
daarna heriJmerde de heer Dulfer aan _ 

het beginsel "De overheid is dieharesse 
van God". Deze uitspraak deed de heer 
Dettmeijer interrumperen: "En het 
standpunt van de BP dan tegen de 
PBO?" Hier werd de spijker op de kop 
geslagen en wel zo hard, dat er geen 
antwoord op kwam! De heer Duif er be
toogde overigens niet in te zien, waar
om de overheid de massa niet zou mo
gen beschermen tegen de verdoving van 
het hazardspel. 

Ook deze opmerking was er volkomen 
naast, want de meerderheid van de 
raad \vilde juist een gereglementeerde 
roulette, hetgeen inhoudt, dat een be
perking noodzakelijk werd geacht. De 
communist Ymkers formuleerde het 
probleem heel juist: er is geen reden 
tot moraliseren; het is het beste, het 
lmnsspel, dat nu clandestien toch wordt 
beoefend, onder overheidstoezicht toe te 
laten. Wie roulette wil spelen, moet dat 
zelf weten en voor de gemeente kan de 
opbrengst een welkome aanvulling van 
de kas zijn. 

Met deze opvatting kunnen we het 
zeer wel eens zijn. Voor ons lijdt het 
geen twijfel of een roulette betekent een 
toeristische attractie, al hebben sommi
ge sprekers daar een vraagteken achter 
geplaatst. Hoe dit zij, de internationale 
badplaatsconcurrentie is groot en Sche
veningen mag hierin o.i. niet achterblij
ven. Bovendien mag van het gemeente
bestuur op den duur worden verwacht, 
dat het uit de opbrengst van de roulette 
in de eerste plaats zorg draagt voor een 
klimaatverbetering.-

HOE noodzakelijk dat is, weten we 
eigenlijk allemaal, maar het is nog 

eens bewezen door het feit, dat d~ 
Maatschappij Zeebad zich genoopt heeft 
gezien de exploitatie van de zomercon
certen van het Residentie-orkest te sta
ken, omdat deze al jaren verliesgevend 
is. Ondanks deze verliezen heeft de "ou
de" My. Zeebad onder de bezielende 
leiding van mr. A. Adama Zijlstra de 
zomerconcerten toch doorgezet. Hij zag 

Bokm.i k.i ·· ~l •. 
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dracht over het Rhijnspoorplein. Het ko
nijn van toen is nu een soort King Kong 
geworden, die ditmaal in de voordracht 
aan de raad niet vagelijk is aangeduid, 
maar met forse streken geschetst en de 
gewetensvolle lezers van alle gemeente
lijke stukken zullen dubbel goed weten 
waar .het om gaat. Men moet hopen dat 
zij het grote belang van een goed open
baar vervoer voor Amsterdam hebben 
beseft. 

-<> . 
Het Amsterdamse gemeenteraadslid, 

onze partijgenote mevr. L. Vonhoff-Lui
jendijk, heeft b. en w. schriftelijke vra
gen gesteld_ naar aanleiding van een 
stukje van Dagboekanhir in Het Parool 
over. het gevaar van plaveisel onder 
klimhekken. Dagboekanier wees erop 
dat veel kinderen, nare verwonding~m 

. oplopen als pij van Z.O'J;l klimih:ek op de, 
harde stenen Vallen en schreef dat het 
gel'neentebestuur 'itl· heel- vaak daarop is 
geattendeerd,-. zo:n-<l.er dat er i;ets aan is 
geda;m. De oplossing is z.i. heel simpel; 
zand i.p.v. stenen onder de klimhekken. 
Mevr. Vonhoff vraagt of het juist is dat 
b. en w. reeds geruime tijd geleden 
besloten hebben proeven met speciaal. 
plaveisel te nemen en zij wil weten -
daar komen haar vragen vrij vertaald op 
neer - hoe lang het nog duurt voor ei· 
wat gebeurt. · 

· wen rekende voor dat dit een uitermate 
kostbare voorziening is. Abrupte invoe
ring zou bovendien de nekslag voor de 
blokbanders betekenen. 

Niettemin diende ·de heer Van Leeu
wen, het -belang van een centrale tele
foon zonder voorbehoud erkennende, 
een motie in waarin het college werd 
verzocht naar de instelling van deze 
voorziening te streven. Een onschuldig 
verzoek dus. De motie werd dan ook 
met .algemene stemmen aangenomen. 

Ook deze liberale woordvoerder was 
in dit debat uitstekend op dreef. De blik 
vooruitwerpende zag hij voor de taxi in 
toenemende mate een taak weggelegd 
als middel van openbaar vervoer. Een 
goed taxiwezen moet volgens hem in 
staat worden geacht de aankoop van 
een tweede auto voor het gezin te voor
komen of te vertragen. Maar dan zal 
eerst de Wet autovervoer personen, die 
sinds het midden van de jaren dertig 
principieel niet is veranderd, op de hel
ling moeten 

In zijn filosofisch getinte betoog ont
veinsde de heer Van Leeuwen zich in
tussen niet dat in Rotterdam een aantal 
bijzondere omstandigheden een rol spe
len. De garagewagens zijn er verre in 
de meerderheid. Dat gaat nu verande
ren. Het accent komt door de bepalin
gen van de nieuwe verordening meer te 
liggen op de taxi. Het klimaat daarvoor 
wordt onmiskenbaar verbeterd. 

zulks als een duidelijke taak in het ka
der van het attractief houden van Sche
veningen, afgezien van het culturele ka
rakter. De nieuwe "heer" in Schevenin
gen, die al zoveel vernield heeft in onze 
badplaats, heeft daarvoor, ondanks 
schoon klinkende woorden, geen begrip.' 
Ware er een roulette geweest, dan had 
de gemeente over de middelen beschikt 
om het verlies te dragen. Nu moesten b. 
en w. "neen" zeggen. Jammer, heel 
jammer. 

Van verschillende kanten werd in de 
gemeenteraad voorlopig ook "neen" ge
zegd tegen het voorstel tot reconstructie 
van de Lange Vijverberg. De argumen
ten hiervoor waren van verschillende 
aard. In de eerste plaats vreest men 
daarvan afbreuk van het historisch-ste
debouwkundige karakter. In de tweede 
plaats meent men, dat het uitgestippel
-de verkeersbeleid een tweede rijbaan op 
de Lange Vijverberg niet noodzakelijk 
doet zijn. In de derde plaats heeft men 
bezwaren tegen de bestrating van het 
schelpenpad langs de Hofvijver. Dit 
laatste argument houdt verband met 
het eerste door ons genoemd. 

Deze eerste twee argumenten spre
ken ons niet aan. De gemeenteraad zou 
er naar ons oordeel goed aan doen de 
tweede rijbaan te aanvaarden, maar de 
bestrating van het schelpenpad af te 
wijzen. 
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Grondwetsverkrachting ·of 
ontoelaatbare discriminatie? 

Het zijn grote en. hard.e woorden, die 
boven dit artikel staan, ik weet het. 
Maar het zijn woorden, -die gevallen zijn 
in het debat, dat -d~ _Tweede Kamei· de 
vorige week. heeft ~.evoè_l'd over . eeri re· 
geringsvoorstel óm at.'tief . kiesrecht te 
verlenen aan Nederlandse- ambtenaren· 
in het buitenland. Het was een debat, 
waarin de emoties af. en toe vrij hoog 
O}lliepen en dat eindigde met een Jlljzon· 
der krappe zege vari de regering. Het 
wetsontwei;P werd aangenomen met 57 
tegen 5i stemmen. De mening in de 
VVD-fractie was verdeeld. Van de 14 
aanwezige leden stemden 12 voor en 2 
tegen. Al met al een debat, dat een 
verslag in ons weekblad verdient. 

Wa,ar ging het om? Reeds gedurende 
vele jaren was in de Tweede Kamer, 
onder andere .door mij, de· aandacht van 
de regering gevraagd voor de onbevre
digende situatie, dat de Nederlandse 
ambtenaren in het buitenland - voorna
melijk· diplomatiek personeel en. be-

. roepsmilitairen - geen actief kiesrecht 
bezaten. Een situatie, die nog onbevre
digender werd toen de Nederlandse wet
gever in 1964 bepaalde dat deze ambte
naren wel als binnenlandse belasting
plichtigen zouden worden beschouwd. 
Op het eerste gezicht zou men wellicht 
geneigd zijn te zeggen: "Wat is er dan 
tegen om- hun ook het actieve kiesrecht 
te geven?'' 

Zo eenvoudig ligt de zaak echter i1iet. 
~e voornaamste moeilijkheid is gelegen 
1n de tekst van de Grondwet. Artikel 90 
bepaalt namelijk dat nien om het 
kiesrecht voor de Tweede Kamer te be
zitten (het kiesrecht voor de Provineiäle 
Staten en de gemeenteraden was hier 
niet aan de orde; dit gemis wordt dooi· 
de betrokken ambtenaren niet zo ster-k 
gevoeld) o.a. "ingezetene" van het rijk 
behoort te zijn. · 

Juridische taal 
Nu zal de niet staatsrechtelijk 

geschoolde lezer wellicht dénken dat 
daarmee de kous af is, omdat z.i: een 
ambtenaar, die in het buitenlanà woont 
geen "ingezetene" van Nederland is il~ 
de strikte betekenis, die men in het 
spraakgebruik aan dit woord pleegt toe 
te kennen. 

Maar juridische taal is nu eenmaal 
iets anders dan_ spreektaal. Ook de 
Grondwetgever besefte in 1887. dat h_et 
woord ,;ingezetene" op zichzelf niet vol
doende duidelijkheid verschafte en be
paalde daarom in art. 6, dat de gewone 
wetgever zou moeten uitmaken wie "in
gezetene" zou zijn en wie niet. 

Dat geeft de wetgever dus een zekere 
vrijheid. Hij is daarbij bepaald niet ge
houden om te verklaren dat . ,ingezete
ne" zijn van Nederland alleen kan in
houden: "werkelijke woonplaats in Ne
derlantl hebben". Als de Grondwetgever 
dat bedoeld had, zou hij dat zelf wel zo 
hebben geformuleerd. Ik zei met opzet 
dat de wetgever een "zekere" vrijheid 
had, hij moet namelijk binnen de gren
zen van de bedoeling van de Grondwet
gever blijven. 

Ik heb die bedoeling aldus verstaan, 
dat de Grondwetgever wilde dat er een 
band van voldoende sterkte zou bestaan 
tussen de kiesgerechtigde en Nederland. 
Ik achtte met de minister een zodanige 
band aanwezig bij_ alle in het buitenland 

Noordwijk aan Zee 
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door .,.;r. W. J. ( •• . 
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verblijvende personen, die in dienst ZIJn 
van een Nederlandse overheidsinstantiè 
en bij hun echtgenotes( -ten). 

De gehele fractie van de VVD deelde 
dat standpunt. 

Amendement 
Tijdens de openbare behandeling rees 

ei· echter een ·moeilijkheid. Door AR, 
CHU en KVP werd bij monde van de 
heer Veerman een amendement inge
diend om het kiesrecht ook te geven 
aan Nederlàndse ambtenaren, die in 
dienst zijn bij volkenrechtelijke orga· · 
nisaties waarvan Nederland lid is, dus 
bijvoorbeeld de EEG, de Verenigde Nit
ties · enz. 

Kan men nu ten aanzien van deze 
ambtenaren nog zeggen .dat zij een zo
danig sterke band met Nederland heb
ben, dat zij als "ingezetenen'.' van Ne
derland kunnen worden beschouwd, op 
dezelfde voet als bijvoorbeeld de Neder
landse diplomaten? Acht men die band 
niet sterk genoeg, dan ontstaat er strijd 
met de ,Grondwet en dan komt men als 
Kamerlid voor de altijd weer pijnlijke 
moeilijkheid te staan, dat men wellicht 

«~· 
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een g1;oot voorstander is van de voor
gestelde· wetsbepaling, doch meent op 

·, gi•ond · van zijn eed · van trouw aan de 
Grondwet er toch nièt voor te kunnen 

. stemmen, 
. E'én van .. de meèst sprekende voor

beelden V~J,n een ·dergelijk dilemma 
vormt m.i. nog steeds het stemn1en van 

·.· prof. Rolimië en enkéle andere leden 
·van de -KVP-fractie. tegen de Deltawet 
in 1957. Men kim er zonder meer van 
uttg~an: dat prof. ,Romme een vurig 
v'ooi'stander was van de totstandkoming 
van de Deltawet. Toch achtte hij zich 
op grond van zijn eed van trouw aan de 
Grondwet verplicht zijn stem aan het 
wetsontwerp te onthouden, omdat z.i. 
art. 4 in strijd was met art. 206 van de 

,grondwet. 
Ik ga op de juistheid van zijn stelling 

(die overigens destijds door prof. Oud 
met kracht van argumenten is besh;e
denl niet in, maar wil met dit voorbeeld 
slechts aantonen dat voor Kamerleden 
een naar hun. mening bestaande strijdig· 
heid van een wetsbèlpaling met de Grond
wet ·voldoende aanleiding vormt om zich 
tegén dié bepaling té verzetten, zelfs qls 
zij het met de inhoud volledig eens zijn. 
Daarbij speelt natuurlijk ook het feit dat 
in· .Nederland de rechter niet bevoegd is 
een wetsbepaling te toetsen aan de 
Grondwet, een belangrijke rol. 

Het amendement-Veerman schiep 
voor onze fractie een soortgelijk dilem
ma. 

De meeste leden, onder wi.e ik zelf, 
waren van mening dat men de ambte· 
naren bij de bedoelde . volkenrechtelijke 
organisaties natuurlijk dezelfde rechten 
behoort te geven, als de ambtenaren 
van de buitenlandse dienst, maar wij 
aarzelden zeer sterk ten aanzien van de 
vraag of een dergelijke bepaling niet in 
strijd zou kOmen met de Grondwet. 

Het is om die reden dat ik zelf geen 
·amendement van deze strekking heb in
gediend en ook geweigerd heb het 
amendement van de heer Veerman me
de te ondertekenen. 

Pas toen minister Beeri1ink verklaar
de geen bezwaren tegen het amende
ment te hebben, hebben de meeste le
den van de fractie, onder wie ik· zelf, 
onze aarzeling overwonnen en onze 
stem aan het amendement gegeven. On
der. de liberale tegenstemmers waren er -
enkelen die· het amendement in str~id 
bleven achten met de Grondwet, terwijl 
de anderen van mening waren, dat de 
desbetreffende ambtenaren een zo vage, 
weinig omlijnde groep vormden, dat zij 
daaraan geen kiesrecht wilden verle
nen. 

Het amendenl.ent werd ten slotte met 
een kleine meerderheid aanvaard. 

"Tweede ràngs" 
Dat geluk viel niet ten deel aan mej. 

Goudsmit van D'66 en de heer Franssen 
van de PvdA, die, wat de eerste betreft, 
alle Nederlanders in het buitenland en 
wat de laatsten betreft alle Nederlan
ders die ten hoogste zes jaar geleden 
uit Nederland vertrokken zijn en verkla
ren. dat zij te zijner tijd wel weer eens 
terug willen keren, het kies1·echt wilden 
geven. 

Deze amendementen waren naar onze 
mening volstrekt in strijd met de 
Grondwet en wij hebben daar dan ook 
met de meerderheid van de Kamer una
niem tege1Î. gestemd. 

Het motief voor deze amendementen 
was dat er - zie de titel van deze 
bijdrage - bij ongewijzigde aanvaar
ding van het wetsontwerp een ontoelaat
bare discriminatie zou ontstaan tussen 
ambtenaren in het buitenland en andere 
daar gevestigde Nederlanders. Deze an
dere Nede1·landers zouden dan "tweede 
rangs" Nederlanders worden. 

Ik heb de juistheid van deze stelling 
in het midden gelaten. omdat aanvaar
ding van de amendementen voor ons -
gezien de strijdigheid met de Grondwet 
- toch uitgesloten was, maar wel aan 
de minister gevraagd om deze zaak aan 
de orde te willen stellen bij de komende 
Grondwetswijziging, Daarbij zou dan 
namelijk de eis van "ingezetene" te zijn 
als voorwaarde voor het bezit van het 
actief kiesrecht kunnen worden losgela· 
ten en dan is de gewone wetgev:~r, Q'ê· 
heel vrij om eventueel te l)epäien "dat 

alle ·Nederlanders ·in het. buitenland moe , 
geli stemmen. Ik· vroeg mij in dit -vér~' · 
band wel a;f, of het redelijk -is om bijv.' 
een Nederlander, die tn verband niet.de' 
hoge belastingen in het buitenland gaat: 
wonen -- .. ik kan dat ·overigens best· 
begrijpen en .zal 'de -laatste zijn om het· 
hem: te verwijten · _:__ nu ook nog' het . 
kiesrecht achterna te dragen. Dat gaat · 
mij wat ver en het is wel grappig om te -, 
zien, daL-het nu. juist o.a. de PvdA is> 
die hem dat kiesrecht wel wil toeken~ 
nen•. 

Nek· aan nek 
. Met dit. alles was er nu een hoogst 
mteressante situatie in de Kamer 
ontstaan. Er waren nu twee - onder· 
ling totaal verschillende - groepep., die 
tegen het wetsontwerp gekant waren. 

Ten eerste de groep van Kamerleden 
die van mening waren dat het wetsont: 
werp te ver ging, doordat het mensen 
het kiesrecht toekende,' 'die niet-' meer 
als "ingezetenen" waren te beschouwen 
en die dus vonden dat de Grondwet 
werd verkracht. En ten tweede de 
g:-oep, die meende dat het 'wetsontwerp 
met ver genoeg ging . door slechts aan 
ambtenaren en niet aan alle of bijna 
alle Nederlai1ders i;n het buitenland dat 
kiesrecht te geven en die dus in het 
wetsontwerp een ontoelaatbare discrimi· 
natie zagen. · · 

Zoals dat in het parlement meer ge
beurt, vonden deze groepen elkaar en 
stemden eendrachtig tegen het wetsont
werp. Jongeling en .. Van pis bijvoor
beeld arrh in arm met Marcus Bakker 
en Wiebenga van de PSP, ferm on
dersteund door de Boerenpartij ! 

Nogmaals. dat zijn interessante mo
menten in het parlementaire bestaan 
dat niet altijd zo opwindend is· als bui: 
tenstaanders wel eens denken. 

De. verwachting dat het een nek-aan
nek-race zou worden kwam uit. Ik heb 
de uitslag reeds vermeld. 

Ook twee VVD-ers. Koning en Wieo·el 
stemden. tegen. omdat zij, na de aa,;ne: 
tning van het amendement-Veerman, het 
wetsontwerp in strijd met de Grondwet 
achtten. Het behoeft geen betoog dat 
men in dat geval inderdaad in geweten·· 
verplicht is· tegen te zijn. · 

Eerste Kamer 
Het resultaat is dus nu, dat als ook de 

Eerste Kamer het wetsontwerp aan
vaardt, iedere Nederlandse ambtenaar 
in het buitenland, ook die in dienst van 
volkenrechtelijke organisaties, zijn stem 
mag uitbrengen bij Tweede Kamer-ver· 
kiezingen als hij tenminste tevoren een 

· verklaring aflegt, dat hij daarop prijs 
stelt. Hij kan dat in persoon in Neder
land doen, maar hij kan ook aan iedere 
willekeurige kiesgerechtigde in Neder
land een vo!Jnacht geven. 

Ik schreef: ,.Als de Eerste Kamer het 
wetsontwerp aanvaardt". Ik schreef dat 
niet zonder speciale bedoeling en we'l 
omdat ik er nog niet voor 100 pct. van 

· overtuigd ben dat de Eerste Kamer dat 
zal doen. Voorn I een eventuele strijdig
heid met de Grondwet weegt in die 
kringen altijd bijzonder zwaar. Veel zal 
er afhangen van de overtuigingsln·acht 
van minister Beernink. · 

Wij zien het debat van deze "wijze 
n1am1en en vrouwen" n1et spanning te
gemoet. Maar niet alleen wij ! Met nog 
meer spanning wachten ongetwijfeld de 
Nederlandse ambtenaren in het buiten
land op het resultaat van die beraadsla
gingen. Zullen zij uitsluitend belasting 
mogen betalen of zullen zij via hun kies
recht ooit een duit in het zakje mogen 
doen ove1• de wijze waarop hun geld 
wordt besteed? 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
v.v.o. 

Koninginnegracht 61 
's-Gravenhage 
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ft. 

6 '"""" vrijdag 17 mei 1968 

"w·ij willen oveel 
• I 

... 
ALlE 

en doen zo weinig" VERZEKERINGEN 

• 
"Wij willen zo veel en wij doen zo 

weinig". Onder dit motto zou men de 
rede kunnen samenvatten die ir. B. A. 
Kruithof, voorzitter van de vereniging 
Technisch Centrum, de vorige week te 
Utrecht hield ter gelegenheid van de 
opening van de Techni-show 1968. 

Niet lonen alleen 
Het was een opmerkelijke, ~.ede, waar

in nog eens _duidelij~ >ye_rd . óiidei-streept 
dat in ons · econom1sch leven bepaald 

. nóg wel andere factoren een 'bijzondere 
rol speleri dan bijvoorbeeld ·'lonen en 
prijzen alleen . . . . , . 

,·, .. Inderdaad;_ \yi,j vyillen zo veel. We 
... hèbben, om met ir. · Kruithof te spreken, 

· eeri niaxiinale. bevolkingsdichtheid en 
· voor westerse landen maximale bevol

kingsgroei niet een relatief , ldein per
_centage beroepsbevolking, Wij. hebben 
hoge sociale normen en behoorlijke wel
vaartsverlangens. We willen . autorijden 
op goede wegen, we houden veel van 
kinderen eri van veel goede verzorgde 
opa's en oma's, van delta, bijstandswet, 
Europoort en aardgasleiding. Maar, zo 
voegde hij er aan toe, klassieke wel
vaartsbronnen als landbouw en verkeer 
die de helft van onze export opbrachten 
komen onder een steeds toenemende 
druk te staan. 

Daarom is ir. Kruithof . <fàn ook te
recht van oordeel dat onzè inkomsten in 
versnelde mate van andere pè'drijfstak
ken zullen moeten· komen en ifilt Neder
land zich daarom 11iet kan 'veroorloven 
met and~re landen parallel . te lopen. 
Wij moeten ondanks onze internationale 
gevoeligheid en afhankelijkheid . bijzon
dere prestaties leveren. Als ' voorbeeld, 
speciaal op zijn terrein, noemde ir. 
Kruithof de zogenaamde numeriek 
bestuurde machines, d.w.z. machines 
die în hun complete . bewerkingscyclus 
automatisch worden bestuurd, bijvoor
beeld door middel van een ponsband. 
Van deze machines staan er in ons land 
nog maar 60. In Engeland waar het 
aantal nog jaarlijks met 30 procent toe
neemt zijn er 1400. De Britse regering 
heeft drie jaar lang twee miljoen gulden 
per jaar uitgetrokken om door voorlich
ting en demonstraties het gebruik ervan 
te bevorderen. · 

Niet ten onrechte vroeg ir. Kruithof 
zich af of wij in Nederland aan de kant 
kunnen blijven staan als het computer
tijdperk aan de deur van de werkplaats 
klopt. 

De voorzitter van het Technisch Cen
trum is er dan ook niet zeker van dat 
de oorzaak van het feit dat in de me
taalindustrie de loonstijging de stijging 
van de produktiviteit overtreft, alleen 
aan de loonkant moet worden gezocht. 

Hij herinnerde er in dit verband aan 
dat in Zweden en Amerika, veertig, 
respectievelijk zeventig procent meer 
kapitaalgoederen per werknemer aan
wezig zijn dan bij ons. 

!\federland, zo zei hij, is een jonge 
industriële natie met een aan de nieuwe 
industriële tijd nog onaangepaste denk
wijze en met een nog onaangepast on-
derwijs. .· 

Wij maken ons zo ongerust, aldus ir. 
Kruithof, over de ,,brain-drain'', maar 
we laten de in ons eigen land onontgon
nen brains nog te veel voor wat ze zijn. 
"Hersens en geld worden verspild en 
voor de research van het onderwijs 
worden slechts te verwaarlozen bedra
gen opgebracht". 

·Meer wensen 
Ook in de industrie zelf ontbreekt het 

volgens deze inleider aan een goede 
aanpak van speurwerk en ontwikkeling. 
Analoog daarmee is het geringe gebruik 
dat de Nederlandse industrie van inge
nieurs maakt. Van de 15.000 die er in 
ons land zijn, werken er ongeveer 500 in 
industriële bedrijven; de helft bij de 
grote vijf en de andere helft bij 850 
ondernemingen. 

Een gebrek aán begrip voor de waar
de van onderzoek blijkt volgens ir. · 
Kruithof ook uit de klachten van TNO 
dat het zo nioeilijk is de opgetaste ken
nis en ervaring kwijt te raken aan de 
Nederlandse industrie, moeilijker vaak 
zelfs dan aan het buitenland. · 

De metaalindustrie kan profiteren van 
de groei van de chemische- en procesin
dustrie en van de elektronische, auto
mobiel- en vliegtuigindustrie. Maar dan 
moet eerst .wel aan vele van een hele 
reeks wensen worden voldaan. 
. Ir. Kruithof noemde in dit verband; 
ondernemende, intensieve directies, be
ter samenspel met een overheid vol 
visie en met de werknemers, een be
l,.,stin_gvrije voet bij de ven-

tere en kleinere bedrijf, bevordering 
van de internationale samenwerking, 
steun bij onderzoek en ontwikkeling, .be
vordering van grotere bedrijfseenheden 
(bijvoorbeeld door de gesubsidieerde af
vloeiing van kleinere werkgevers), 
subsidies bij het" tot schroot maken van 
verouderde machines en bij de aan
lwop van en voorlichting over numeriek 
bestuurde machines, de vorming van 
een boget· kader, beter aangepast on
derwijs en het opstellen van. een reeks 
branche-rapporten in de trant van het 
rapport-Reijzer over de scheepsbouw. 

Tot zover ir. Kruithof, wiens inspire
rende rede wij dermate belangrijk ach
ten dat het gewenst zou zijn dat zij in 
de breedst mogelijke kring be;kendheid 
zou genieten. Hij geeft belangrijke stof 
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tot overdenking, niét alleen voor de over
heid, maar ook' voor de werkgevers- en 
werknemersorganisaties, die in een ge
zamenlijk overleg; resulterende in een 
gezamenlijke aanpak, tot een oplossing 
van vele door ir. Kruithof genoemde 
problemen zouden kunne!). komen. Wij 
hebben het reeds vaker gezegd; de pro
blematiek van overheid, vakbonden en 
werkgeversorganisaties ligt waarlijk 
niet alleen in het Joonvlak en de mede
zeggenschap. Het ware dan ook . te 

makelaarskantoor 

. wensen dat r,net name de vakbeweging 
eens bouwstenen ging aandragen voor 
een constuctiet arbeidsbeleid, waarbij 
duidelijk tot uiting komt, dat het 
vraagstuk van de loonpolitiek beslist 
niet alleen-zaligmal{end is. 

G STEMPHER 

': 

FRANKEN ST A TE 

BE·RG.EN- N.-H. 

wonen 1n stijl met service en verzorging 

"Frankenstate" in Bergen N.H. heeft voor directe bewoning" nog beschikbaar negen 
appartementen:, bewoonbaar door één of twee personen. 

De appartementen bestaan uit privé-hal en berging, huistelefoon, aansluiting PTT 
telefoon en televisie, keuken zitkamer (7x4) verbonden. door een vouwwand met 
slaapkamer (5x4), badkamer, toilet en overdekt balkon. 

In "Frankenst~te" zijn voorts aanwezig receptie, hoofdkeuken, wintertuin, restaurant 
me.t buffet, biljart, leestafel, logeerkamers. 

De service en verzorging worden verleend door een staf, bestaande uit directie, plaats
vervangend~directie, chefkok, huisbedienden, medisch getraind· personëel, etc. 

De lefding is in handen van mejuffrouw A. Zeiler, tevoren directrice van het hotel 
"Nassau Bergen" te Bergen aan Zee. 

Aangezien de flats niet zijn ondergebracht in een groot flatgebouw, doch in drie 
onderling verbonden cilindervormige torens met ieder dertig appartementen is het 
wonen in privacy volledig gewaarborgd. 

Geen leeftijdsgrens. 

Bij het complex behoren een grote tuin met wandelpaden en vijvers en zestig garages. 

Voor het wonen in "Frankenstate" is het noodzakelijk lid te worden van de 
coöperatieve vereniging. · 

Deelnamesom f 86.000. Financiering mogelijk tot 60%: Overdracht der lidmaatschappen 
mogelijk met vrije vestiging. 

Inlichtingen zijn· in te winnen bij de administrateur S. de Lange, Beukenlaan 2 te 
Bergen, tel. 02208-2577. 

Bezoek aan de modelflat in "Fran:kenstate" aan de Lindenlaan is nog circa één maand 
mogelijk tussen 14.00 en 17.00 uur. Bezoekafspraken bij voorkeur te maken bij de heer 
S. de Lange, voornoemd .. 

Omstreden loonp litiek 
De regering stond deze week voor een 

uiterst m.oeilijke beslissing: Een alge
mene looningreep of het handhaven van 
de vrije loonpolitiek, waarbij de mi
nister van sociale zaken slechts het wa
r,en van onverbindbaarverklaring van 
een cao kan hanteren. Het laatste is 
reeds het geval geweest bij de 
bouw-cao, maar het is duidelijk dat een 
ruimer hanteren van deze bevoegdheid 
de vrije loonpolitiek tot een formaliteit 
maakt en elke gebruikmaking van die 
bevoegdheid aanleiding geeft tot veel 
wrijving en wrevel bij het gehele be
órijfsleven. 

Aan de andere kant is de regering van 
oordeel - en te1·echt naar wij menen 
- dat zij in haar verantwoordelijkheid 
voor het algemene sociaal-economisch 
beleid tekort zou schieten als zij de 
loonstijging onbelemmerd haar beloop 
zou laten. Het loonaandeel vormt bijna 
tweederde van het gehele nationale 
inkomen en een te snelle stijging zou de 
nog bestaande onevenwichtigheid in on
ze economie - blijkende o.a. uit het 
minder gunstige beloop van de beta
lingsbalans - sterk stimuleren. 

Op het ogenblik dat wij dit schrijven 
is nog niet bekend wat de plannen van 
de regering· zijn. De regering heeft 
maandag vier uur vergaderd over de 
loonkwestie, maar het resultaat zal pas 
worden bekendgemaakt in een loonno-

Kamer zal worden aangeboden. De re-
. gering wenst tegenover de volksverte
genwoordiging in deze nota haar besluit 
aan de hand van de haar ten dienste 
staande gegevens over de situatie te 
adstrueren. 

Volgens persberichten zou de regering 
besloten hebben tot een loonstop voor 
een deel van het jaar 1969, een maatre
gel, die wel plausibel klinkt. Een uit
gestelde loonstop dus, om.dat een 
loonstop op dit ogenblik een discrimina
tie zou betekenen tussen de arbeiders 
waarvoor reeds een cao is tot stand 
gekomen en die voor wie de onderhan
delingen over een nieuwe cao nog moe
ten beginnen of reeds in een vergevor
derd stadium zijn. 

Een dergeljke maatregel komt neer 
op een (voorwaardelijke?) stopzetting 
van de vrije loonpolitiek voor de cao's 
die in de loop van 1969 moeten worden 
vernieuwd. Het is uiteraard nog te vroeg 
om op het loonbesluit in te gaan. Niet 
alleen kennen wij de inhoud daarvan 
nog niet, maar ook niet de loonnota, die 
de overwegingen op grond waarvan de 
regering tot haar besluit is gekomen, 
uiteenzet. 

In ieder geval mag men al wel vast
stellen dat de regering niet over een 
nacht ijs is gegaan. Na een gesprek van 
de drie direct betrQkken ministers met 
de Stichting van de Arbeid (dat naar het 
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heeft de regering overleg gepleegd me 
politici van de regeringspartijen. Ee1 
loon;ngreep is, nu de vrije loonpolitici 
pas van start is gegaan, een heet poli 
tiek hangijzer, en een maatregel, die iJ 
het gehele bedrijfsleven op verzet stuit 
De regering wil zich er derhalve va1 
verzekeren dat zij in de Tweede Kame: 
niet op onverwachte weerstand stuit 
Volgens De Telegraaf zouden de rege 
ringsfracties zich niet tegen een loonin 
greep verzetten, volgens De Volkskran 
achtten de Kamerleden bijzonder weini: 
steun voor loonmaatregelen aanwezig 
De Kamerdiscussie zal een en ande: 
uitwijzen. 

De fractievoorzitter van de PvdA, drs 
Den Uyl, heeft vragen gericht tot d< 
minister-president over dit onderhand: 
overleg met een deel van de Kamer 
Het is zijn goed recht als leider van d< 
oppositie zijn bedekt misnoegen over di 
overleg met een deel van de Kanter t< 
uiten. Zelfs zijn oppositionele plichl 
wanneer hij meent dat door dit onder 
hands overleg aan de normale parle 
mentaire procedure afbreuk zou wordel 
gedaan. Men kan dit ·overleg echter ooi 
anders bezien; Gezien het precaire Jw 
rakter van een looningreep wil de rege 
ring haar besluit zoveel mogeliji 
toetsen. Vandaar het overleg met d 
Stichting van de Arbeid en met politic 
Nog altijd is overleg in brede krin: 
beter dan een autoritaire oekase. 

"U A 1\T (i AT l'J11' .. 
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Ge~niste kans I 
* * Het zit ons land wat betreft bef; * aantrekken \'an buitenlandse 
vestfgingen de laatste tijd kennelijlr niet 
mee. Ging onlangs een vestiging van 
het belangrijke. Westduitse chemische 
cmwern Badische Anilin uml Sodafa
brik (BASF) onze neus v.oorbij, thans 
Imn hetzelfde worden gezegd van het 
gr·ofe chenlische concern Deutsche 
Goltl und Silberscheideanstalt vormals 
Rösslcr (Degussa). In beide gevallen 
werd de voorkeur aan België gegeven 
met name het g·ebied van de haven van 
Antwerpen. Het gaàt bier toch om voor 
ons land belangTijke economische belan
gen. 

Wij kunnen ons dan oolr wel de te· 
leurstelling voorstellen va11 Rotterdams 
bm·gemeester 'l'homassen die omler 
meer in een toespraak tijdens een de 
\'Orig·e week in Middelburg · gehomlen 
lunchbijeenkomst van ·de MaatsèhaJlPi.i 
voor Nijverheid en Handel verklaarde 
dat het Waterweggebied door het niet 
doorgaan van de vestiging van Degussa 
de ka~s voorbij ziet gaan voor werkgele
genheid voor honderd mensen en een 
investering van zeventig miljoen gulden. 

Volgens burgemeester Thomassen zou 
Degussa plannen hebben in de toekomst 
een bedrag van zeshonderd miljoen te 
investeren. De vestiging zou in dat ge
val werkgelegenheid bieden · aan 2000 
mensen. 

Gemiste kans 11 
* . * Het is zeker van· betekenis nader * op de reacties van 'Rotterdams 

burgemeester in te gaan. Hij 
verklaarde namelijk onder meer dat de 
concurrentiepositie van Antwerpen nu 
eenmaal beter is dan "die van ons". 
Voorts zei hij te verwachten dat de 
vestiging van Degussa in Antwerpen ook 
op het ministerie van economische za
ken in Den Haag met teleurstelling zal 
zijn ontvangen. "De minister zal zeker 
bij zichzelf hebben gezegd: dit zal mij 
geen tweede keer overkomen." 

Welnu, dit laatste is zeker· te hopen. 
Allereerst dient te worden vastgesteld 
dat het hier niet in eerste instantie om 
Rotterdamse, doch om nationale belan
gen gaa.t. Ook het havengebiea van 
Amsterdam lmn wat buitenlandse vesti· 
gingen betreft een belangrijke rol spe· 
Jen. 

Waar· het om gaat is dat met name 
Relgië gunstiger Yoorwaarden weet te. 
bieden dan wij. Dat is een ernstige zaak 
die diepgaand zal moeten worden bestu
deerd. Vooral op fis·eaal p,ehied schijnen 
de Belgen mis de loef af te steken, 
zomede wat betreit de besehikhaarstel· 
ling van !lP IIodige terreinen. Onze 
nationale e<•onotnie lmn nu eenn1aal niet 
gedijen door gemiste kansen. Een nieu
we en energil'lm aan)Jak is daarom op <le 
snelst · mogelijke termijn noodzakelijk. 

Vragen aan dè 
Door plaatsgebrek is h~t helaas niet 

altijd mogelijk alle schriftelijke vragen 
die door Tweede-Kamerleden van onze 
partij aan de regering worden gesteld 
in extenso in ons blad te publiceren. Zo 
moeten wij dit keer volsfaan met een 
korte opsomming. Zij die speciaal geïn
teresseerd zijn in een of meer der aan· 
gem1eden onderwerpen kunnen. uiter
aard bij het secretariaat van de frac
tie, gevestigd in het gebouw van- de 
Tweede Kamer (Binnenhof lA, Den 
Haag·l zich nader oriënteren. 

De heer . Joekes vroeg wat naar het 
oordeel van de minister van econo
mische' lï:aken de redenen zijn. die De· 
g·ussa ertoe hebben gebracht zich niet in 
Nederland, maar in België te vestigen. 
De heer Wiegel vr·oeg of d:e minister van 
binnenlandse zaken bereid is spoed te 
betrachten met de indiening van een 
Wetsontwerp over de verantwoor
!lingsplidtt van !Ie burgeBwester.· Voorts 
stelde hij een vraag over de verhoudmg 

Te huur: 

Ruime moderne chälet 
in Zwitserland op 1700 m. 

Prachtig uitzicht. Gelegenheid 
voor alle tochten en wandelingen. 

Brieven onder no. 1003. 

Persreacties op rapport commissie-Geerts~ma (IV en slot) 

Meningen Telegraaf 
en Volkskrant 

"De comnüssie was op gezaghebben
de wijze samengesteld. Haar rapport is 
voor de politieke gang van zal,en en 
voor de mogelijke ontwil,kelingen van 
grote betekenis.'' Met deze constaterin
gen en met de kop: "Belangrijk rapport 
-van de commissie-Geertsema" begon 
pro:f'e'ssor F. Duynstee zijn aan het 
eerstE). deel van ons VVD-r;lpport in De 
Telegraaf van 3 april j.l. gewijde arti
kel. 

Wie uit deze bewoordingen zou aflei
den dat prof. Duynstee het met de con
clusies van het rapport eens is, vergist 
zich echter. Die instemming was trou
wens ook nauwelijks te .verwachten: en 
de Telegraaf en prof. Dnynstee persoon-

- lijk, hebbeQ zich reeds lang t~goostan
ders betoond van de E.V. De hoofdre
dactie van De Telegraaf wekt çie laatste 
tijd echter wel de indruk een wat genu
anèeerder standpunt in dezen in te ne
men en toch wel begrip te hebben voor 
de ernstige bezwaren tegen het verlaten 
van de E.V. en tegen bet weder invoe
ren van een distdcten- of meerderheids· 
stelsel. 

De grote zorg van prof. Duynstee 
vormt het gevaar van de mogelijke on
bestuurbaarheid van het land. Dat bleek 
ook reeds uit zijn artikel van een dag 
eerder, dat het resultaat _van het opi
nie-onderzoek van het ·bureau-Veldkamp · 
als aanleiding had. 

Als gevolg van de achteruHgang van 
de confessionele partijen zouden - als 
de verkiezingen uitva!len overeen
lWm>iti.g dit onder:~oek de huidige re
geringspartijen tezamen nog slechts 
over 78 van de 150 stemmen in de 
Twpede Karner b.eschil,l>cn. ·Dat is in
derdaad niet zÖ'.l grote meerderheid,. 
maar er kan wel iets tegenover worden 
opg-emerkt. . ' 

In de "goede oude tHd'' van het 
districtenstelsel van vóór 1917 was een 

, 'dergelijk stem menversC'hiJ helemaal 
g·een onbekende. De Kamer ging her
h·èalcleliik met kleine n1eerderhéden 
· .. om''. 'zelfs een zo rio:om·eus distric.
t~·.'ste!sel als Eng-eland ·kent. met bO· 
vendien pntklisch twee pai'tijen (de Ji. 
bemle partij teltkwant i t at ie Î in dit 
onc~elukkige slelsei namv"lijlts mee in 
het parlement) waarbm·gt geen sterke 
1·egering·~meerderheid. 

Bij de verkiezingen """''· 1°G4 behaalde 
Labour de .,overwinniu1g'' met een 

• regenng 
overheid-pers, met name over het 
verschil dat hij meent te constateren 
tussen mededelingen van minister 
Klompé en van de minister-president 
terzake. De heer Toxopeus \Toeg de 
minister van buitenlandse zaken opllel· 
dering over het bericht iat de Indone
sische minister Malik verklaard zou 
hebben dat er voor de ·Papoea's in 1969 
slechts één keus zal bestaan, te weten 
die voor aansluiting bij Indonesië. Hij 
vroeg de heer Luns of deze bereid is 
zowel de Indo'1esische regering als de 
secretaris-generaal van de VN te doen 
weten dat die uitspraak yan Malik in 
strijd is met het Akkoord van New York 
en de Kamer in té lichten omtrent de 
reacties op die mededeling. De heer 
Vonhoff stelde de minister· \'an binnen
landse zaken vragen :>Ver het perso
neelsbeleid bij de (lienst BPselwrming 
Bevolking, omdat hem ter ore is gelw· 
men dat ·overwogen zou worden de func
ties van plaatsvervangend hoofd BB in 
het algemeen opnieuw te I:üen bekleden 
door part-time-krachten. Hij \TOeg oL 
dit een terugkeer zou betekenen naar de 
beleidslijn van vóór 1961. toen vrijwel 
aJtijd functionarissen wenlen aangetrok· 
ken die geen volledige 1aak in de BB 
vonden. De heer Van Dijk informeerde 
bij de minister van volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening hoe het staat met 
de studie over de bouw van gezinsver
vangende tehuizen Yoor geestelijk ge· 
hamlieapten met toepassiDg van de be· 
palingen . van de Woningwet. De heer 
Joekes stelde de minister van econo
mische zaken vragen 'JVer het verloop 
van de werkzaamheden van de commis· 
sie van deskundigen, die de minister 
moet adviseren over de il1veste· 
ringspiarmen in de lmtoen·, rayon- en 
linnenindÜstrie. 

J:neerderheld van 4 zetels in een Lager
lmis van tolaal 630 zetels. De ilOCialisten 
kregen toen 317 zetels. tegen 313 zetels 
voor de-·conservatieven en liberalen sa
men. -Haro!d Wilson vormde daarop eoo 
lmbinct en hij heeft het, zij het soms 
met moeite, tot 1966 uitgehouden, toen 
de Lagerhuis-ontbinding met nieuwe 
v0rkiezingen hem een grotere meerder
heid bezorgde. 

In on s land heeft een kabinet dan 
nog het voordeel, voor talrijke voorstel
len vrijwel altijd meer s-temmen te 
verkrijgen dan uitsluitend die der eigen
lijke regeringspartijen. Een confessio
ileel-liberale combinatie zal in het alge
meen, en met name voor voqrste!len op 
het sociaal-economisch-financiële ter· 
rein, tevens de stemmen krijgen van de 
SGP, het GPV en de Boerenpartij. An· 
dersom zal een regeringscombinatie 
met de PvdA meermalen kunnen reke
nen op de stemmen van de PSP en de 
CPN. De nieuwe groepering D'66 laat ik 
voor beide gevallen · nu maar buiten 
beschouwing. ~In ieder geval heeft ook 
haar fractie tot nu toe menig voorstel 
van het Kabinet-De Jong gesteund; in 
andere gevallen deed zij dat niet. 

Onbestuurbaarheid ? 
Het is bij ons niet zo. dat de .,opposi

tie" per se ieder regeringsvoorstel 
afstemt. De VVD èn de PvdA hebben in 
de afgelopen jaren beiden getoond, ook 
als oppositie zeer wel bereid te zijn 
regeringsvoorstellen te s1 eunen wanneer 
zij daar zakelijk mee konden instem
n1etL 

Op al deze gronden kan men tegeno
ver de 78 zetels, die de huidig rege
ringspartijen volgens dat onderzoek zou
den· hebben behaald. niet zonder me.er 
de 72 van de "oppositi.e ·' stellen. Bij de 
uitwerkh1g en analys'e van dit in op
dracht van De Telegraaf ing<.>stelde opi
nie-onderzoek heeft men dat dan ook 
niet gedaan. Men stelde daar tegenover 
de 78 zetels der regeringspar!ijen de 54 
zetelf'. die de PvdA. D'66 en de Politieke 
Partij Radicalen tezamen behaalden. 
Telt men daarbij nog de 3 zetels, die de 
PSP zou hebben behaald. dan zijn het 
er voor deze combinatie 57. 

Het is ons niet geheel duidelijk, waar
om prof. Duynstee (en ook drs. Van 
Putten in De Haagsche Courant, zoals 
wij illl een eerder artikel in deze reeks 
vermeldden) zich juist thans zo bezorgd 
m:'takt, dat er geen regeringsmeerder
heid zou zijn te vinden en het land dus 
, .onbestuurbaar" zou zijn. Juist thans, 
nu de gedachte van I1et sluiten van 
stem bus-akkoorden (in het rapport van 
de comissie-Geertsema als wenselijk· 
heid bepleit! aan aanhang wint. 

Gaan we uit van de te verwachten 
situatie, dat twee groepen van partijen 
s'einbus·akkóorden zullen sluiten, dan 
zql · gez'en het feit dat er ]{]eine par
tijen bu'ten blijven uiteraard nie· 
rnanel d~ ldezers de a b s o I ut e ge
rantie Jw.nnen geven dat een van beiden 
de mco~'·(lerh,)id b?haalt. Als hBt ee.hter 
'.:''l<J. ar is d:·~ t --- gelijK allel'\Ycg~n \Vordt 
gezegd -- de kiezers g-rotnrp du'deli:ik· 
heid en meer invloed ook op het rege
r'ngshc,l,oid verlangen, dan mag toch 
ook YerwaC"llt worden dat de· kie:wrs in 
o·•er·~, ot~ meerel ~rheid h•m s' em op een 
der b "'de oo e0n stembns" kkoord stc,u
n'·nde blokken znlien u'tbre.ngen. De 
""''kipzi.-,gsadic, .zou dn.arop meèle ge
r~ r>ht. n1oett::n ziin. -

Zon dR.n onda,,ks a11P~ ~een van beide 
b1 ~1>k"'1 een mcerderh·,id lPbben be· 
h~alcj dan zou ook dit als kiez,orsuit
spraa k moeten worden <~anvaard. IVret de 
conseNuen~ie. dat dan viil de tot nu ge
vo1~·ctc, proeedure (het l"•nnort vAn de 
commissie-liecrtsema laat ·deze moge
!iil;h,.'d nadntl<kelijk open) een k"binet 
zon nwéen worden gevormd. dat ge
acht knn worden het verironwen te heb
ben ve>n dr. meerderheid van de nieuw 
gekoze~1 Kamer. 

Dat zou er dan waarschiinlijk op neer 
komen. dat de fonna.teur hetzij een op 
een wat uitgebreider basis samen
gesteld kabinet zou vormen, dat in zijn 
progr:o>m zo dicht mogelijk zou aanslui
ten bij een der beide stembus-akkoor
den, hetzij een z.g. extra-parlementair 
kabinet tot stanel zou brengen. Ten slot· 
te steunde het Kabinet-Cort van der 
Linden naar zijn samenstelling slechts 
o'p een minderheid, al nwendf' het t't' 

en terecht, naar achteraf kan word ·r 
geconstateerd - op te mogen rekenen, 
in de Kamers wel de steun van een 
meerderheid voor zijn politiek te kun
nen krijgen. 

Maar nogmaals: wanneer het inder
daad waar is dat de kiezersmassa voor 
zover bestaande. uit "bewuste" kiezers 
(ik ga nu maar uit van de afschaJfing 

.van de opkomstplicht) zo hunkert naar 
meer invloed, ook op het regeringsbe
leid.· dan moet het ook mogelijk zijn elP 
kiezers duidelijk te maken dat zij dan 

_ ook moeten stemn1en op een der partij- · 
et1 van een stembus-akkoord. En niet op 
kleine groepjes, die nimmer rege
ring~verantwoordelijkheid zullen (kun-

. nenJ clrag~n. 

De Volkskrant 
"Niet consequent" plaatst De 

Voll'skrant boven haar aan het VVD-rap
port gewijde hoofdartikel. Het VVD-rap
port begint goed, het eindigt slecht. Het 
is niet CIJIJ.sequent, zo vindt het blad. 
· Dat goede begin - men zal het reeds 
begrepen hebben - is de analyse van 
"de huidige om bevredigende situatie". 
Het slechte einde en de inconsequentie 
zijn dan gelegen in het feit dat de libe· 
rale commissie, behoudens enige cor
recties (afschaffing opkomstplicht en 
meer invloed voor de voorkeursstem
men) meent te moeten vasthouden aan 
de E.V. 

De hoofdartikelschrijver gaat uit van 
de gedachte, dat wanneer men, zoals 
het liberale rapport, voor samenwer

. king in he: belang van meer duidelijk
heid pleit (en terecht, vindt oo1{ De 
Volkskrant 1, men dan óól' voorstander 
moet .zijn van een wijziging van het 
kiesstelsel. welke combinaties bevor
dert. 

Terecht m.i., heeft de overgrote 
meerderheid van de commissie kie
zer-gekozene deze conclusie echter afge
wezen. De grotere duidelijld1eid en de 
meerdere. invloed van de kiezers moeten 
worden bereikt door herstructurering 
van ons partijwezen en door stem
bus-al<koorden en niet door geknoei met 
het kiesstelsel. Wie met dit laatste be· 
gint. komt op het hellende vla!' en 
weet niet, waar hij ten slotte te land.: 
komt .. 

In confessionele en socialistische krin
gen zitten velen ijverig te rekenen. Wie 
dat gereken dagelijks op de voet volgt, 
duizelt het voor de ogen van de "opzet
jes" en tabellen. 

Het is waarlijk niet zo moeilijk om 
een districten-indeling te make;n, waar· 
bij de KVP . en de PvdA elk 10 tot 12 
zetels vooruitgaan. Voor verliezende 
partijen is dat niet onaantrekkeli,il'. 
maar met verkiezingen, die de werke· 
lijke politieke sterkteverhoudingen in 
oos volk weergeven, heeft het weinig of 
niets te maken. 

A.W. ABSPOEL 

·.MASSIEF KARTONNEN 

DOZEN 

* 
voor export en 
binnenlands 
gebruik 

* 
N.V. Stroocartonfabrlek v/h 

E. FREE & CO. 
H.W.STRAAT 20 • 221 
OUDE PEKELA 

Afd. Kartonnage 

Tel. nr. 0 59 79 • 22 33 
Tx. nr, 53251. 
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"Gastheren· in eigen land" 

HOTEL ,,OE NEDERLANDEN'' VREELAND 
REST AURA NT ·ROTISSERIE .,NAPOL'EON" 

VREELAND Afo VECttJ,, 
BIJ KRUISINQ AUTOWEQ HAARLEM/HILVERSUM +\i1{RECttf/AMSTERDAM 

• RESERVERING (02943) 1576 ... 

DEN HAAG SCHEVENINGEN 

* 
alle kamers met privé :bad en douche 

* 
nieuw Restaurant en nf~uwe Lounge-Bar 

* 
{geheel airconditioned) 

. , ''· ~' .. 

I(AS1,EEL OUD-WASSENAAR 
· n·oTEL- RESTAURANT 

·. :vijf minuten van Den Haag, te bereiken via autoweg naar Am

sterdam, afbuigen tegenover Dierenpark Wassenaar . 

. In ry1~gnifiek park gelegen hotel met .alle moderne comfort. Salons 
voor ·speciale diners, recepties, cocktailparties, vergaderingen, etc. 

GEEN PARKaERPROBLEMEN! Telefoon 01751 • 9045 

i 
ï•--------------------~------------------~ 

waar de gast k'8ning is 
Gocagne, levend middelpunt van een levende stad: 
pet fekte outillage voor vergaderingen, congressen, 
shows, feestelijke bijeenkomsten: royale hotelacco~ 
modatie, restaurant, café, petit-restaurant, bar en 
bowling. Speciale arrangementen bij feestelijke gele
genheden: Kerstmis- Nieuwjaar- Pasen- Pinksteren. 

RESTAURANT DES SPËCIALITËS. CAVE RENOMMËE. 
EINDHOVEN, VESTDIJK 47. TELEFOON 

OISTERWIJK N.-B. 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "Le Prince de Galles" 
telefoon 04242 · 2109 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet. 
Reslaurant van bijzondere klasse. 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag. 

J. A. M. Couwenb-s, prop. 
Chevalier du Tastevin 
Membre de la chaine des rotisseurs. 

Hotel Restaurant Barendsma 
HEEZE (NOORD-BRABANT) 04994-1385 

Gelegen in het hart van de Kempen. Hotel 

Restaurant van bijzondere· klasse. Ideaal 

voor het houden van uw vergaderingen, 

conferenties etc. 

Onbeperkte parkeergelegenheid. 

Voor- en achterterras met uitzicht op tuin. 

Kamers met privé-douche en toilet. 

Garage a.an huis. Zeer goed verzorgde 

keuken en sfeervol restaurant. 
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Vietnam en Parijs Mijn 
Met soevereine minachting Yoor het· 

Franse spreel,woord "les absents on 
tm't" --de afwezigen hebben ongelijk ~ 
is president De. Gaulle deze week op 
staatsiebezoek naar Roemenië vertrok
ken. Hiermede lwn hij -aantonen dat de 
niet geringe troebelen te Parijs tot het 
nabije verleden belloorden; tevens, dat, 
voorzover zich nog moeilijkheden zou
den voordoen, zijn "kroonprins" pre
mier Pompidou ze wel te boven zou 
lwmen. Juist door de reis naar Boeká
rest was het imago van Parijs als "stad 
van de vrede" n1in of Ineer g·ered. 

Dat Parijs na .lange strübbelingen tus
sen Noord-Vietnam _en de Verenigde 
Staten ten slotte als plaats van inleiden
de besprekingen ~ ter voorbereiding 
van vredesoitdei-handèlingen· ~ werd ge
kozen, was volgens gaullistische persor
ganen te danken aan de .,geniale diplo
mat:e'' van de president.. Gemal,shalve 
had men de Franse nededaag,. bij pien 
Èien .Phoe vergeten. De Antitl'Jltl>.anse,,. 
aanwezigheid in Vietnam was·: 'iän 'die 
nederlaag immers het gevolg. ·• ·- .. 

Hoe dit ook zij, Parijs als .stad vàn de 
vrede kan als gastvrouw optreden. Het
zelfdè voormalige Hotel Majestic, waar 
men thans vergadert, heeft destijds, in 
1919, bij de vredesonderhandelingen na 
de eerste wereldoorlog, àls zetel van de 
Britse· delegatie gediend. Tussen de 
twee wereldoorlogen hebben wij het 
pompeuze bouwsel gekend àls 
"luxe"-hotel, Kort vóór 1940 verkeerde 
het met versleten luxe in zijn nadagen. 
Wij hebben er na 1946 een conferentie 
vari de Unesco meegemaakt. Thans is 
het gebouw met de beroemde en niet te 
versmaden Franse slag, met frisse verf, 
planten en talrijke gobelins opnieuw 
toonbaar gem.aakt. 

Hoofd vim de Amerikaanse delegatie 
is de '(6,jarige, onverwoestb~re dipio
niaat AvereU Harriman. In zijn làngdu
rige, eervolle -carrière heeft hij zijn 
land o.a. als ambassadeur in Moskou -· 
ten· tijde van Stalin ~ en later als 
hoofd-onderhandelaar voor het 
Marshall-plan gediend. Zijn tegenspeler 
Ngoejen Xoean Thoej is zowel commu
nistisch revolutionair als oud-minister 
van buitenlandse, zaken. Tevens een 
naar men zegt uiterst verzorgd gekleed, 
modern diplomaat. Hij schijnt te 
beschikl;:en over de :beroemde . ijzeten 
hand omhuld door de fluwelen hand-
schoen. . 

Met deze hoofdspelers is de:>:e · week 
dichtbij de Place de l'Etoile het 
steekspel omtrent toekómstige vre
desbesprekingen begonnen. 

De Noordvietnamese eisen zijn een
voudig, l'eihard en duidelijk. Amerilm 
moet onvoorwaardelijk de bombarde
menten alsook alle oorlogshandelingen 
definitief stopzetten. Verder moet Ame
rilm het Nationale Bevrijdingsfront er
kennen en een onafhankelijke "Vietna
mese" oplossing van het conflict aan
vaarden. Bedenkt men, dat op de beper
ldng der Amerikaanse bombardementen 
een zeer versterkte Noordvietnamese in
filtratie en een nieuw offensief op een 
wijk van Saigon is gevolgd, dan is het. 
duidelijl' dat Hanoi weinig oog heeft 
voor verdelende rechtvaardigheid. "Jul
lie stoppen met bombarder()n, wij esca
leren in het zuiden'', heeft de politieke 
tekenaar F. BBhrendt terecht als on
derschrift onder één van zijn tekenpen
nevruchten geplaatst. 

Tegenover deze eisen schijnt Avereil 
Harriman de San Antonio-formUle te 
hebben herhaald. Die komt hierop neer: 
de vermindering van het oorlogsgeweld 
moet riiet eenzijdig, van één der oorlog
voerenden worden geëist. Dus: weder
kerigheid bij de beperking van oor
logshandelingen. Bovendien een vrije 
regering in Saigon en een demócratisch 
ldesstelsel. Ten slotte hield Harriman 
een pleidooi voor de instelling van een 
bufferzone, zoals dit trouwens -in 1954 

tijdens de onderhandelingen te Genève 
is geschied. · 

Al wekt dan de zakelijke, coi'recte 
sfeer van de opcningszittiüg een 
bescheiden optimisme, het is duidelijk 
dat de inleidende bespr'ekingen en de 
daarop volgende onderhandelingen lang 
en moeilijk zullen zijn. Bij de strijd in 
Korea heeft het. alles, in Panmoenjon, 
zelfs twee jaar gevergd. 

Intussen duren de· oorlogshandeling·cn 
in het gemartelde Zuid-Vietnam onvet'
minderd voort. 

·De "preinière'• van deze bespl·ekin
gen omtrent Vietnam vond dus plaats in 
een bij uitstek roerig Parijs. Een Pa
rijs, waar de algemene staking wel
iswaar geenszins volledig was, maar 
waar het openbare leven toch groten
deels was ontwricht. Bij. de oproerige 
maoitische, trotskistische, anarchis· 
tische studenten hadden zich vele 
niet-revolutionaire collega's, uni versi
teits-professoren en bovendien oppositio
nele politieke groeperingen gevoegd. 
Dat deze staking en begeleidende beto
ging zonder al te veel wanorde is verlo
pen, kwam op rel;:ening van premier 
Pompidou. Tegenover een dreigend ver
der oproer in Parijs en daarbuiten is hij 
trouwens volledig door de knieën ge
gaan. Hoogst waarschijnlijk was dit een 
wijs besluit. Maar van een regering, die 
haar hart aan daden, grandeur en orde 
heeft verpacht, kwam deze plooibaar
heid op zijn zachtst gezegd onver
wachts. 

Dat het zo ver kon komen, is te wij
ten aan een samenloop van omstandig
heden. Stellig heeft Pompidou ingezien, 
dat Frankrijk het zich eenvoudig niet 
kon permitteren inleidende besprekin
gen over Vietnam te doen samenvallen 
met een revolte. Want een revolte, zij 
het op beperkte schaal, was stellig aan 
de capitulatie van de regering voorafge-

Ondergetekende wenst lid 'Le worden van de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie. 

Naam: •• ~ ••••••••••• - • • • • • • • 0 ............ 0 .................................. ~ ••••••• 

Adres: 

Woonplaats: 

Handtekening: 

(Op te zenden aan het Algemeen Secretariaat van d..: VVD, Koninginoe
gracht 61 te Den Haag) 

gaan.Verder moet Pompidou hebben 
overwogen dat op ·de datum, die kan 
gelden als de lOde verjaardag van het 
gaullistische regime, e,.,n dreigende cri
sis pei.·. se moest .worden opgelost. 

0 • • 
• Middenstand 

E-..-'en re:~;ellnatig als het Y/isscle't cle1· 
jm·en komen de vakbonden met nieuwe 

:·r;AO's, en iJ{ ;v~'aag mij af of dit gcbe
.lel, al Clan niet ni.et ijzeren handsehóen, 
zo zal blijven doorgaan. De vo1,bonden 
1<:ennen nóch het tiende gebod, nóch 
"ClJa,Jmte; nls zij hun eisen, op tafel 
1eggcn. 

Doh1·t1at geautoinatiscBJ'de l:cc1ri:jve!_1 
.:\·emn.l~kelijk· hoge lonen kunnen. lêetalcn, 
denkt n1cn in een \Velv<JartsLt:lt t~ 1··w 
ven. Door sluiting van honderden hand
werkrijl;e middenstandsbedrijven !blijtt 

cclat meil. tq·elijJ;ertijd. i11 een "/1 Jü·i:W.'C1-
:,\';{-aäJ'iSLá~i~t Ïcêit, \Vaal.'d:ooi:-:'.:t~c Jc . .'~Js n) 
.. werk'oosh.eid stijgt' ' 

Om de7.e ontwikkeling af te remmen 
zou het aaJ1 te bevelen z·ljn, Î11lJl ~:d:~ v::·.·: 
cle ve:i·~Iog:lng· VU:n df -vergo~din .. { aa~1 
onze Ki:m1erleclen,. die onmachtig- waren 
de inflatie een halt toe te roepen, deze 
gelden te besteden voor een ministel'i3 
<ocH' n1icldenstandszaken. D0 rniJ
denstand is het enfant négligcable van 
de pol'tieke partijen, cl'e haar in plaats 
van te helpen, tegenwerken. Zo k0.n 
men zien hoe zij, als onderdeel van de 
fiseus, loonbelasting enz, moeten admi
nistreren, innen en afdragen, zonder 
enige vergoeding, een methode die he
rinnert aan de Herendiensten van · vroe
g'er. Analoog· komt er nu weer de admi
nistratieve rompslomp van de nieuwe 
BTW bij. Niet alleen bestrijding van de 
inflatie, met zijn o. a. onbetaalbare zîe
lwnhuislwsten, maar ook de legio fisca
le moeilijkheden, die de zieken
huiskosten, maar ook de legio fiscale 
moeilijl;heden, die de zelfstandi~·en tref
fen en waarvan de werkne1ners vaak 
geen idee hebben, doet zo'n ministerie, 
wil het zelfstandig kleinbedrijf nog at-
traé'tlef blijven, dringend noodzakelijk 
zijn. 

W. J. ,WAANING, Rmtriem 

Ik beu vrm mening dat de heer Wrw
HÏ.IIfl er recht op heeft in on8 blad een 
]Jle•idooi. te leveren voo1' het i-Hstclleii 
vnii een m·in·isterie voor mid
densfrnl~lsznlcen. -- wam--nwe ovcr·igens 
niet gerJegd-is dat ·ik het met de instel
ling va.n z-nllc een ministeTie ee11s zon 
_.J;ijn. Da.t 'ÎR VU! I, lrJ..tm· ZOT_(}: eTVOOJ' plei-

De universitaire ernstige strub belin
gen waren dus uit de hand gelopen. En 
slechts door toe te geven aan de drie 
prealable eisen der studenten zijn de 
gemoederen ietwat gekalmeerd. Die 
drie eisen waren: vrijlating van· .de ge
arresteerde studenten, het terugtrekken 
van de politiemacht uit het Quartier 
Latîn en de heropening van de universi
teit. Toch houden op het moment dat 
v.rij dit schrijven de studenten de Sar
bonne .. vreedzaam" bezet. 

Overigens heeft president de Gaulle. 
zelf toegegeven dat het systeem van de 
Franse universiteiten verouderd is. Toch 
g::tf hij te kennen dat de veranderingen 
niet door geweld konden worden afge
dwongen. 

•. ::.ton m.ng men; m· eventueel teyGn zijn 
ooh;. · 

Alles tezamen schijnt deze gehele uni
versitaire crisis door de autoriteiten 
weifelend en met een ontoelaatbaar mi
nimum aan_ tact te zijn belmndeld. ,De 
rector heeft , de politie te vroeg ge· 
vraagd de heilige hallen der Sorbonne 
binnen te rukken. En op de overigens .' 
niet geringe provocatie der ,.dolle" stu
denten hebben de regering en de politie 
te vroeg en nodeloos fors gereageerd. 

In ieder geval heeft premier Pompi
clou na zijn terugkomst uit Azië ver
klaard, de universitaire crisis zelf te 
zullen behandelen. Dit komt neer op een 
desavoueren van Peyrefitte, de minister 
van onderwijs. 

Zo heeft dus de Gaulle's stedehouder 
Pompidou zeer veel water in de Franse 
wijn gedaan. Zal dit zelfde ooit geschie
den met de tot nog toe zo starre hou
ding tegenover de EEG? 

Ben ((ndere zrutlc is dat de heor 
Wa.mning IJlijle geeft van een mentaliteit 
die, 11rwT ilc hoop, vele nwderne Ubera.
.len niet meer onnspree/.:t, nis hij het 
hee{t ot·e1· ,..het qebedel'' vnn de vrtlc

. bonden. Ilc wen.~ mij van cli.e uitdrnk
'r,ing in dat verband te distantiëren en 
deze gelf'genhc-ill rum te grijpen daor
va n te getni.gen. 

E-veuzen· vind ilc het ourcdelijlc de vcr
hooqde vergoeding voor Kamededen er
bij te slepen. Het Kamerlidmaatschap 
stelt hoge eisen, 1n;rgt veel -we"t·kkr((cht 
en belcll'll(l mheid. Een vergoed·ina· vnn 
.f 10.000 per joar is in deze t-ijd en ·voor 
het soort rne11sen dat o11s lnnd ·iu de 
Ku·mer behoe,ft bepaald qeen ovenlre-
1,'eil lu.re. Me11scu rlie wat i-n llwz mur., 

·hebben knnnen een éle1·gel~jlc bedrag in 
het bedn][sleven zelcer oolc verdienen 
en het is behalve onredel-ijk oolc on
t·erstundig Kamerleden lageT te 1l;i/.len 
lwnorereu. Dat m·issehien niet rtlle Ka
merlerlell .,hnn geld waar malcell" ·is 
een kwesUe vnn keu.-~e, l.ixwrop ellc lid 
va·n ellce politiolce pa.r·tij oeeriqeH8 .<!ijn 
invloed lw.11 doen gelden. 

L. M. PH. C. LA CHAPELLE, hoofdredat·.tcur 
.. ,_·, .,_,_;. 

opgericht 1906 

HOOGEZAND 

BEKEND JONGENSINTERNAAT 
OP ALGEMENE GRONDSLAG 
Gymnasium A en B / 5-jarige H.B.S. A en B 
Per 1· aug. 1968 aanvang brugjaar voor 
Mavo 111 en IV, Havo, Atheneum A en B, 
en Gymnasium A en B. 
Doeltreffende leiding bij het huiswerk 
• i.v.m. plaatsing op de Scholengemeenschap 

Hoogezand-Sappemeer is tUdfge aanvrage en 
opgave zeer gewenst. 

* Prospectus wordt U vrUblijveM gaarne toege
zonden door de directeur A. J. A. IM~er, 05980-2085 
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J..~el~amt -f./et cL._aa 
tel: 0)760-17744 

~usti$ áeleáen nttbü 1' alei.s 11 tfet ·J.dt
11
• Uitsteken~e acctmt)P.tie vur meer~taáse ctnferentles. S~eGialiteiten-rest~tura.nt 

Vtlle~iá ~ensi1n vat~a.f f 30,- ft1 ft'tSdltt ftt* la;. 24 kt~-mtrs, wt~-arvt~-n 12 ~et ba~, telefttn en rt~-~it . 
. J'. 

Hotel 

"De Herikerberg'' 
Mar k/e lo - Tel. 05476-223 

Het gehele jaar. geopend 

annex SAVOY-RESTAURANT_ 
Hotel met sfeer en gesoigneerde kéuken Specialiteiten Restaurant 

RIJNTERRAS 
Onderlangs 10 · Arnhem · Tel. 08300 · 27141 

Ruime parkeergelegenheid 
-~---_, ________________ , 
fl 

i: "Hotel '\UV 

Noordzee-Boulevard N.V.'' ~ 11 
Tel. 0 I 184-· 2245. 

Gelegen op het mooiste punt ven Vlissingen. Vanuit de 

kamers en vonof het terras schitterend uitzicht op de 

Scheldemond, woar de. oceaanstomers het hotel op 

enkele tientallen meters passer~n. Str. k. en w. water en 

huisteL op alle kamers. Centr. verw. kamers m. privébad~ 

Kamers m. ontb. f 13.50 tot 19 .50. _Rest. de gehele dag. 

Gerenommeerde keuken. Eigenaar P. J. Smits. 

ADVEBTEER 
• ln ons 

WEEKBLi\D 

Hotel Bar 

Restaurant 

,,EJp <$ouden CUJieken" 

UITSTEKENDE KEUKEN - POPULAIRE PRIJZEN 
14 zalen voor: recepties. bedrijfsfeesten, 

congressen 
Aparte film-, toneel-, concertzalen 
, Ruime parkeergelegenheid 

Tel. 070- 555200 - Schev.eningseweg 37 - Den Haag 

om ook langs 
die weg de V\YD 
te steunen 



' -~. ' 

VRIJHEID EN DEMOCRt\112 ·-· H 

. De structurele ont ikkelin 
• 1n de landbouw 
.Het Eerste-Kam.erlid van de VVD, ir. 

J. Baas, heeft onlangs in het Europees 
parlement te Straatsburg een rede ·ge
houden ove1; enkele aspecten van dè 
Rtructurele ontwikkeling in de land
bouw. Uit verschillende verslagen en 
beschouwingen in de dagbadEn zou men 
de (\onjuiste) indruk lwbben kunnen 
lcrijgen dat de heer Baas z".ch confor
n1.eerde met opmerkingen van. .de hegr 
Mansholt. Gelet op de belangstelliglg_" èllf),;. 
van vele zijden voor het betoog\ vaii' ·tfe 
l1eer Baas blijkt te bestaan, geven wij 
hieronder weer wat hij in Straatsburg 
heeft gezegd. 

De heer Baas wees e1· om te beginnen 
op dat de.landbouw in vele.indus<rielan-•. 
den nog onv:oldoende geï11tegreerd is· in 
de algemene,. economie. De verkhÜ'lng 

" waarom deze economische sector de dy
namische groei in de andere. sectoren 

· niet heeft kunnen bijhouden, is voor een 
belangrijk deel . gelegen, ,zo zei hij, in 
de ongunstige· verhouding tussen arbeid, 
g-rond en lmpitaal. Als gevolg hiervan 
heeft de landbouw minder kunnen profi
tcren 'iran de technische vooruitgang, 
dte voor een grotere welvaart een ~s
sentiële voorwaarde is. Een van de 
voornaamste opgaven van de structuur
politiek als onderdeel van het ge
meenschappelijlr landbouwbeleid is der
halve de !imdbouw mede aan te passen 
aan de eisen van een geïndustrialiseer
de maatschappij: d.w.z. een betere ver
houding tussen arbeid, grond. en kapi~ 
taal te bewerkstelligen. 

Produktievoor.waarden · 
Voor de opvoering van de produktivi

teit in de l3Jndbouw zijn vergroting van 
de bedrijven en het afvloeien van over
tollige arbeidskrachten essentiële voor
waarden. Inderdaad hebben in de 
laatste jaren vele arbeidskrachten de 
landbouw verlaten. Deze afvloeHng van 
mankracht heeft echter noch tot een 
wezenlijke inkrimping van het· aantal 
ondernemingen noch tot een aanmerke
lijke vergroting van de bedrijven geleid. 

De heer Baas vervolgde: 

"In de literatuur woi·den vier fasen in 
dit afvloeiingsproces in de landbouw on
derscheiden: 

• eerste fase, waarin de vreemde ar
beidskrachten afvloeien; 

0 tweede fase waarin medewerkende 
zoons of familieleden afvloeien; 

0 derde fase, gekenmerkt door afvloei
ing van ondernemers; 

0 vierde fase, waarin tot bedrijfsver
groting wordt overgegaan. 

Ik heb de indruk dat voor de Ge
meenschap in haar geheel gezien de 
derde fase is aangebroken. De ontwik
keling van de gemeenschappelijke 
markt zal dit proces nog versnellen: 
Deze situatie betekent dat een integrale 
reconstructie moet worden overwogen. 
Een "klassieke" landbouwstructuurver
beterende maatregel als ruilverkaveling 
bijvoorbeeld heeft alleen dan zin, indien 
dit een onderdeel vormt van een geheel 
van maatregelen (bedrijfsbeëindiging, 
omscholing, enz:). 

De Landbouwcommissie heeft deze 
gedachte overgenomen door voor ruil
verkavelingsprojecten deze integrale 
aanpak te bepleiten. 

Commercialisotie 
De noodzaak om in de landbouw in

dustrieel te denken houdt tevens in dat 
men niet begint te produceren indien er 
geen redelijke afzetmogelijkheden zijn. 
Mede onder invloed van oörlogsomstan
digheden werd in de landbouw de na
druk gelegd op de produktie; men 
placht wel te spreken van produk
tieslag; tegenwoordig zou men moeten 
spreken van afzetslag. Het vraagstuk 
van de afzet dient ernstig onder ogen te 
worden gezien, wil de gemeenschappe
lijke markt voor landbouwprodukten 
een realiteit worden. 

Er bestaat een nauw verband met 
het vraagstuk van de producentengroe
peringen. Ik zal niet nader op dit onder
werp ingaan, maar volstaan met de op
merldng dat één van de voorwaarden 
voor het doorbreken van het isolement 
","., n" )"PrlhollW J<-"n 7iin pPn hotere 

vel'houding tus:Jcn producent en hande
laal'. 

Tevens zij gewezen op de noodzaak 
om zo spoedig mogelijk te komen tot 
harmon:satie van de steunbedragen en 
de fiscale politiek. Immers, zolang op 
deze gcb'cden --distorsies- blijven 
bcs:aan, li:m•nen produkties wor.den 
gestim.uleerd die bij gelijke of bij nage
no3g gelijke pr·oduktievoonvaanlen ach
tèrwege zouden blijven, 

Produktiekosten 
De beheersing va_n de produktiekosten 

dient een essentiële opgave vàn een mo
derne .. landbouwpolitiek te zijn. Bij het 
te voeren structuurbeleid dient hierme
de in belangrijke mate rekening te wor
den gehouden. Investeringen in margi
nale bedrijven zullen te weinig effect 
hebben, aangezien de economische 

· kracht van de landbouwproduktie hier·
door niet wezenlijk wordt opgevoerd. De 
landbouwstructuur-verbe' erende nîaat
regelen - die beogen aan diegenen die 
in de landbouw werkzaam. zullen blijven 
een adequaat inkomen en betere le
vensomständigheden te verzel<eren -
dienen zich primair te richten op red~
lijk sterke bedr~iven, waar met beper!<
te middelen een produktiepeil kan wor
den bereikt dat e2n behoorlijke marge 
laat tussen de produktiekosten en de 
verkoopprijs. 

Deze zienswijze sluit aan bij de bepa
ling dat elk project \'Oldoende zekerheid 
moet bieden dat het economisch effect 
van de tot stand gebrachte s' ructuur
verbetering duurzaam is. 

Investeringen 
Be<:J.rijfsvergroting· zal steeds meer 

een voorwaarde worden voor een econo
misch levensvatbare landbouw. Hoe 
komt men echter aan de benodigde fi
nanciële middelen? 

De moeilijkheden worden slechts ten 
dele opgelost door een verhoging van 
het prijsniveau voor landbouwproduk
ten. Het risico· bestaat dat hetzij de 
afzei mogelijkheden verminderen, hetzij 
de 'prikkel wordt weggenomen om de 
produktiekosten b-~'oorlijk 'te verlagen, 

BRANDBEVEILIGING 
Officieel goedgel{eurd 

Talrijl{e attesten 

SIMPLUS N.V. DORDRECHT 
Visstraat 6 • 8 - Tel. 43355* (01850) 

Ir. ]. Baas 

aangezien de markt de dum·dere exploi
ta1:ie toch betaalt. Onder deze omstan
d:'gheden zal het noodzakelljk zijn een 
2ndere weg te bewandelen: de bevorde" 
ring van de kapitalisatie als kortste weg 
naar de noodzakelijke kostprijsverlagen
de investeringen. Daartoe zal een on
dernenüngsvorn1. of vormen van saulen
werking moeten worden ont\v'ikkel<J die 
voor vreemd geld de landbouwexploita
tie aantr:ekkelijk kunnen maken. Zolang 
de voorziening met bedrijfskapitaal en 
bijgevolg de hervorming van exploita
tievormen en ondernemings- en eigen
domsverhoudingen niet ter hand wordt 
genomen, zal het moeil'jk zijn tot een 
economisch verantwoorde landbouwpro
duktie te komen. 

Ondernemingsvormen 
De overheersende ondernemingsvorm 

in de landbouw is het gezinsbedrijf. Ty
perend hiervoor is dat arbeid, grond en 
kapitaal voor een belangrijk deel in één 
hand zijn; zulks in tegenstelling tot de 
overige sectoren van de economie waar 
de produktie in toenemende mate wordt 
geconcentreerd in ondernemingen waar~ 
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Door toepassing van \Vohlmuth-Galvano-Zwakstl"oom kunt u zich bevrijden 
van functionele storingen in uw gezondheid; hoofdpijn, migrame, bronchitis, 
astma, slapeloosheid, ischias, neuralgiën, reumatische spier- en gewrichts
pijnen, arthrose, maag- en darmaandoeningen en storingen in de bloeds
omloop. Vraag om nadere inlichtingen bij: 

MEDICOR- DEN HAAG-2A 
VAN HOEYLAAN 28 - TEL. 070- 85 00 93 

in de fu_lcdes yan k.:.lJ b_'_~:,_~j.Lslci~ 
ding l-11 arbz;id :.;ijn g0~~:-.i.- ,_, -l.l. 

De levc:nsvatbaarh~;d van deze onder
nem:,1gsvo1·m s~eunt groten(i3els op het 
feL C _( c1e bo::r voor c~n L :. ·.ng1:~jk deel 
zcJ; ;:c·,:.:f in de arbc:cL ::tls vermo
g:"::-.·,-_ _. __ OJi',e \0\)rziet. rï.(. ~ anz·en van 
cle <l:.ln:d is duidclijlr een stijging van 
het :'. ·.:.cl:d van de q_!:b~:d van de boer 
zclÎ waarneembaar. He~ is echter zeer 
de v1-aag of het tot~;d):lsVClO hoge aan
deel van het eigen vermog<::n in de fi
nanciering van de onderneming kan 
\VOl~den gehandhaafdó 

.Onder invloed van de tc~Jmische ont
~\vilh{(~Lng is _de kapitaalgoederen
voorraad . in de vorm van werktuigen, 
m_achines en moderne outilk.ge van. de 
bedrijfsgebouwen belangrijk gestegen. 
De vervanging van arbeid clo->r liapitaal 
brengt voorts de noodzaak van de be
drijfsvergroting mee in de· vorm van 
uilbreiding van het areaal en/oÎ vergTo
ting van de veestapeL Dit proces van de 
b~dr'jfsvergrol:ing zal tot een drastische 
verhoging van de vermogensbehoefte 
van de gemiddelde -agrarische onderne-
ming leiden. • · · 

Het is d'€! vraag of de landbouwbedrij
ven in staat Z1J11 deze finaneie
rbgslasten te dragen. Bij een stationai
re vermogensbehoefte legt de financie
ring van het eigen geërfde bedrijf het 
bedrijfshoofd al grote beperk'ngen op in 
de besteding van zijn be0ri~fs-econo
misch inkomen. Dit geldt in nog sterke
re mate in het geval de kapitaalgoede
re.nvoorraad snel moet toenA--len om de 

-rentP.biliteit van het bedri.if op peil te 
hot~den. De aflossingen op l;redieten zal 
de ondernemer- uit extrs.-1Jesparingen 
moeten vrijmaken. Het a:cuürekken van 
vreemde middelen wordt bAJJaald door 
de maximale besparingen die- de onder
nem~r zich kan permitteren met het 
oog op de noodzakelijke ui' g·a ven voor 
het levensonderhoud van zijn ~:ezin. 
· · De vraag rijst derhalve of er in de 
toekomst nog gegadigden zullen Z1JI1 
voo1· het zelfstandig beroep van f!nan
cierjmanagerjarbeider. Indien dit niet 
het geval zou zijn, dan zou de kleine 
produktie-eenheid een belangrijke 
voorspr01!1g ten opzichte van bedrijven 
die de landbouw op grote schaal uitoefe
nen, verliezen. Immers, de produktie
factoren zouden dan meer in over
eenstemming met de gangbare prijzen 
1noeten worden beloond. De onderone
ming van grote omvang zou dan de 
overhand kunnen krijgen vanwege de 
schaalvoordelen bij het aantrekken· van 
risi.codr<!.gend vermogen op de kapitaal
markt en de aan- en verkoon van 
resuectievelijk pi:'oduktiemiddele;1 en 
eindprodukten. 

Beperkte mogelijkheden 
Een van de belangrijkste cónclusies 

van de in december 1961 te Brussel 
gehouden conferentie voor regionale 
economie is, dat maatregelen, slechts in 
de sfeer van de landbouw genomen, uit
eindelijk geen bevredigende resultaten 
opleveren, Slechts in uitzonderingsge
vallen kan dit wel het geval zfjn., waar 
de landbouw zich in een bepaald gebied 
sterk ontwilü.:elt en een grot.:J opname
capaciteit van werkkrachten vertoont. 

De beperkingen aan een verbetering 
van de. structuur in de landbouw 
gesteld, worden mede bepaald door het 
feit d:'.t de produkti~stijging in de land
bouw al zodan;g is dat een evenwicht in 
de markten met moeHe gevonden 
wordt. 

Ik wellls duidelijk te stellen,'' zo 
besloot de heer Baas, "dat met het ge
meenschaDpelijk structuurbeleid geen 
valse hoop wordt gewekt. Het valt niet 
te ontkennen dat bepaalde produkties 
moe>en worden ongeheven en vele ar
beidskrachten. buiten de landbouw werk
gelegenheid zullen moeten vinden." 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE _; - B 

Mi in opinie is . • • 

• K wantiteif 
• kwaliteit 

en 

toe het liberale beginsel leidt, wijzigen 
zich uit de aard der zaak in verband 
met de Zich feitelijk voltrekkende ver
anderingen in. de samenleving. Juist 
hierdoor blijft het liberà!isme levend. 

De liberaal heeft eigenlijk nooit -een 
pasklare beslissing.·... gereed liggen. 
Steeds weer moet _hij zich rekenschap 
geven van de vele factoren, welke in 
het spel zijn en zoeken naar de metho-

In ZlJn artikel "Liberaal Beraad" in de, waarop het meest rechtgedaan kan 
Vrijheid en Democratie van 5 april jl., worden aan het uiteindelijke liberale 
zegt de heer Hubert dat er maar zelden doel. 
een punt is waar de liberale VVD niet L'b r · 
in meerdere of mindere mate verdeeld I erale po lhelr is niet gemakkelijk. 

Het is niet ieder gegeven zonder· paskla-
over oordeelt. Daargelaten of deze stel- re standpunten politiek te bedrijven. 
ling juist is, en zo ja: of dit ·da'!l zo Het. is da'p ook allerminst verbazingwek-
verwerpelijk is, ten aanzien van. (1.~ puri- ker\d dat' een liberale partij een betrek-
ten, die hij in zijn artikel aansnî:jdfoor- keiijk gering ledental heeft. Zo ergens, 
delen hij en ik in elk geval niet gelijk. dan staat en valt .het liberalisme met de 

Het uitblijven van een spectaculaire.;'_' kwal_ifeit van zijn actieve aanhangers. 
toeneming van het aantal op de 'VVD · · 
uitgebrachte stemmen heeft hem aan De partij is ten slotte slechts een mid-
het · denken gezet over de vraag ·hoe del om toepassing van de door on,; juist 
daarin verbetering kan worden ge- . ,ge!l_chte beginselen zoveel mogelijk te 
brac!).t. ,. ·::., }:r.év.oî.~deren. Een duidelijk uitgangspunt 

Begrijp ilr zijn oplossing goed, dan :W%1: .~, overtuigde leden, die bereid en in 
hij de partij groot maken door niet;c-'· st_a:at zijn de liberale gedachte uit te 
geestverwanten aan te trekken, die llicli': .: !l+~gen· ·zijn hiervoor het beste middel. 
met de concrete programmapunten. van: ; ·: E;.treyeh 'naar vergroting van aanhang 
de partij kunnen verenigen. Aangezièric' -ter\ koste van de kwaliteit zou het paard 
deze "nieuwe aanwas" zich, naar het ac:[lter de wagen spannen. De liberale 
oordeel van de heer Hubert, zou stoten beginselen - die overigens juist het te-
aan een duidelijk zichtbaar liberalisme, gendeel zijn van ,.alles handhaven, wat 
zou dan dit liberalisme zodanig op de in het meer conventionele denkschema 
achtergrond moeten worden geschoven, past" (de heer Hubert herleze ons be-
dat iemand, die van andere dan liberale g·inselprogramma) - zouden verdoezeld 
beginselen uitgaat, daarin geen be~et~el worden, zo al niét verdwijnen, en aan 
ziet om zich aan te sluiten, wanneer hij heilzame invloed op de ali-nhangers van 
zich met de feitelijke uitwerking in het andere opvattingen inboeten. 
conprete programma kan veTenigen. 

Liberalen moeten zich in deze partij 
"nieuwe stijl" wel blijven thuis'\}'oelen! 

Mr. H. F. L. WÉNSINK, Den Haag 

Samenwe~king 
met socialisten 

Ik vraag ri1ij af of er veel lil:ieralen · e 
zullen zijn, die op den duur aan deze 
verwachting van de heer Hubert zullen 
blijven beantwoorden.- Een door allen 
aanvaard uitgangspunt ontbreekt , dan 

De in de pers gei:mbliceerd·e- ulüäting 
van de heer Toxopeus, dat de VVD on
der bepaalde omstandigheden ook wel 
met de socialisten zou kunnen samen
werken, heeft nogal wat beroering te
weeggebracht en van allerlei kanten 
vragen opgeleverd. 

ten enenmale, althans niemand zal zich 
in de discussie op ,de liberale beginselen 
kunnen bei-oepen, op straffe van verlies 
van de "nieuwe aanwas". De Tileerder
heiel in de partij zou beslissen, maar 
met het wegwerpen of verdoezelen van 
de grondslag is elk fundament voor ge
lijkgezindheid in politieke zaken ver
dwenen, hetgeen toch het wezen :van 
een politieke pàrtij uitmaakt. ·' ' ·· ·· 

De problemen van de grote partijen 
in ons land tengevolge van het ontbre
ken van een beginsel of van het acht_er
haald raken van dat beginsel zijn'\fel_::· 
duidelijk voorbeelden van hetgeen "'Vl'ln' 
een partij volgens de denkbeelden van 
de heer Hubert te verwachten is! 

Ik zie eigenlijk g-een verschil tussen 
de denkbeelden van de heer Hubert en 
het "pragmatisme" van D'66, en dat dit 
pragmatisme de "duidelijkheid" in de 
politiek heeft bevorderd, zal wel nie
mand willen beweren! Wij hebben wer
kelijk in Nederland geen behoefte aan 
een partij, zoals de heer Hubert die · 
blijkbaar wenst. 

Belangrijker iS. naar mijn mening, dat 
het liberalisme ten enenmale niet ge
diend wordt met de verwezenlijking van 
de denkbeelden van de heer Hubert. Het 
liberalisme zou dan als duidelijke factor 
in de Nedtrlandse politiek zijn verdwe
nen. Misschien vindt de heer Hubert dat 
niet zo'n ramp. Ik krijg de indruk dat 
zijn overtuiging omtrent de juistheid en 
levenskracht van de liberale beginselen 
niet bijzonder krachtig is. Hij toont zich 
in zijn artikel althans weinig door deze 
beginselen geïnspireerd. Hij is er bij
zonder van onder de indruk dat het 
aantal op de VVD uitgebrachte stem-
men niet die spectaculaire groei ver-
toont, die hij had verwacht. 

Van de zijde van. :de YVD is. · geen • 
enkele verklaring gekomen over deze 
voor de partij verrassende mededeling. 
Dat is te betreuren, want vermoedelijk 
zou men veel ongerustheid hebben weg
genomen en zou me.b de duideJijklj:eid 
hebben gediend, wannC:er men dèze uit
lating in het volleéiige verbariel van de 
rede van de heer Toxopeus zou hebben 
gebracht en zou hebben verklaal'd wel
ke beweegredenen hij heeft gehad om 
juist nu - in veler ogen een inoppor
tuun moment - af te w\jken van het 
pad om met de socialisten bepaaM niet 
te willen samenwerken. 

Iedereen zal begrijpen dat een derge
lijke uitspraak niet voor de eeuwigheid 
kan gelden, maar voorzover men thans 
in de toekomst van de politieke ontwik· 
kelingen kan kijken . en de gang van 
zaken in de PvdA kan beoordelen, is het 
toch wel vaststaand dat de VVD onmo
gelijk met de dogmatische PvdA - as 
such - kan samenwerken. 

Deze duidelijke politieke tegenstelling 
- liberalisme/socialisme -, ons door 
de heer Toxopeus met klem van woor
den talloze malen ingeprent, acht ik 
voor de VVD bijzonder gelukkig en 
spreekt de liberale ldezers aai1. 

Best mogelijlr dat de sociálisten zich 

In deze rubriek nemen wij brie- ' 
ven van lezers op, waarin een 1 
mening .naar voren wordt gebracht 
die naar het oordeel van de 
redactie de aa111lat'ht van andere 
lezers verdient. Dit houdt uiter
aard niet in dat de redactie het 
altijd met die mening eens zal · 
zijn. Zij behoudt zich het recht 
voor ingezonden 
ten. Anonieme 
terzijde gelegd. 

bril'\ en te bekor-
brieven worden 

• Jaarvergadering (V) 
"Vooralsnog'' ·è...:1. zo schrijft de NHC 

op 8 april in een hoofdartikel naar aan
leiding van de Algemene Vergadering 
van onze partij - "schijnt de eenheid 
binnen de VVD sterk verankerd te lig
gen. En op zichzelf zou men dat een 
uniek resultaat mogen noemen, waarop 
som.mige politici in ons land best wel 
eens jaloers zouden kunnen zijn. (. .. ) 

··öf"'de VVD zelf met haar rustig congres 
':ZÖ'~:ij?,·elukkig -moet zijn,_ .. dient echter te 

.. '\'\JQ~den betwijfeld. Het was nl. niet zo-
. ···'•· · ·"·.·~ z;eyr een rustig als wel. eeJ'l, mat, __ con-

.in de toekomst minder dogmatisch gaan ... ·. gres, dat zich in het Maastric_htsé:,l)taar
opstellen of dat zich vleugels zullen·'·> gëi:iouw afspeelde. De vragen die naar 
·afsplitsen éri dát men dàn het standpunt , ·.a&filciding van het beleid yaJ1.,_:peiAt;J<:a
:van de VVD op• pragmatische overwe- •.-o,,merfracties werden"gestëld;_t·,vM·éri.,·zo 
'gingen gaat ·'herzien.. Maar dit is niet H g(fr:ing in aantal, dat enkele Kamerie
actueel en men_,bçgrijpt dus niet waar-• ;. den. werden ingezet om een zo uitput
om nu een ".buigiQ.g., naar links" zo~ · 'feiid mogelijke beantw<;wrding t~ geven 
moeten wordéli. gènl.àakt. '(.: )· De heer Toxopeus verk1aiii'[ll'i .. • dit 

· "verschijnsel met de opmerking,. dat dit 
Hoe stev).ger. d_e VVD zich tegen het, .,_ e(!n,, kwe13tié van het pr:incipe was om 

dogmatische collectivisme van de PvdA ··:_zo'v_eel mogelijk.: Kamerleden op· hun 
afzet, hoe liever zaF dat de VVD-kiezer· ·' speCifieke terreinen aan het woord te 
in het algemeen zijn. . . laten. Maar van de v-ele Kamerleden, 

Een geheet~nctèr'e ~àak is dat er ooÎr ; · ~i-e de VVD toch .heeft ( ... ) kwamen :r 
thans reeds in de PvdA een r·echtervleu- m totaal slechts zeven aan het woord. 
gel bestaat wie het doo-i::natische soda- Voor de anderen waren er gewoon geen 
!isme, resp: het collectivisme juist niet vragen binnengekomel!. Met toch z_ek~:: 
aanspree!lt;, , wanl;leer deze groep ov.er~ :: 

0 
t'l\'~,ehonderd mensen ~~ de zaal, w aa -

tuio-d zou kunnen worde van de ook in \Tán velen afgevaardr<>_den waren van 
·de "'vvD aanwezige gro~~ sóciale bewo- · hun afdeling, leverde drt_ onderdeel van 
genheid en overtuigend aangetoond zou de _Algemene ver;?adenng lll~ar~- een 
kunnen word.€á1, . dat. de VVD plaats mag~r re:;ultaat op . ··.. : . 
biedt aan een ·ieder~ die de zelfstandig- . Ee11 waars_chuwmg van deze .aard van 
h 'd t ···· ,,-· .... t d 1 .. h · . · .... een krant, dre de VVD zeker met .slecht 

m me ergen·verart woor e IJlr erd m .· -·· ,. '"Ïl : ( · d · r·· · t t ·eh 
de maatschappij aandurft, los . van de. . geZID rs, mn . e _par IJ me naas zr 

T d' · · ·· ·• d t 11 . . . .neerleggen. Te mmder omdat. vele .. an-
posr re re_ men .m;;· eze maa se applJ dere bláden van zeer uiteenlopende 
nmeemt; wanneer me? _m.~.w. 1l:an deze · richtino·en tot soortgelijke commentaren 
gTo~F een beter, een JlllRt m:ago v_an d.e lwmen~ De toon van deze artikelen mag 
VV ~an voorhoude_n, . da:-. IS e~ wder- dan uiteenlopen van vriendelijk 
daad reeds n~ e:n grote "'roe~ zrch nog waarschuwend via licht spottend tot 
noe~~nde .~ocrabsten, waar WIJ als VVD openlijk afbrel,end, de teneur is dezelf-
voo~r effeliJk mee zouden kunne11. samen- de: "de VVD heeft een saaie jaarvcrga-
wer en. derino· achter de rug''. 

Als dit bedoeld wordt, dan is het de Dez~ kritiek lijkt ons tot op zekere 
allereerste taak van het VVD-bestuur hoogte gereclitvaardigd. Degenen onder 
om in ons weekblad daarvan te getui- ons, die zowel de vergadering in 
gen en om in de grote pers door middel lVIaastricht meemaakten als die van de 
van een duidelijk communiqué, de nu ,.jonge VVD-ers" enkele weken eerder 
.verwekte verkeerde indrukken over de in "Woudschoten" hebben een enorm 
uitlating van d~ heer Toxopeus weg te verschil geconstateerd in tempo, en-
nemen. thousiasme en zakelijkheid, alles uitval-

De reactie van de heer Den Uyl was·· -lend in het voordeel van "Woudscho
er overigens prompt en liet niets te ten". Het kàn dus wel, al moet wor_den 
raden over! Hij heeft niet op een nade- . toegegeven, dat de vele zmver 
re verklaring gewacht, de slimme politi- '. .huishoudelijke zaken, die op een Alge
cus! mene Vergadering behandeld moeten 

-.. word.en, \veinig kunnen bijdragen tot de 
Teleurstellend, dat de trouwe 

VVD-'ers en de. grote, anonieme kie
zersachterban, althans tot dit moment 
(ik schrijf dit op 8 mei), nog in d" mist 
zitten. 

Hopelijk worden we spoedig uit een 
bange droom ·geholpen en kan de zo 
hoog geprezen rust in de partij weder- . 
keren! , 

J. H. FABER 
Soest 

P. S. De uiteenzetting van de heer 
Toxopeus in de televisie-uitzending van 
woensdagavond 8 mei, heeft grotendeels 
een antwoord gegeven op het hierboven 
gestelde. Ik was daar zeer verheugd 
over. Naar mijn mening behoudt de 
strelddng van mijn artikel, als "symp
toom van de gevoelens van een over
tuigd VVD'er" zijn waarde. 

levendigheid. · 
Laten we ons beperken tot het agen

dapunt , . beleid Kamerfracties'', omdat 
dit naar onze mening een jaal'lijks poli
tiek hoogtepunt zou moeten zijn. Waar
om werden er door zo weinig afdelingen 
vragen gesteld? Omdat er niets te vra
gen .zou zijn? Stellig is dat niet het 
geval. Mogelijk is de oorzaak deels te 
zoeken in de . wijze van beantwoorden 
der vragen. Het zou bepaàld unfair zijn, 
te twijfelen aan de wil tot serieuze be
antwoording. Alle vragen zijn met de 
meeste welwillendheid en bovendien 
zeer uitvoerig behandeld. De meeste 
vragenstellers zouden echter meer heb
ben gehad aan een concreet antwoord op 
hun concrete vragen dan aaR breedvoe
rige en op zichzelf niet oninteressante 
betogen. Zo zijn er van de in totaal 12 
concrete vragen, gesteld door de afde
ling Utrecht, slechts de twee, handelend 
over Nieuw-Guinea (althans namens de 
Tweede Kamerfractie) concreet beant
woord. 

In tegenstelling tot de heer Hubert 
ben ik van mening dat de liberale be
ginselen een gestadig groeiende invloed 
hebben, niet alleen in ons land maar in 
de hele wereld. 

Abraham van Stolk & Zoonen 
Koninkliike Houthandel N.V. 

Men· vergete niet dat zij, die vragen 
stellen doorgaans terzake goed geïnfor
meerd ter vergadering verschijnen en 
dat zij alleen iets verder komen met 
een duide!ijlw formulering van het frac
tiestandpunt. Om dat te horen komen 
zij; anders zullen zij liever thuisblijven. 
Het zou daarom aanbeveling verdienen, 
de te stellen vragen - puntig geformu
leerd - . tevoren in Vrijheid en Demo
cratie te doen opnemen. Bovendien ZOU' 

den de vragenstellers en de Kamerle
den, de gelegenheid moeten hebben, te 
repliceren en te dupliceren, beide met 
inachtneming van een spreektijdlimiet. 

In het bijzonder de periode na de 
laatste wereldoorlog _doet ons zien hoe 
sterk liberale opvattingen veld winnen 
buiten de enge liberale kring-. Van het 
vroegere dogmatisme is geleidelijk 
steeds meer overboord gezet. Bij aanc 
hangers van de van origine bij uitstek 
dogmatische groeperingen wordt het 
steeds meer modern en vooruitstrevend 
geaeht de dogmà's aan kritiek te onder-
werpen, zo zij al niet volledig terzijde 
worden gesteld. 

Het is toch wel tekenend dat de ver-
klaring van de rechten van de mens, 
zoals die door de Verenigde Naties is 
aangenomen, in wezen voor 100 pct. 
overeenstemt met de liberale beginse
len. 

Dat de VVD niet zo sterk groeit als 
velen wel zouden wensen, is daarmee 
niet in tegenspraak. De fundamentele 
liberale beginselen behouden hun gel
ding, juist omdat daarbij uitgegaan 
wordt van de waarde van de mens als 
lid van de gemeenschap en niet van 
dogmatische begrippen, of wetenschap
pelijke stellingen, die in de loop der 
tijden kunnen worden achterhaald. 

De concrete gevolgtrekkingen, waai•-
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Dit zal de levendigheid van de vergade
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MEVR. MR. A. BLAAUW-MEIJEH, 
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N1t inmiddels 1'Uhn een moanel 
veTstreken is s·imls de jaw:vergadering 
~öenl gelwnden en alle totnutoe bij de 
reductie binnengeleomen ingezonclen 
sttûclcen 1ww· aanleiding vari die verga
de1·ing geplaatst zijn, delen wij .mede 
verder af te z.ztlle·n zien van het opne· 
men van kritische of lovende opinies 
over het Maastrichtse co11gres. 

Redactie 
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VRIJHEID. EN bEMOCRATIE, 

Twintig i aar 

Israël herdacht 
.! 

"Hoe is het met de wereld om Israël 
van vandaag en wat mag het er morgen 
van verwachten?" Dit vroeg mr. dr. C. 
Berkhouwer, vice-president van het Eu· 
ropese parlement, zich af op een geza
menlijke bijeenkomst van de leden van 
het departement Rotterdam van de 
Maatschappij van Nijverheid en Handel 
en de leden van lie Kamer van Koop
handel Nederlqnd-Israël, die op 3 mei 
1968 in het . Bilton Hotel te Rotterdam 
gehouden werd. 

De heer Berkhouwer sprak ter gelegen
heid van de herdenking van het twintig
jarig bestaan van de staat Israël en 
bracht de feiten in herinnering die op 
die gedenkwaardige dag, de 14t{ mei 
1948, zijn gevolgd. Die dag, waarop vol
gens de Israëli's "de staat uitbrak", 
"strekte Israël naar al zijn buren de · 
vriendschapsband uit voor de vrede." 

"Helaas," zo vervolgt mr. Berkhou
wer, "heeft net deze in zijn 20-jarig 
bestaan weinig gekend. Drie oorlogen 
werden in dit korte tijdsbestek zijn de.ol. 
In de onafhankelijkheidsverklaring is 
neergelegd, dat de Staat gegrondvest 
zal zijn op de beginselen van vrijheid, 
rechtvaardigheid en vrede en dat hij 
volledige sociale en politieke gelijkheid 
voor al zijn burgers zal handhaven, .on
geacht hun ras, geloof of geslacht. Tk 
heb onlangs persoonlijk mogen ervaren. 
dat Israël deze woorden waar maakt. 
Wat in geeii tijden mogelijk was, 
geschiedt thans. In Jeruzalem heb ik 
gezien hoe Joden, Christenen en 
Moslims vreedzaam naast elkaar hun 
godsdienst belijden. De jongste Pasen 
vierden Joden en Christenen, evenzeer 
door toeval, gelijktijdig vreedzaam 
naast elkaar, onder hetzelfde gezag in 
de voor ieder openstaande stad J eruza
lem." 

"Er lijkt mij", aldus mr. Berkhouwer, 
"een zekere discrepantie te komen tus
sen de voor de -buitenwereld bestemde 
propaganda van de Arabischè leiders ·en 
de aanpassing der Arabische bevolking. 
In de bezette gebieden ben ik vele Ara
bieren tegengekomen. Ik heb de indruk 
gekregen, dat zij merendeels de .grote _ 
schok van de verpletterende nederlaag 
tegen Israël bezig zijn te boven te ko
men. Zij eQ'varèn, dat er een verschil 
bestaat tussen wat hun leiders hun heb
ben voorgehouden en wat de werkelijk
heid is van het Israëlische bewind. Dit 
oogst succes met zijn, wat men zou 
kunnen noemen ·"open deur"-politiek in 
de bezette gebieden. De poorten van de 
kampen der vluchtelingen zijn geopend, 

Dezen zien thans dat de Israëli's niet de 
duivels zijn die de Arabische leiders hun -
afschilderden. Hier lijkt mij ook een 
mogelijke verklaring te liggen voor de 
acties der terreurbenden westelijk van 
de Jordaan. Deze ondermijnen de paci
ficatie, voor het welslagen waarvan 
men beducht is. In zoverre die pacifica
tie gelukt, werkt, althans in zijn bezette 
gebieden, de tijd voor -ISJ'aël." 

Anti-semitisme 
"Tegenover wilt ik hierboven weergaf 

als eigen indruk en ervaring ,is het -van 

,, 
' 

een cynische triestheid om kennis ·te' 
nemen van wat hier en daar in Oost-Eu-· 
ropa, n'en déplalse zgn. ontspanning en 
liberalisatie, wordt bedreven aan anti
semitisme." 

"Ter gelegenheid van een Auschwitz-; 
herjienking - en dat nog wel in Polen' 
- werd in het Warschause jeugdblad 
Szanstander Mlodyck van 15 april jl. het 
v'ölk dat als geen ander heeft geleden 
onder Nazi-terreur ''en genocide, ervan 
beschuldigd dat het de Arabieren behan
delt als gevangenen in concentratiekam
pen. Wanneer deze publicisten zich naar 
bezette gebieden_ zouden hebben bege
ven zouden zij anders hebben kunnen
weten. Zij zouden dan hebben kunnen 
gadeslaan dat Palestijnse vluchtelingen 
onder het bewind van Israël de poorten 
van hun kampen hebben zien open' 

- gaan," aldus de heer Berkhouwer, die 
vaststelde dat WIJ, in het Westen 
verstek hebben laten gaan ,;toen eind 
mei 1967 de bedreiging vàn Israël haar 
hoogtepunt naderde. Toen de oorlog 
uitbrak sprak de EEG in Brussel over 
suikerbieten." 

Mr. Berkhouwer vervolgde: "Wij we
ten het, door het steeds massaler ver
voer met super-tankers verliest het Su
ez-kanaal steeds meer aan betekenis 
voor onze olievoorziening. Als straks de 
pijpleiding van Elath naar Ashekelon 
klaar is zal dèze betekenis miniem zijn. 
Toch was . en is de zaak van de vrije 
vaart door de internationale waterwe
gen in het Midden-Oosten een materieel
en een rechtsbelang dat de ge
meenschappelijke belangstelling van 
West-Europa waard was. Helaas was en 
is ook te dezer zake- de macht van het 
recht niet opgewassen tegen het recht 
van de macht. Het schijnt dat wij on
machtig zijn het naar internationaal 
recht onbetwistbare recht van Israël en 
van onszelf tot gelding te brengen.'' 

, ,Mijn tweede punt. De neutraliteit en 
absentie der Verenigde Staten. Hun gro
te zorgen elders kennen we. Moskou en 
P~king beide, voor één keer op dit 
punt weer eens gelijkgezind, hoopten op 
e~n Tweede Vietnam voor de V.S 
in·- het Midden-Oosten. Het werd de V.S. 
bespaard (en hoe verheugd mogen ze er 
achteraf over zijn), doordat Israël ten 
slotte zijn recht op zelfverdediging zelf 
ter hand nam. Met welk succes is be
kend." 

Sowjet-Unie 
"Mijn derde punt betreft degenen, die 

niet absent waren. Ik doel op de Sow
jets. Hun presentie is toegenomen met 
dezelfde snelheid als waarmede zich de 
Arabische debacle in de zes-dagen-blitz 
heeft voltrokken. Schuldig op zijn minst 
aan, wat wij juridisch noemen, voor
waardelijke ópzet aan de tegen Israël 
opgezette plannen tot "Ausradierung", 
zijn de Sawjets de grote · baattrekkers 
van de Arabische debacles. Egyptes 
economie is praktisch aan hen verpand. 
Wat voor de Tsaren ee'1 eeuwenlange 
droom was, hebben zij verwezenlijkt: 
de Russische intocht in het warme wa-

v/h J.C. de lANGE's KoninkliJke Tuinbouwinrichting 
Holleverancler "•n H. M. de Koningin 
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WAT IS LIBERAAL REVEIL? 
lees wat Hans Wiegel hierover zegt in 

EEN PARTIJTJE LIBRE 

Niet iedere liberaal zal in dit boekje zijn Idee van het 
liberalisme weerspiegeld zien, maar ieder zal het erover eens 
zijn dat het tijd werd dat ook het liberalisme een pleit
bezorger kreeg. 
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Uitgeverij Nijgh 

Verkriigbaar in de boekhandel. 

& Van Ditmar 

\ 

Buitengewone algemene 
vergadering i~ Hilversum 
op 15 en 16 november 

Op zaterdag 11 mei vergaderden te 
Utr·echt liet dagelijks bestuur en het 
hoofdbestuur van de VVD. 

Het grootste deel van de agenda werd 
mr. dr. C. Berkhouwet .. · gevormd door de bespreking van het 

tweede deel van het rapport Idczcr-gc
l'özene en de bespreking van de door de 

ter van de Middellandse Zee. Hun mari
tieme machtspotentieel aldaar is in een 
ommezien V~Ul tijd verveelvuldigd. Aan 
de andere zijde van Suez is de ontwikc 
keling navenant. Er zijn steunpunten 
(vissershavens) in Je;men gekomen. 

"Het vac-uiin1 door Engelands terug
trekken beoosten Suez zijn de Sowjets 
in -13nel tempo b~zig op te vullen. Mid, 
deis overeenkomsten met Perzië en 
India zullen zij binnenkort present zijn 
in Perzische Golf en Indische Oceaan: 
Het loswel,en van enige satellieten in 
Midden-Europa is nauwelijks van enig 
belang in het beeld van de cimcentrisch 
vergrote greep op Europa vanuit het 
zuid-oosten, in een ·conceptie, die men 
globaal mag noemen in de letterlijke zin 
van het woord. Zo krijgt men vat op 
twee slagaderlijke zeeroutes voor ons, 
zowel via SLiez als via de Kaap." 

"Doemt hier niet iets op dat ons ge
lijl,elijk raakt en betreft? Israël zowel 
als Europa of omgekeerd. Behoort 
Israël niet tot onze periferie? Liggen 
de uithoeken van Turkije, geassocieerd 
met ons als EEG, niet verder van ons 
weg dan Tel Aviv en Jeruzalem, om 
maar niet te. spreken over identiteit van 
het· geestelijk patroon dat ons ken· 
merkt?" 

Mr. Berkhouwer constateerde dat- het 
Oostblok zijn houding ten· aanzien van 
Israël sinds ·het in 1948 het ontstaan van 
de staat toejuichte, drastisch heeft veran
derd en pleitte er voor dat dan ten
minste het Westen solida.ir is met· 
Israël. "In het belang van de vrede 
onder alle volkeren aldaar, joods zowel 
als Arabisch." 

"De onderlil;tge_ verdeeldheid van het 
Westen bij het touwtrekken om de olie
velden der Arabieren zal op den duur 
tot niets leiden," aldus mr. Berkhou
wer. "Het leidL er slechts toe dat de een 
tegen de ander wordt uitgespeeld; In
geval van conflicten krijgt het ene 
Westeuropese land _wel olie het andére 
niet, terwijl de wapens r{iet gestrekt 
wordep. Wat ironisch doet het hierbij 
aan dat zelfs de offerte van een hoe
veelheid Mirages soms geen opening 
geeft van sommige Arabische oliebron: 
nen. Wanneer men kosteloos Migs kan 
krijgen is dit wellicht begrijpelijk." 

Wapenhandel 
"Wanneèr het Westen een _ge-

meenschappelijke handelspolitiek zou 
voeren tegenover de Arabieren in het 
Midden-Oosten zou er wellicht ook aan : 
Arabische kant iets toegevoegd worden 
aan het enige punt dat zij thans met 
elkaar gemeen hebben, hun haat tegen 
Israël. Wellicht zou dan ook bij de Ara
bieren het inzicht veld kunnen winnen, 
dat vrede en veiligheid niet uitsluitend 
een belang van Israël zijn. In de mate 
waarin vele Arabische streken nog 
toestanden kennen die ons aller deernis 
opwekken, lijkt mij hun behoefte aan 
vrede van een evenredige dringendheid. 
Beter dan hen de wapenhandel te doen 
beoefenen of op te dringen, is 't hun 
ertoe te brengen zich te verheffen tot 
een menswaardig bestaan." 

"In een wereld van heden heeft Israël 
een droom waargemaakt. God hernoem~ 
de Jacob tot Israël wegens zijn strijd 
met zichzelf en de mensen. Na een 
historie van 4.000 jaren, waarvan 2.000 
jaar in diaspora en onderhorigheid; 
heeft Israël in een strijd van 20 jaren 
zijn bestaan verzekerd als een land en 
volk erkend door de gehele wereld, be
halve - welk een parodox - zijn naaste 
buren~'' 

"Alle menselijke verh"Oudingen zijn al
tijd tweezijdig, op zijn minst. Juist aan 
die twce7.ijdigheid· doen wij niet te kort, 
indien wij hier als één man, slechts een 
doel voor ogen hebben: vrede in het 
Midden-Oosten. Dat zulks mede in het 
bel::lng van Israël is en Israël dit tot op 
heden misschien beter begrijpt dan de 
anderen ligt niet aan ons." 

"Onze eigen historie geeft ons deels 
parallel, deels smartelijk gedeeld in het 
jongste verleden, een zekere affiniteit 
tot Israël. Niets is menselijker dan dat. 
Het laat onverlet dat wij slechts één 
wens kennen: het geweer make plaats 
voor het gesprele Tussen alle betrokke
nen. Met als uitkomst: vrede en wel
vaart voor Isi·aël en al zijn buren. Dat 
nog liever morgen dan ovcrmor·>·en alle 
kinderen van Abraham alom tof~ elkaar 
mogen zeggen "Shalom" is ons aller 
vurigste verlangen," aldus mr. Berk-
houwer. 

commissie kiezer-gekozene opgestelde 
ontwerp-resoluties. Naar aanleiding van 
deze ontwerp-resoluties heeft het hoofd
bestuur voorlopige standpunten bepaald. 

Het tweedy deel van het rapport en de 
ontwerp-resoluties zullen worden gepu
bliceerd in Vrijheid en Democratie van 
31 mei a.s. Tegelijkertijd zal een bro
chure, waarin het gehele rapport is op-

-genomen, verkrijgbaar worden gesteld. 
· De. buitengewone Algemene Vergade

ring, waarop ·het rapport en de resolu
ties zullen worden besproken, zal wor
den gehouden op 15 en 16 november in 
café-restaurant De Karseboom te Hil
versum. 

Voorts werd uitvoerig aandacht 
besteed aan _de politieke toestand en 
werden, zoals gebruikelijl,, de ingeko
men stukken ·behandeld, waaronder de
ze keer een brief van de voorzitter van 
de Partij van de Arbeid. 

Staten- en raadsleden 
vergaderden over 
positie Rijnmondraad 

De vereniging van staten- en nuF1sle
den van de VVD heeft op donderdag· 
avond 2 mei in Rotterdam· een vergade
ring gehouden onder voorzitterschap 
van de heer D. W. Dettmeijer over de 
positie -van de Rijnmondraad in de ko
mende tijd. Aanwezig waren verscheide
ne leden van de VVD-frr "ti~ uit de 
Rijnmondraad, vele leden - ;;n de ge
meenteraden in het Rijnmondgebied, de 
voorzitter van de VVD-fractie in de pro
vinciale staten van Zuidholland tevens 
lid van de Eerste Kamer, de .n'eer Sid
ney J. van den Bergh, de Tweede-Ka
mer leden mr. H. E. Koning en mr. A. 
Geurtsen, mej. drs. I. Günt·her, se,creta
resse van de verenigino· en de heer J. 
van Zwijndregt van het' bureau van ge
meentepolitiek. van de VVD. 

Aan de zeer geanimeerde discussie, 
die. verscheidene uren duurde werd o.a. 
deelgenomen door jhr. mr. a: 0. J. van 
Tets, voorzitter van ·de VVD-fractie in 
d.e Rijnmondraad, mr. K. Staab, voor
zitter van de VVD-fractie in de Rotter- -
damse gemeenteraad, de heer S. J. van 
den Bergh, dr. J. Alers·, VVD gecomm,it
teerde in de Rijnmondraad, mr. H. E. 
K~ning, mr. A. Geurtsen, de heer J. 
~hek, burgemeester van Spijkenisse en 
lld van de Rijnmondraad, en vele ande
ren, waarbij een verscheidenheid van 
onderwerpen op het Rijnmondgebied be-. 
trel{king hebbende aan de orde kwam. 
Een samenvattend verslag zal aan alie 
betrokkenen worden toegezonden. 

Nieuws uit de 
liberale 
Internationale 

De Executieve van de Liberale Inter
nati~nale heeft op 27 en 28 april in 
PariJS vergaderd onder voorzitterschap 
van mr. E. H. Toxopeus. Van Neder
landse zijde werd de bijeenkomst ook 
bijgewoond door de heer D. W. Dettmey. 
er .. Definitief is thans heloten het con
gres dit jaar in Den Haag te houden en 
w.el van 20 tot 24 september. De bijeen
komst zal plaats hebben in hotel De 
Witte brug, Het congresthema is: ont
wikkel.inl?ssamen~erking. Een spec~ale 
commi;SSie bereidt thans een rapport 
over dlt onderwerp voor. Een concept is 
vervaardig-d door dr. B. J. Witte en in 
Parijs zowel door de commissie als 
door de Executieve van de. Liberale In
ternationale besproken. 

Tijdens het in september te houden 
cong-res zal natuurlijk ook gesproken 
worden over de inten1ationale toestand 
terwijl voorts de secretarissen van d~ 
verschillende liberale partijen van o-e
dachten zullen wisselen over organisatie 
en administratie. Het congres zal toe
gankelijk zijn voor leden van de Groep 
Nederland van de Liberale Internatio
nale. Toegangsprijs 5 pond per deelne
mer. Opening vrijdag 20. september in 
de namiddag; voertalen Engels en 
Frans. 

. De E.xecuti~ve hield zich in Parijs ook 
mtvoeng -bezig met financiële en oro:a:
nisatorische vraagstukken. Besloten 
werd een School for Freedom te houden 
in de zomermaanden te Berlijn en zo 
mogelijk dit jaar ook nog een in Zuid
Amerika. lVfr. Toxopeus verklaarde 7ich 
bereid de kandidatuur te aanvaarélen 
voor de herkiezing als president van het 
cong-res. Aan het congres zal worden 
aanbevolen de heren H. A. Kulthe en 
Huntley Sinclair te benoemen tot Pa
tron~ \·än de Liberale Intei:nationale 
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ER ZIJ.N NOG '7ELE VVD~ers INCOGNITO 
U kent ze, ook in uw kring. Mensen die met de VVD sympathiseren, die elke keer VVD stemmen ... Ma~r ondanks hun 
sympathie. ondanks hun overtuiging is het woord "lidmaatschap'' Grieks voor hen. Niemand. kan zich in deze tijd de weelde 
veroorloven om in politiek opzicht een masker te dragen. Hoe meer mensen met open vizier (als lid dus) voor de VVD
beginselen uitkomen, des te sterker kan de partij deze beginselen doen gelden. Met één pennestreek kunt u de VVD al helpen. 

Geel ons naam en adres op van een VVD'er ineognito 
in uw omgeving. Wij sturen hem dan ZES WEKEN 
LANG GRATIS Vrijheid en Democratie om hem rijp 
te maken voor zijn lidmaatschap. Nog beter: maak 
hem nu meteen lid. Eén enkel woord van u, als vriend 
of _kennis. werpt meer g ~wicht in de schaal dari een 
dozijn verhandelingen van ons. 

COUPON 
Aan het Secretariaat van de V.V.D. 
Koninginnegracht 61 
•s-Gravenhage 

Volgens inzender van deze coupon 
kunt u met kans op succes zes weken 
lang gratis het blad "Vrijheid en 
Democratie" zenden aan: 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 

JA, DE VVD KAN· OP MIJ REI(ENE;N! 
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Openbaarheid hij 

ondernemingen 

en enquête recht 
l\Iinisler Polak heeft een tweetal 

wetsontwerpen ingediend, die een grote
I'e openbaarheid bij ondernemingen en 
een uitbreiding van het enquêtereellt 
moeten bevoi·deren. · · 

Er zijn de laatste jaren diverse rap
porten uitgebracht ove1· de hetziening 
van het vennootsehaps-, of. zoals men 
tham; zegt, het ondernemings-reeht. Al 
cieze rapporten waren het over één punt 
een~ : \T ers lag, verantv.roo~~cling en voor
lkl!ting door de besturen van een NV 
mr.eten wettelijk vollediger worden ge
rco·éld clan het zeer smnmiere en w"t 
we";·!dng betreft beperkte voorsehl'ifl 
van art. 42, lid 3 W.v.l\:. doet, dat ni! 
lll28 dateert. Op andere punten van hel'-
7.ienim:; van het vennootschapsreeht lo
pen de meningen vrij sterk :üt~en, 
mnar over de noodzaak van herziCmng, 
die tot meer openheid moet leiden 
bestaat geen verschil. 

Het is toe te juichen, dat ministeJ' 
Polak thans op dit terrein wetsontwer
nen heeft ingediend, die, zoals wij nader 
~uilen zien, ook van belang zijn voor 
een modernisering van verder gaande 
aan\ en die thans nog uiteenlopende 
,.;tandpunten nader tot elkaar kunnen 
urengen. Die vet·clere modei'nisering zou 
op het ogenblik troU\o\'ens moeilijk door 
nns land zelfstandig ter hand genomen 
l'unnen worden. In de Europese Econo
mische Gemeenschap wordt gewerld 
~•nn de totstandkoming van een EuJ'o
pes<~ regeling een Em·opees . ven
nootschap;;recht - waarvoor richtllJIWn 
worden vastgesteld. De eerste richtlijn 
hetreft c!e publikatieplicht van naamloze 
vennootschappen, waarbij voor ons land 
cle moeilijkheid zieh voordoet. dat onze 
pr:1ldijl< in plaats van de in andere Jan
clcon bestaande vormen van ven
nootschappen met beperkte aansprake
lijkheid - de G.m.b.H. op aandelen in 
Duitsland, de Soc. à responsabilité li
milée in Frankrijk - alleen maar de 
N.V. kent, terwijl de "besloten" N.V. 
bij ons die plaats inneemt van elders 
g·~bruikelijke vennootst".hapsvormen zo
als de Komm. m. b. H. en de Société en 
commandité. 

De minister wil daarom cle publikatie
p\ir.ht beperken tot ,,besloten" N.V.'s 
met een balanstotaal van .f 8 miljoen en 
hoger en de mogelijkheid tot publikatie 
van een vereenvoudigde balans, zelf:; 
tot vrijstelling van de publikatieplicht 
voo1· bepaalde besloten N.V.'s openen. 

Wij kunnen in dit bestek niet ingaan 
op de inhoud van de publikatie
voorschriften. Deze sluiten ZO\'eel moge-

VERSCHIJNING 

VEERTIENDAAGSE 
Zoals reeds eenler gemeld ver

sebijut ons weekblad tot eind 

augustus om de veertien dag·en. 

Het volgende nummer zal dus ge_ 

tlatee1·tl zijn: Vl'ijtlag 14 juni 1968. 

lijk aan bij de hoofdgecladüen van het 
verslag "Ondernen1ingsrecht" van de 
Commissie-Verclam. Deze stond ook 
voor de moeilijkheid van de be;;loten 
N.V. De opvattingen hierover waren 
v<'l'cleehl. l\Iinister Polak schaart zich in 
feite aan de kant van de "progres;;ieve" 
leden vnn de Cornmis;;ie-Verdam, die 
,,vezen op de belangen van anderen clan 
kapitaalyersclwff;)J.',c; Ll. \'. de publika
tie. De Mem. \'. Toe!. is ;•an oordeel, dat 
huiten de kring· der lmpit<mh·erselmffers 
in de ccl'ste plaats de werknen1ers en 
de et'edi.teuren daarbij ·Cen gcn"~ehtvuar
di:~··I belang !i.elJ':>en. l\{~'81' de· minislel' 
moc·t l!ii het stdlC'n vall een wettelijke· 
V<"'Plkhting ook rekeDing houden met 
tlc (con(:UtTenti._el·iJeln.nr;·en vnn de N.V. 
Uitenwrcl is cie grens, die· de minister 
zi<-h (hmkJ · ee!l' \yillekcuri.:e. Wanneer 
het gn at om inle;TCl'emle belang-en "Js 
die \'nn de werb1en1en;, die afll'lnkelijk 
zi.jn van het bedrijf en van erediteuren, 
is een c:riterium. als het t.ol<wl der h:l
lnns niet doorslaggevend. l\'len moet be
denken, dat n1et het oo·,· op een l':uro
pese unifi<:atie, ons land niet geheel vrij 
is in de bepnlin<;·. Trouwens, de juri
ciisclw vorm van het bedrijf is wat be
doelde belnngen betreft, fcitC'lijl' v:111 s,,_ 
cundair belang. 

Het tweede ontwerp, bcii'cffenck 
enquêteret"ht, ktln evenwel een zekere 
tcgen1oeil;;:on1ing bieden aan een begren
zing van de pulJlilmtieplicllt. Het volgt 
in deze ool' de Conlmissie-Vertiam die 
voot·stelcle dat in geval \~an gegnnvJ ver
l110t'den n1.n n1isstanden een onclerzoel; 
zoü kunnen worden uilgelold door de 
eenll·ale vakorganisaties, ,.cle onderne
mingsraad gehoord'' hebbende. Dit 
la<ltste h(~eft hel onl\\'erp niP-t nvet·g-eno
mcn. Terecht o.i., omdat de onderne
nlingsraacl onder voorzitterschap van de 
onclernenlCr (tegen wie een aetie zou 
gaan 1 staat en een college voor intern 
overleg· is. Het kan niet worden ont
],encl, dal cle toekenning van dit recht 
aan de erkende vakorganisaties, m8l 
uitschakeling van de ondernenüngsraacl, 
\Vaartegen bij die organisa.lics nog \Vel 
eens een zel;ere terug-houdendheid is te 
eonstateren, van grote sociale betekenis 
lwn worden en daar het voör alle N.V.'s 
geldt, is het een aanvulling op de beper
ldng' van publikatie cler j<lnl'l'ekeningen 
voo1· besloten N.V.'s. 

Een veertig jaar volgen van theorie 
en praktijk van het vennoolsclmpsreeht 
heeft Sl'hr. dezes geleerd, clat cle theore
tische opzet van een wettelijke regeling 
en de toepassing in de ,praktijk zeer 
sterk kunnen uiteen lopen. In 1928 was 
het nieuwe recht "n10dern". l\1aar W<Jl 
is in cle prakt'ijl; terecht gekomen van 
de "soevel'Ciniteit" van de aandeelhou
dersvergadering'! Het enquêterceht van 
aancleel!JOuders is een dode lelter geble
ven. 

De p1·aktijk zoel't tellccns ni<;\1\\'E' we
gen om aan knellende bepalingen te ont
komen. Ons huidige vennootschap:oreehl 
zullen flontmige n1isschien al "on
herstelbaar verouderd" noemen. Het 
komt er maar op aan dat nieuwe regels 
goed worden gebruikt. Het zijn dus juist 
de belanghebbenden die inhoud aan de 
wettelijke bepalingen moeten g·even. 

J. VAN c'ALEN 

V rouwen-fonddag Ln Dronten 

De Oryan-isolie Vrou1Pen -i-r; de VVD lleej't op !UI. me! m Dronten lwar joal'lijkse 
landdog gp/,oude!l .. Hier zid men de deelneemsters a.an de 1-u.nch verenigd, te.(Jen 
de ochterg·, ond van ren m udeo!P 1NI nd •·r~rs-ierin!J. Meer jol o's en een FCI'S/ag trl'jt 
H1f."'1 uan lJ]J pagi-na 1{). 

Tweede deel van rapport 
• • kiezer-gekozene commissie 

DE VV D-~ommissie kiezer-gekozene is gereedgekomen met het tweede en laatste 
deel van haar rapport, dat tijdens een gisteren gehouden. persconferentie in 

Den Haag aan de openbaarheid is prijs gegeven. Zoals men zich herinneren zal 
Werd het eerste deel, omvattende hoofdstuk I (over het kiesstelsel en de aanwijzing 
van de kabinetsformateur) en hoofdstuk 11 (benoeming of verkiezing van de 
burgemeester), gepublicee1·d in ons blad van 22 maart. Vandaag publiceren wij de 
hoofdstukken 111, IV en V, respectievelijk handelend ove1· referendum en volks
initiatief, communicatie en pt·esentatie en staatsburgerlijke vorming, Tevens kan 
men in dit blad aantreffen een groot aantal ontwerp-resoluties en -besluiten ter 
behandeling op de buitengewone algemene vergadering van de VVD, die op 
15 en 16 november in Hilversum gehouden zal worden. Voor dit alles zij verwezen 
naar de pagina's 2 t/m 14 in dit nummer. 

DE redactie vraagt de lezers begrip voor het feit dat er door de publikatie van 
het omvangrijke rapport vrijwel geen ruimte over bleef voor andere bijdragen, 

terwijl de vormgeving in een geval als het onderhavige ten enen male helaas niet 
·kan voldoen aan de eisen 'die men daaraan anders mag sUllen. 

-
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Tweede deef van 'het rapport comm1ss1e kiezer~gekozene 

Referendum en volksinitiati.ef (hoofdstuk 111) 

In hoofdstuk I nut het rapport van de 
VVD-commissie · kiezer-g·eJwzcne (gcpu
Îlliecenl in ons ,,,,;ekblád "'lil 2:~ maart) 
"rer(l uitvoerig· ing·egaan op het fdes
stclscl als instrument nm indil·eete 
volksinvloed op het politicl<e ·beleid door 
ntiddel van aanwijzing· nw voll;:sve•·te
gcnwoordig·ers. In dit hoofdstuk zal aan
dacht worden besteed aan twee vormen 
van <lireete volksin,·loed, te weten de 
volksuitspraak bij referendum en het 
voll<:sinitiatief. Hierbij beperkt de com
missic zich tot rci'ercndum en volksiüiti.-. 
atief inzake aangelegenheden het gehele 
lan<l betreffende en laat zij de <lireete 
volksinvloed in <le lag·ere organen (pro
vhwie en gen1eente) buiten besdwu
\Ving_. 

§ 1 Referendum 
(j .-

A. Inleiding 

Onder het 'referendum wordt ver'staan 
een vorm van directe --vollfsin.vioed, 
waarbij aan de kiesgerechtigde burgers 
een, al dan niet beslissende, uitspraak 
wordt ontlokt - anders- dä:h- door bemid
deling van de door hen aangewezen ver
tegenwoordigers - over politieke vra
gen die van belang zijn gebleken of die 
als belangrijk worden verondersteld, 
Ffet. . instituut . i1? , . v~·eemd,., aan.. o.ns. 
staatsrecht en invoering ervan 'zou dan 
ook bij '.'Grondwetswijziging m'oëteri 
plaatsvin<;len. 

Als voornaamste typen van referen
dum kan men onderscheiden het ver
plichte referendum en het fa_cultatievc 
referendum. Dit onderscheid heeft he
trekking op de vraag of het referendum 
bij Grondwet of wet dwingend is voor
geschreven dan wel slechts op verzöek 
plaatsvindt. Daarnaast kunnen deze 
twee soorten van referendum naar het 
karakter van de door de Grondwet of 
wet aan de uitspraak verbonden gevol
gen weer onderscheiden worden in 
consultatief referendum en bindend re
ferendum. 

Op deze vormen . van referendum zijn 
bij nadere uitwerking nog tal van va
rianten mogelijk al paar gelang het 
antwoord op de volgende vr:agen. Op 
wiens initiatief kan het referendum wor
den gehouden (een nnmmum aantal 
kiesgerechtigden, een aantal .leden van 
het parlement of de Kroon)? Op welke 
materie kan het referendum betrekking 
hebben (uitsluitend over Grondwetswij
zigingen en/of \vetsvoorstellen clan wel 
over iedere gewichtige beleidsbeslis
sing) ? In welke vorm wordt deze mate
rie aan de kiesgerechtigden voorgelegd . 
(concrete wetsvoorstellen clan wel de 
kernvragen, geformuleerd in ,.simpele 
bewoordingen" en door wie geformu
leerd)? Welke meerderheid is voor het 
aannemen van voorstellen vereist (va
riërend van èen gewone meerderheid 
der uitgebrachte stemmen tot de abso
lute meerderheid van alle kiesgerechtig
den)? Welke rechtskracht wordt aan de 
volksuitspraak toegekend (in hoeverre 
wordt het sanctierecht van de Kroon, 
dat b.v. bij door de Staten-Generaal 
aangenomen initiatief-voorstellen van 
Tweede-Kamerleden gehandhaafd is, 
door een volksuitspraak een louter for
mele handeling)? De commissie heeft 
evenwel volstaan met een voornamelijk 
principiële benadering van de · hovenge
noemde hoofdvormen van het referen
dum. 

Anders dan b.v. in Zwitserland, de 
Duitse Bondsrepubliek en de Verenigde 
Staten heeft enige vorm:' van referen
dum als staatsrechtelijk instituut nooit 
in· onze parlementaire democratie kun
nen doordringen ondanks ·enkele pogin-
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gen daartoe in het begln van deze eeuw 
(het initiatief-voorstel Troelstra in 1903, 
yoorstellen van de Staatscommissie 
1918, speciaal de minderheidsnota's van 
haar leden Limburg en Schaper, een 
der regeringsvoo1·stellen in 19~1 tot,, wij
ziging cler Grondwet en amendementen 
van Marcbant daarop). 

Toch kunnv' zich onder het huidige 
representatieve· systeem situaties vo_or
doen, waarin een volksraadplegmg 
plaatsvindt, die in zekere zin met h_~t 
houden van een .referendum te vergehJ· 
];:en is. Dit is het geval bij ontbinding 
van de Tweede Kamer anders dan· van
wege periodieke verkiezingen. Een dei·
a-elijke ontbinding is grondwettelijk 
~oorgeschreven na . de afkondiging van 
door de Staten-Genern.al in eerste lezing 
aangenomen voorstellen tot wijziging 
van de Grondw:.et .. Vopr,ts kan. de Kroon 
tot ontbinding , van de TWeede Kamer 
overgam1, in de praktijk slechts bij een 
fundamenteel conflict. · 

Hoewel beide- vor;n1en van ontbinding 
ook op de Eerste Kamer van toepassing 

' zijn, hebben :iij îri 'het kader van :deze 
beschouwing geringe betekenis cimdat 
zij .zich aan een volksuitspraak in de zin 
·van directe · verkiezing onttrekken. 
Overigens heeft een ontbinding van de 
Eerste K_amer wegens een conflict met 
de regering slechts eenmaal plaatsge-
lmd (in 19o'~1 ).' · 

_Weliswaar wijzen de. kiezers dan hun 
vertegenwoordigers aan . en . spreken zij 
zich daarbij in beginsel u1t over het 
algemene politieke beleid, maar bij een 
voorgenomen· Grondwetswijziging of een 

· conflict tussen regering en Tweede Ka
mer over een, concreet probleem wor-' 
den zij geacht mede- te oordelen over de 
specifieke Jnvesties, die aan het ontbin
dingsbesluit ten grondslag lagen. In zo
verre kan men aan een dergelijke kic
zersuitspraak zel{ere elementen, het re
ferendum eigen, niet ontzeggen. 

B. Consultatief referendum 

Dit referendum heeft geen beslissend 
doch slechts een adviserend karakter. 
Degenen, die de volksuitspraak uitlok
lH~n (vermoedelijk regering of parle
ment), behoeven zich 'aan de uitslag 
niet te storen. Dit lijkt in strijd met de 
beslissende Jn·acht die onder ·het huidigè 
stelsel aan de wilsuiting van de kiezers 
is toegekend: men kan een verkie
zingsuitslag niet· negeren omdat hij an
ders uitviel dan men verwachtte. 

Het consultatieve referendum hin]{t op 
de gedachte van een bindende 
volksuitspraak enerzijds en een vrijblij
vende opiniepeiling anderzijds. Nu opi
niepeiling een regelmatig instrument 
van politiek onderzoek wordt, bestaat er 
naar de mening van de commissie geen 
behoefte aan, een dergelijke peiling op 
ruilne schaal te institutiunau"cren ln de 
gedaante van een niet volwaardig refe
rendum. 

De commissie heeft aan de invoering 
van zodanig referendum geen enkele be
hoefte. 

C. Bindend referendum 

Een bindend referendum heen aaar
entegen een beslissend karakter. De 
volksuitspraak die door het referenaum. 
is uitgelokt, heeft voorrang ·boven 
besluiten van de gewone wetgever of 
Grondwetgever (Kroon en Staten-Gene
raal). De volksuitspraak zal dus, wa!'l
neer zij tegengesteld is aan de beslls
sing van de gewone wetgever of Grond
wetgever, deze beslissing aantasten: 

Onder de thans geldende staatsrechte
lijke structuur in ons land (evenredige 
vertegenwoor-diging, 'twee-Kam_e~·stelsel 
en twee lezingen met· gekwn.llflCeerde 
meerderheid in tweede lezing na Kamer
ontbinding ingeval van Grondwets?e~·
ziening) verwerpt de gehele comm1ss1e 
de invoering van een bindend referen
dum (hetzij verplicht, hetzij faculta
tief). Een deel van de commissie be
pleit ingeval van bepaalde wijzigingen 
in de thans bestaande staatsrechtelijke 
structuur de invoering van een bindend 
referendum, en wel de · facultatieve 
vorm ingeval van wetsontwerpen (met 
uitzondering van begratingshoofdstukken 
en wijzigingen daarin), en de verplichte 
vorm ingeval van Grondwetsherziening. 
De commissie gaat hierop nader in on
der D_ Facultatief referendum en E. 
Verplicht referendum. 

Een minderheid van de emumissie ( Ab
spoel, Belinfante en Hubert) verwerpt 
de invoering van elke vorm van _t~e~e
rendum, ook bij een eventueel gewiJZig
de staatsrechtelijke structuur. Deze 
minderheid is van oordeel dat het sys
teem van vertegenwoordiging niet mag 
worden ontkracht, ook niet wanneer de 
evenredige vertegenwoordiging die 
zij met alle andere leden van de com.

'l'nissie voorstaát __:_, wordt• ·vervangenl 
dotJl' 'een ine'è'tdei-hcidsstelsel'. 'Als vèrdC·j 

-~ . . ' -i , i ~ I · · I · · · : · · · : 

re bezwaren voert de7.e mindcrllcltl aan 
dat op de vraagstelling slechts met een 
ongenuanceerd ja of nc<'n kan won!en 
geantwoord, zonder mogeliJkheid van 
amendering, dat de vraagstelling zelf 
de beant\voording op onzuivere wijze 
kan beïnvloeden, dat de ministeriële 
verantwoordelijkheid kan worden aan
getast wanneer de uitspraak anders 
luidt dan een 'eensluidende beslissing 
van Kroon en Staten-Generaal, en ten 
slotte dat een hogere graad van ontwik
keling en vooral geïnformeerdheid van 
de bevolking vereist is dan thans· aan
wezig is. 

D. Facultatief referendum 

Onder facultatief 1·eferendum wordt 
verstaan een referendum dat niet bij de 
wet als verplichting is voorgeschreven 
maar uitsluitend op verzoek (van 
Kroon, een minimum ·aantal kiezers of 
leden van de Staten-Generaal) wordt 
gehouden. 

Voorstanders van het facultatief (bin
dend) referendum betogen dat de invoe
ring van dit instituut geen doorbreking 
zou inhouden van het stelsel waarbij de 
kiesgerechtigden zijn vertegenwoordigd 
door de g·ekozenen, doch slechts een 
correctie daarop in die zin dat een ken
nelijk gebrek in de representativiteit 

/door een volksuitspraak hersteld zou 
kunnen worden. Gewoonlijk wordt daar
bij gedacht aan een door een -minimum 
aantal kiesgerechtig-den uitgelokte di
recte volks-uitspraak ten einde· een door 
het parlement .. aanvaard wetsvoorstel 
alsnog verwórperi te krijgen, dan wel 
een ·door het parlemeilt verworpen 
wetsvoorstel alsnog door een directe 
volksuitspraak te doen aannemen. 

Voorzover ·het facultatieve referen
d.um het beginsèl der volksvertegen
woordiging incidenteel zou doorbreken, 
!mn dit gedeeltelijk op dezelfde wijze 
gewaardeerd worden als het door de 
Iüoon gehanteerde ·ontbindingsrecht bij 
een ernstig conflict met de Tweede Ka
mer. Een geheel nieuw elen1ent evenwel 
introduceert men indien men de moge
lijkheid schept dat de vraag- naar vol
doende representativiteit telkens aan
hangig kan worden g·en1.aalü door een in 
principe beperkte groep kiesgerechtig
den. Dit zou een ingreep betekenen in 
het thans gelelende parlementaire 
stelsel, waarin parlement en regering 
vanuit ,hun eigen verantwoordelijkheid 
streven naar het vinden. van een politiek 
evenwicht. 

Een oordeel over de wenselijl<heicl 
van het facultatief referendum kan dan 
oolr hoofdzakelijk toegcspitst worden tot 
de vraag of bij het bereiken van een 
dergelijk politiek evenwicht de kans op 
daarm.ee strijdige gevoelens bij de 
meerderheid der kiezers dermate groot 
is dat hun inspraak, uitgelokt door een 
deel van hen, noodzakelijk wordt om 
een "werkelijke" volksvertegenwoordi
ging te herstellen. 

Onder het huidige systeem van perio-

diel'e vernieuwing der Tweede Kamer 
binnen de korte periode van vier jaren 
lijkt het niet waarschijnlijk dat zich 
tussentijds een grote omwenteling in het 
o01·deel van de meerderheid der kiezers 
voltrekt zonder enige waarschuwing aan 
of beïnvloeding van hun vertegenwoor
di2·ers VoorzO\·er een essentiële wijzi
gi;:;g i;l het, naar versc:;hijningsvorm zo 
rijk geschakeerçle, politieke beeld op
treedt, wordt dit veroorzaakt door een 
verschui~ing van minde1·heclen. 

Of dergelijke minderheden de hun 
binnen de regels. der democratie toeko
mende invloed, al dan niet resulterend 
in een yersdmi~·ing, tot gelding kunnen 
brengen, hangt allereerst af van hun 
mogelijkheid tot vertegenwoordiging in 
het parlement, en vervolgens .van de 
wijze waarop zij hun .inzichten op hun 
vertegenwoordigers. lmnneh. overbren
gen. 

Naar het oordeel. ·vàn de commissie 
wordt de inbreng van politiek 1·elevante 
minderheden in beginsel het best ge
waarborgd onder het stelsel der evenre
dige vertegenwoordiging (zie hoofdstuk 
I) .. Op grond van deze overwegingen 
acht de commissie de invoering van het 
facultatieve .referendum niet . gewenst. 
De meerderheid van de commissie (Ap
pel, De Bruïne, Eelkman Rooda, 
Geertsema, Korthals Altes, Nordlohne. 
Van Ommen Kloeke en '.rammens) 
spreekt zich uit . voor invoering van het 
facultatief (bindend) referendum over 
wetsontwerpen, met uitzondering van 
begratingshoofdstukken of wijzigingen 
daarin, indien het stelsel der evenredige 

.vertegenwoordiging zou worden verla
ten ... 

Overigens zou de commissie het niet 
uitgesloten achteJ1· dat het verwezenlij
l{en· van het facultatieve referendum 
een overwegend conserverende werking 
zou hebben op het politieke beleid. De 
bepaling van het vereiste minimumaan
tal handtekeningen zal op zichzelf vrij 
willekeurig zijn, zelfs indien men de 
voorkeur geeft aan een groot aantaL 
Naarmate het voorgeschreven minimum 
stijgt, zal de hantering van het faculta
tieve referendum voornamelijk binnen 
het bereik liggen van grote, al clan niet 
politieke organisaties. De grote politieke 
organisaties lopen het minst gevaar dat 
met hun opvatting geen rekening wordt 
gehouden, terwijl niet-politieke orga
nisaties geneigd zouden kunnen raken 
door handtekeningenacties een refel·en
dum uit te lokken over uitsluitend tech
nologische beleidsproblemen (bijv. ·een 
verkeersorganisatie ten gunste van aan 
links voonang gevend verkeer), hetgeen 
aan het doel van het referendum, nl. 
hèt verkrijgen van een politieke 
uitspraak, zou voorbij schieten. Het zou 
ook gevaren met 7.ich kunnen n1eebrcn
gen voor een evenwichtig beleid. 

· E. Verplicht referendum 

Een door Grondwet of wet in bepaal- · 
de gevallen dwingend voorgeschreven 

De HBU heeft voor haar rekeninghouI ders tegen een matige vergoeding safe
loketten beschikbaar. Hierin kunnen I stukken, die speciale waarde hebben, 
veilig worden opgeborgen. 
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directe volksuitspraalt wordt naar haar 
aard gereserveerd voor zeer g·ewichti~e 
fundamentele kwesties, die nauwkeung 
plegen te worden omschreven. _ 

De Staatscommissie 1918 bevaJ een 
ve11Jlicht (bindend) referendum aan 
over de staatsvorm, indien een bevoeg
de troonopvolger zou ontbreken, en over 
Grondwetswijzigingen, indien daartoe 
strel~:kende voorstellen door het parle· 
ment met een meerderheid kleiner dan 
2/3 waren aanvààrd. De regering nam 
alleen de laàtste suggestie over. Deze 
wel'Cl echter verworpen. Elders, b.v. in 
Zwitserland, geldt het verplichte refe· 
rcndum voor Grondwetswijziging wel. 

Nu de gedachte aan Grondwetswijzi
ging niet slechts leeft bij hen die zich 
bezig ·houden met juridisch-technische 
aanpassing van verouderde bepalingen 
aan langzaam gegroeid· nieuw recht, 
maar vooral bij diegenen die op politie
ke gronden een ingrijpende verandering 
van •ons politieke . stelsel bèog'en; krijgt 
de Grondwet wèer de ·aandacht die zij 
·als basis der .staatsstructuur verdient. 

be commissie is van mening dat de 
l1uidigé procedure van Grondwetswijzi
giiig, n.l. het in twee lezingen dooi· een 
versterkte meerderheid in het parle, 
ment aanvaarden. van · wijzi
·gingsvoorstellen met • ·een ·tussentijdse 
ontbinding, voldoende gelegenbeid biedt 
aaü de kiezers om ·zich uit te· spreken 

·.zodat- zij een verplicht ·referendum .hier-' 
bij thans niet noodzakelijk acht. Zij zou 
echter in meerderheid wèl een verplicht 
(bindend) referendum voor Grond
wetswijziging wensen, indien (a) in de 

·• . toe1mmst zou worden overgegaan tot 
aantasting of afschaffing van het stelsel 
\'an evenredige· vertegenwoordiging, of 
(b) tot afschaffin:g 'van de tweede lezing 
met versterkte meerderheid na Kamer
ontbinding, dan wel (c) tot afschaffing 
van. de Eerste Kamer (Eelkman Rooda, 
Geertserna, mej. Kappeyne van de Cop
pello, · Nordlohne, Van Ommen Kloeke. 
Scholten en Tarnmens alsmede Appel, 
De Bruïne, Kort):mls Altes en Wagenma
kel·, welke laatstgenoemde vier gee·n 
behoefte hebben aan invoering van een 
verplicht referendum voor Grond
wetswijziging indien de Eerste Kamer 
wel zou worden afgeschaft maar de· 
e'iem'edige vertegenwoordiging en de 
tweede lezing met versterkte meerder
heid na (Tweede-) Kamerontbinding ge
handhaafd blijven). 

De bovengenoemde meerderheid van 
de commissie voert ter motivering van 
haar standpunt het volgende aan : 

a 1 In hoofdstuk I worden als voorde
len. van de evenredige vertegenwoordi
ging onder andere genoemd dat het het 
1·echtvaardigste stelsel is ten opzichte 
van de kiezer omdat iedere stem tot 
haar recht komt, ten opzichte van alle 
politieke stromingen omdat zij een eer
lijke en gelijke kans krijgen op verte
genwoordiging .en ten opzichte van iede
re partij omdat zij naar evenredigheid 
in de Kamer vertegenwoordigd wordt. 
Deze argumenten klemmen des te meer 
wanneer fundamentele wijzigingen in 
het politieke systeem aan het oordeel 
van de kiezers onderworpen moeten 
worden. Thans is een tweederde meer
derheid in het parlement vereist, waar
door aan minderheden een, zeker in 
verhouding tot hiln rol àij de gewone 
wetgeving, extra gewicht wordt. toege
kend. Deze bijzondere waarborg zou 

Samenstelling 
De vvD-commissie kiezer---ge

kozene bestaat uil: 

mr. W. J. Geertsema, Wasse
naar (voorzittér). 

A. W. Abspoel, 's-Gravenhage. 

A. P. M. Appel Hzn., 's-Graven
hage. 

mr. W. G. Belinfante, 's-Gr<t· 
venhage. 

drs. J. C. de Bruïne, Son. 

J. Eclkman Rooda. Bennekom. 

A. J. B. Hubert, Scheveningen. 

mej. mr. A. Kappeyne van de 
Coppello, Leiden. 

mr. F. Korthals Altes, RoUer
dam 

dr. E. Nordlolme, 's-Gravenha
ge. 

mr. dr. W. K. J. J. var Ommen 
Klocl{c, 's-Gravenhage. 

drs. G. H. Scholten, AmslC'l'· 

dam. 
0. Tammens, Oosterhesselen. 

ir. F. Wagenmaker, Leiden. 

Het secretariaat van de com
missie en van de werkgroepen is 
vervuld door mej. drs. I. Günthcr 
(Koninginnegracht 61 te 's-Gra
venhage) en mr. F. Korthals Al
tes. ' 

voor een groot deel teloorgaan, ook bij 
handhaving van het voorschrift van tus
sentijdse ontbinding van het parlement, 
wanneer de verkiezing van de Tweede 
Kamer. niet meer zou gesçhieclen vol
gen8 het principe- van evenredige verte
genwoordiging. 

b) De tweede lezing van Grond
wetswijzigingen na . .Kap1ero.ntbi!1ding 
acht de gehele comrnissie nóodzakelijl' 
.opdat de ·kiezers . speciaal ww·dcn ge
raadpleegd ten aanzien van. wijzigingen 
in het politieke .systeem. De ~ommissie 
onderkent het verschijnsel dat als ge
volg van het feit dat de oqtbinding. tus-

. sen eerste .en tweede lezing met perio
dieke verkiezingen pleegt sqme:n te val
len, de. voorgenoJ:llen Gro;ldW(ltswijzi
.ging btj . d,ie verkiezingen · :Ip,ecstal 
slechts een ondergeschiltte., .rol speelt. 
Niettemin echter moet naar· haar me
ning de mogelijkheid blijven bestaan 
dat de voorgenomen Grondwetswijziging 
wel degelijk inzet wordt van de verkie
zingen. Dit zou bijvoorbeeld het geval 
kunnen zijn wanneer ingrijpende veran
deringen ten aanzien van het 
staatsrechtelijke systeem worden voor
gesteld. Zou door het afschaffen van de 
tweede lezing de indirecte 
volksuitspraak komen. te vervallen, dan 
dient volgens bovengenoemde meerder~ 
heid een· directe volksuitspraalt (refe· 
rendum) daarvoor in de plaats te 
komen. 

c) Bij afschaffing van de Eerste Ka
mer, waarvoor een minderheid van de 
commissie zich uitsprak (Hubert, Kort· 
hals Altes, Scholten en Wagenmaker; 
zie hoofdstuk I, paragraaf 10), zal het 
lot van een Grondwetswijziging uitslui
tend door Kroon en Tweede Kamer wor
den bepaald. Wel zou dan de behande
ling in tweede lezing door de nieuw
gekozen (Tweede) Kamer blijven be
staan. Omdat echter, zoals hiervoor 
reeds werd aangevoerd de voorgenomen 
Grondwetswijziging· bij 'die verkiezing 
meestal slechts een ondergeschikte rol 
speelt, zou een deel der commissie 
CE~elkman Rooda, Gccrtsema, mej. 
Kappeyne van de Coppello, Van Ommen 
Kloeke, Nordlohne, Sc.holten en Tam
mens) ook bij afschaffing van de Eerste 
Kamer een verplicht (bindend) referen
dum bij wijziging van de Grondwet wil· 
lcn voot·schrijven. Zoals eerder opge
merkt wijzen de heren Appel, De Bruï
ne, Korthals Altes en Wagenmaker het 
referendum voor dat geval af, terwijl 
de heren Abspoel, Belinfante en Hubert 
het referendum geheel afwijzen. 

§ 2 Volksinitiatief 
Het volksinitiatief geeft de kï'esgerech

tigde burgers de mogelijkheid actic.f 

.. • van comm1ss1e 
Samenstelling werkgroepen: 

Kiesstelsels (hoofdstukken 1 en 11) 

. mr. W. J. Geertsema (voorzit-
ter). 

A. W. AbspoeL 
mr. W. G. Belinfante. 
mr. dr. W. K. J. J. van Ommen 

Kloeke. 
drs, G. H. Scholten, 
ir. F. Wagenmaker. 

Referendum (hoofdstuk ID) 

dr. E. Nordlolme (voorzitter). 
mej. mr. A. Kappeyne van de 

Coppello. 
drs. G. H. Scholten. 

Commnnieatie (hoofdstuk TI') 

dr. E. Nordlolme (voo1·zitter). 
mr. 1!'. K01;thals Altes. 
A. P.M. Appel Hzn. 
drs. J. C. d~ Bruïne, 
A. J. B. Hubert. 
0. Tammens. 

Staatshurg·erlijl•e vorming (hoofd
stuk Y) 

mr. dr. W. K. J. J. van Ommen 
I<:Ioel{e (voorzitter). 

mej. mr. A. Kappeyne van de 
Coppe!lo. 

J. Eclkman Rooda. 
A. J. B. Hubert. 
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deel te nemen aan de wetgeving door 
middel van· het indienen van voorstel
len. 

In Zwitserland bestaat het initiatief
recht met betrekking tot Grondwetswij
ziging en in een aantal lmntons ten aan
zien van kantonnale wetten. Indien een 
dergelijk initiatiefvoorstel door voldoen
de kantonnalè kiesgerechtigden wordt 
gesteund en tijdig ingediend, komt het 
in behandeling bij het kantonnale parle· 
ment dat zijn ·staüdpunt bepaalt eventu
eel in de vorm van een tegenvoorstel. 
Over beide voorstellen wordt vervolgens 
bij ·referendum beslist. 

In Nederland wordt de wetgevende 
macht uitsluitend door regering en par
lement uitgeoefend, waarbij het indie
nen van wetsvoorstellen voornamelijk 
door de Kroon geschiedt. die dan ook 
over een uitgebreid ambtenarenappa-· 
raat beschikt ter voorbereiding van de 
veelal gecompliceerde wetsteksten. 
Van het initiatiefrecht der Tweede Ka-

' mer wordt in de praktijk zelden gebruilt 
gemaakt. 

Ieder kan, J;rachtens het recht van 
petitie verzoeken bij de bevoegde macht 
indienen, derhalve ool{ voorstellen aan
bevelen bij regering en parlement, 
evenwel zonder de garantie dat deze als 
wetsontwerpen zullen worden ingediend. 
Bij het afwijzen van een dergelijk ver
zoek door de regering staat de burgers 
de weg open, Tweede-Kamerleden tot het 
indienen van een initiatiefvoorstel te be· 
wegen. Bij het afwijzen van een derge
lijk verzoek door het parlement of door 
de benaderde Tweede-Kamerleden kun
nen de burgers onder meer via de par
tijorganisaties politieke druk uitoefenen 
op hun vertegenwoordigers. De wense-

. lijkheid van het volksinitiatief moet dan 
ook beoordeeld worden naar de nood
zaalt om naast genoemde middelen tot 
communicatie en beïnvloeding aan de 
burgers de mogelijkheid tot een 
rechtstreekse inbreng te geven, die de 
bestaande ,~· :ctgevingsprocedure door
kruist. 

Thans wordt de wetgevende taak ver
richt door regering en parlement elk 
vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. 

Het volksinitiatief voert naar zijn ka· 
rakter ten slotte naar een beslissing bij 
referendum, want het recht om 
wetsvoorstellen slecl;ts bij het parle· 
ment aanhangig te m <tken zonder een 
daarop volgende volksu~tspraak zou in 
wezen eèn indirecte vorm van volksin
vloed zijn, immers strandend op het 
oordeel der volksvertegenwoordigers. 
De invoering van het volksinitiatief zou 
een nieuwe medewetgever i.'l het leven 
roepen, die kan volstaan mh het indie
nen van een ontwerp zonder de plicht 
het ontwerp te bezien in het gehele ka
der der wetgeving of in het gehele be
leid ook wat betreft de budgcttnire 
consequenties. · 

De commissie acht het volksinitiatief 
ongewenst omdat in onze parlement:;.ire 
democratie voldoende wegen openstaan 
om met gerede kans op succes politieke 
wensen te doen doordringen, zonder dat 
de huidige evenwichtige wetgevingspro
cedure behoeft te worden aangetast. Bij 
afschaffing van het stelsel van E.V. 
geeft de meerderheid der commissic 
(Appel, De Bruïne, . Eelkman Rooda, 

_ Geertscma; Korthals., Ntes, N_ordlohnc, 

peld aan een referendum onrdat daar
door de mogelijkheid wordt gegeven 
aan minderheden om een bijdrage te 
leveren àan de wetgeving. · 

Bij wetgeving op grond V().n volksiniti
atief kan zich de mogelijkheid voordoen 
dat de wet in strijd komt met de Grond
wet. De Kroon - zowel de Koning als 
de ter zake verantwoo:i·delijke ·ministers 
- zou dan genoodzaakt zijn krachtens 
de eed (belofte) tot getrouwheid aan de 
Grondwet sanctie aan het bij volksstem
ming aanvaarde wetsontwerp te onthou
den. Ook kan zich de mogelijkheid voor
doen dat de Kroon van oordeel is dat 
het wetsontwerp niet strijdig is met de 
Grondwet, maar dat (de meerderheic! 
vanl het parlement daarover anders 
oordeelt. Ter slechtu1g van geschillen 
over de vraag of een bij volksinitiatief 
tot stand gekomen wet al dan niet in 
strijd komt met de Grondwet kan naar 
het oordeel van de commissie een 
constitutioneel rechtscollege niet wordcil 
gemist. 

Deze constitutionele rechtspraak zou 
voor dat geval aan de Hoge Raad der 
Nederlanden kunnen worden opgedra
gen. Bij de gewone wetgeving door 
Kroon en Staten-Generaal gezamenlijl; 
heeft de commissie geen behoefte aan 
wijziging van het thans bestaande sys
teem waarbij de toetsing van wetsont
werpen aan de Grondwet in handen van 
de wetgever zelf ligt. 

Samenvatting 

hoofdstuk 111 . 
Eenstemmige· 
heiilsvom·stellen: 

en' meerder· 

1. Afwijzing van het consultatief 
r.eferendum. 

2. Afwijzing in het algemeen 
van het facultatief bindend en 

. verplicht bindend referendum en 
van het volksinitiatief. 

3. Invoering van een verplicht 
bindend referendum bij Grond
wetsherziening in drie- afzonder
lijlte gevallen: 

· a. na aantasting of afschaffing 
van de evenredige. vertegen
\voordiging; 

b. na afschaffing van de tweede 
lezing na Kan1C'rontbinding: 

c. na afs-chaffing van de Eerste 
Krtmer. 

1. Invoering van het facultatief 
· rcfcrendtml o\·er wetsontwerpen 

met uitzondering van · begro
tingshoofdstukken of wijzigingen 
daarin ingeval van aantasting of 
nfschf• ffing van het beginsel van 
evenredige vertegenwoordiging; 

5. Invoering van het volksinitia· 
tief tot wetsontwerpen · ·-ingeval 
van aantasting of afschaffing van 
het beginsel van evenredige ver
tegenwoordiging. 
l\linderheidsstaildpnnt: ... 

, 
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· . Vnn .. Onun(On , J.$:lo~l)e ,el,l , T~mm~<Js). de 
·----..,------------------------------------1 voorkeur ::wn het vo]]{:;initiatief gekop-

Af'· ijzing onder. alle omstandig
heden van het referendum 
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Communicatie en presentatie 
§ 1 Inleiding 

Een belangrijk" onderdeel van de taak 
van de commissie die over de verhou
ding tussen kiezer en gekozene rappor
teert, is de bestudering van communica
tie tussen kiezer en gekozene. Van die 
communicatie vormt een belangrijk on
derdeel de presentatie zowel van de 
partijpolitiek als van het beleid van de 
overheid en van de vertegenwoordigen
de lichamen. Met de presentatie van de 
partijpolitiek hangt weer ten nauwste 
samen hei ontstaan en de beïnvloeding 
van het "image" van de partij. Daar 
tot de taakomschrijving van èe. commis
sie tevens behoorde het doe:. van aanbe
velingen inzake de image-vorming van 
de VVD, zal daaraan in dit hoofdstuk 
nadere aandacht worden besteed. 

De hiervoor omschreven aard van het 
onderwerp brengt met zich me3 dat dit 
hoofdstuk - in tegenstelling tot de ove
rige hoofdstukken van het rapport - in 
grote mate is gericht op de VVD zelf. 
Daarnaast is echter ook aandacht 
besteed aan commtmicatie tussen kiezer 
en gekozene in het algemeei! alsmede 
aan de presentatie van het beleid van 
de overheid en van het werk in de ver
tegenwoordigende lichamen. 

Met 'inachtneming van het bo
venstaande zal de" commissie in de na
volgende paragrafen achtereenvolgens 
aandacht besteden aan: 

e externe communicatie, d.w.z. het la
te1 weten aan de kiezers van hetgeen 
de partij en de afgevaardigden in de 
Kamers, de provinciale staten en de 
gemeenteraden willen en doen, alsme
de het zich openstellen van de partij en 
de afgevaardigden voor de wensen en 
denkbeelden die bij de kiezer<; leven; 
• presentatie van de partijpolitiek, 
d.w.z. voorlichting over de partij door 
het partij-orgaan (weekblad "Vrijheid 
en Democratie") en andere geschriften, 
de wetenschappelijke ondersteuning van 
het beleid van de partij, perscontacten, 
radio- en televisie-uitzendingen van de 
partij, public_ relations en propaganda; 
e interne comnumicatie, d.w.z. de 
beïnvloeding over "en weer tussen de 
fracties in de Kan1ers, de provinciale 
staten en de raden enerzijds en de par
tijleden anderzijds, overleg tussen dage
lijks en/of hoofdbestuur m~t de Kam.er
fracties alsmede de beïnvloeding over 
en. weer tussen het hoofdbestuur, .de 
centrale en afdelingsbesturen enerzijds 
en de partijleden anderzijds; 
e onderlinge comn1mlicatie, d.w.z. de 
onderlinge uitwisseling van. gedachten 
en .gegevens tussen de gekozenen in de 
verschillende organen alsmede de uit
wisseling van gedachten en gegevens 
tussen het hoofdbestuur de centrale en 
de afdelingsbesturen on'derlir.g over po-
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!itiel{e en organisatorische vraagstuk
ken; 
• als afsluiting van dit op de partij 
betrekking hebbende gedeelte een 
beschouwing over het "image"; 
e conunmücaiïe tussen overheill en 
burger, d.w.z. de benaderbaarheid van 
de overheid door de burger, het klacht
recht, d'e instelling van een on"l
budsman en de verbetering van de 
werkwijze van de commissies voor de 
verzoekschriften alsmede de toeganke
lijkheid van bronnen (adviezen, archie
ven enz.); 
e presentatie van het belei<l van de 
overheid en van het werk in <le verte
genwoordigende lichamen, d.w.z. de 
overheidsvoorlichting, verslagen van 
Kamer-, staten- en raadszittingen, 
perscontacten, public relations en " het 
gebruik van radio en televisie. 

§ 2 Externe 
communicatie 

De commissie meent dat, vooral .,bui
ten de randstad Holland, in het bijzon
der belangstelling bestaat voor het werk 
in" de gemeenteraden en de provinciale 
staten. Het "gezicht" of het "image" 
van de politieke partijen wordt in de 
kleine en middelgrote gemeenten buiten 
de randstad Holland vaak meer bepaald 
door de afgevaardigden in de raden van 
die gemeenten en in de staten van de 
desbetreffende provincie, dan door "het 
beleid van de Kamerfracties. Elders 
geldt waarschijnlijk het omgekeerde. In 
de bedoelde gemeenten en regionen 
moeten daarom de kiezers uit het beleid 
van de fracties in de raden en de staten 
kunnen " afleiden wat de partijen, 
landspolitiek gezien, willen. Ook omge
keerd moet de kiezer het in landspoli
tiek opzicht gevoerde beleid kunnen rij
men met de fractiestandpunten in de 
gemèenteraden en de provinciale sta
ten. De kiezer moet de partijen als zo
danig "herkennen" zowel in het beleid 
van de Kamerfracties als h het beleid 
van de staten- en raadsfracties. 

De commissie geeft hieronder een 
aantal aanbevelingen voor verbreding 
en verdieping van de verschillende com
mnnicatiemogelijkheden, onderverdeeld 
naar de groepen van gekozenen of kan
didaat-gekozenen voor wie deze aanbe
velingen bestemd zijn. 

A. Voornamelijk raads- en 
statenfracties 

Het verdient aanbevellng voor elke 
begrotingsbehandeling een persconfe
rentie te organiseren waarbij de door 
de fractie in te nemen standpunten ten 
behoeve van de. pers mondeling worden 
toegelicht aan de hand van een kort 
schriftelijk resumé. 

Voorts is het van belang dat voor de 
leden van de afdelingen resp. Kamer
centrales voor de begrotingsbehandeling 
forums worden georganiseerd met geno
digden van de pers. Daarnaast ad
viseert de commissie het organiseren 
van geheel openbare bijeenkomsten 
waarin een forum van raads- of staten
Ieden de hoofdpunten van het beleid uit
eenzet en vragen beantwoordt. Deze bij
eenkomsten kunnen het karakter krij, 
gen van een soort verantwoording tegen
over de kiezer en van een hearing. 

De commissie acht eveneens van 
groot belang dat bij het stellen van vra
gen aan B. en W. of G.S. een korte 
schriftelijke of mondelinge toelichting 
aan de (plaatselijke of pmvinciale) pers 
wordt gegeven. 

B. Voornamelijk Kamerfracties 

Het verdient aanbevelbg dat officiële 
bezoeken van (leden uit) de fracties ge
organiseerd worden niet alleen aan de 
probleemgebieden, maar ook "aan ande
re delen van ons land, zonder dat daar
toe een speciale aanleiding bestaat. Zo 
zou in elke provincie eenmaal per jaar 
een werkbezoek gehouden moeten wor-

~=~~ ~e~o~~~nm~~i~a:t~~~is~~t r!i~:s ~.~~ 
gelmatig plaatsvinden, doch is van me
ning dat in meerdere mate dan thans 
het geval is de aandacht van de pers 
voor deze bezoeken moet worden ge
trokken. Ook de plaatselijke pers dient 
te worden gewaarschuwd en ingelicht, 
bijv. door middel van een persconferen
tie na afloop van het bezoek. 

Tijdens deze bezoèken moeten niet al
leen "instanties" worden geraadpleegd, 
maar tevens maatschappelijke organen 
en particulieren, bijv. door het houden 
van hearings. Bij deze maatschappe
lijke organen denkt de commissie aan 
organisaties van belanghebbenden, met 
name ook aan de val;:bonden die grote 
groepen staatsburgers vertegenwoordi
gen. 

C. Alle gekoze
1
nen 

• : !. J ' ' 

Voor alle gekozenen is het voeren "van 
een actief vragenbeleid geboden. Veelal 

is het van belang dat op de vragen ten 
behoeve van de publiciteitsmedia een 
toelichting wordt gegeven. Dit belang 
doet zich in het bijzonder voor wai:meer 
de vragen betrekking hebben op gespe
cialiseerde onderwerpen en wanneer" het 
gebruik van vreemde woorden in de 
vragen . onvermijdelijk is. Mededeling 
van de vragen aan de pers dient tijdig 
te geschieden, vooral ook wanneer aan 
de vragen toelichtingen zijn verbonden. 
De kans is gering dat deze toelichting 
nog een of meer dagen later wordt ge
publiceerd, wanneer de vragen zelf 
reeds eerder in het nieuws zijn geweest. 

Eveneens ten behoeve van de voor
lichtingsmedia is van belang het maken 
van een kort uittreksel uit een te hou
den bètoog, waarin de werkelijke kern
punten zijn vermeld. Dit uittreksel kan 
kort voordat de redevoering wordt ge
houden ·aan de persvertegenwoordigers 
worden ter hand gesteld. De pers heeft 
vaal{ weinig tijd beschikbaar voor de 
uitwerldng van de kopij; als men de 
kernpunten van het betoog aan de pers 
ter hand stelt, kan dit een reële steun 
betekenen, waartoe een afgevaardigde 
jegens de door hem vertegenwoordigde 
kiezers verplicht is. Aan een volledige 
tekst heeft een verslaggever vaak wei
nig, omdat hij in de korte tijd die hij 
beschikbaar heeft toch nog zelf naar de 
essenties moet gaan zoeken en dan wel
licht het accent op andere passages legt 
dan de gekozene zelf het meest essen
tieel acht. 

De commissie dringt aan op een korte 
zakelijke betoogtrant van de afgevaar
digden, n"let termen en zinnen die ook 
niet-ingewijden begrijpen. Herhalingen 
van wat anderen reeds gez2gd hebben 
zouden zoveel mogelijl{ vermeden die
nen te worden. 'Vanneer men het met 
een of meer voorgegane sprekers eens 
is kan men daarnaar beter kort verwij
zen, dan alles nog eens over te doen. 
Een meer uitgebreide herhaling heeft 
daarentegen wel zin wanneer men ande
re accenten wil leggen, wanneer de aan
geroerde kwestie van grote betekenis is 
of wanneer mi::;verstanden ten aanzien 
van het eigen partijstandpunt uit de 
weggeruimd kunnen worden. 

De afgevaardigden zouden meer oog 
moeten hebben voor hun bemiddelende 
functie bij departementen en provincia
le en gemeentelijke hstanties ten be
hoeve van particulieren en instellingen. 

D. Afdelingsbesturen en 
kandidaat-gekozenen 

Voor de afdelingsbesturen en in Yer
kiezingstijd voor de kandidaten voor de 
provinciale staten en de g·emeenteradcn 
r 'ht de commissie het organiseren van 
wijkbijeenkomsten - vooral in de grote 
steden en in gemeenten met ''el·schil
lende kernen of buurtschappen - van 
belang. Tevens verdient daarbij aanbe
veling het uitreiken van verkiezingsma
teriaal door huis-aan-huisbezoek. 

E. Spreekuren van gekozenen 

De commissie beveelt voorts aan het 
organiseren van spreekuren voor leden 
van de gemeenteraads- en stat(mfrac
ties. In een groot aantal gemeenten z\in 
deze spreekuren reeds een succes geble
ken. 

Daarnaast is de commissie van oor
deel dat de VVD centraal sp1·eekuren 
van Tweede-Kamerleden dient te orga
niseren in alle rijkskieskringen, zowel 
in de hoofdplaatsen daarvan als in de 
andere grote steden in die kiesl{ringen. 
In een groot aantal kieskringen worden 
die spreekuren thans reeds veelvuldig 
gehouden, op initiatief van afdelings- of 
centrale besturen en van sOmmige Ka
merleden. De spreekuren zijn een rede
lijk succes, doch de publiciteit is onvol
doende door onvoldoende geldmiddelen 
van de desbetreffende afdelingen en 
centrales. 

Naar het oordeel der commissie zou
den de spreekuren zo ingericht moeten 
worden dat de lüezer te spreken Jmn 
krijgen 

e ten minste één Kamerlid; 

0 één of meer staten! eden; 

e een aantal gemeenteraadsleden. 

Bij centrale organisatie door het alge
meen secretariaat van de partij, in 
nauw overleg met het secretariaat Yan 
de Tweede-Kamerfractie, zou wellicht 
eenmaal per maand groot geadverteerd 
knnnen worden met een lijst van 
spreekuren voor het gehele land. Aan
vullende publiciteit van centrales en af
delingen is gewenst. 

De Tweede-Kamerfractie heeft reeds 
eigener beweging een indeling gemaald, 
waarbij voor elke Kamercentrale twee 
fractieleden zijn aangewezen (alleen 
voor de noordelijke provincies is een 
enigszins andere gedragslijn gevolgd) 
om speciaal contact te onderhouden met 
die centrales (zie bijlage 1). 

Gebleken is dat in enkele centrales de 
centrale besturen nog niet tot het orga
niseren van spreekuren van deze fl'ac-
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(hoofdstuk IV) 
tieleden hebben besloten. De commh;sie 
beveelt alle Kamercentralebesturen aan 
over te gaan tot het instellen van vaste 
spreekuren voor deze fractieleden, 
waarbij dan ook staten- en raadslede11 
betrokken zouden moeten worden. 

Overigens acht de commissie het juist 
wanneer, voorzover dat nog niet ge
beurt, alle politieke partijen derge!ij~<:e 
spreekuren zouden organiseren. Indien 
zulks geschiedt, is het gewenst en wel
licht ook mogelijk, dat in de gemeenten 
waar de spreekuren worden gehouden, 
zoveel mogelijk regelingen worden ge
troffen dat het gemeentehuis voor deze 
spreekuren beschikbaar wordt gesteld, 
bijvoorbeeld op een vaste avond in de 
maand. 

Hiernaast verdient het, indien moge
lijk, aanbeveling wanneer Kamerleden 
en andere gekozenen die een spreek
beurt gaan vervullen in de omgeving 
van hun woonplaats ongeveer een uur 
voor de aanvang van de bijeenkonut 
spreekuur houden in de nabije· omge
ving van de zaal. 

F. Spreekbeurten 

Ten slotte heeft -de commissie aan
dacht besteed aan het vanouds bestaan
de communicatiemiddel: Spreekbeurten. 
Te dien aanzien heeft de heer G. Ch. 0. 
Boosman in 1966 op verzoek van het 
hoofdbestuur naar aanleiding van een on-' 
der alle afdelingen gehouden enquête, 
een aantal specifieke aanbevelingen ge
daan die als bijlage. zijn toegevoegd aan 
het jaarverslag van de secretaris over 
het jaar 1966. Deze aanbevelingen neemt 
de commissie over. Zij verwijst te dezer 
zake naar bijlage 2. 

Naast deze specifieke aanbevelingen 
wil de commissie - voornamelijk ten 
overvloede - sprekers die spreekbeur
ten vervuilen aanraden een niet te lan
ge inleiding van ten "hoogste drie kwar
tier te houden en daarna ruime gelegen
heid te geven tot het stellen van schrif
telijke en vootal ook mondelinge vra
gen. Afzonderlijke beantwoording van 
elke vraag heeft het voordeel dat van 
werkelijke communicatie - gedachten
wisseling - sprake kan zijn, in te
genstelling tot het tegelijkertijd beant
woorden van alle gestelde vragen in een 
afgerond betoog. Op de voorzitter van 
de vergadering rust de taak ervom· zorg 
te dragen dat zoveel mogelijk vra
genstellers aan het woord komen en dat 
het vragenvuur niet ontaardt in een de
bat van één aanwezige met de spreker. 

Indien een spreker een zeer breed 
terrein van de politiek beheerst, kan 
ook begonhen worden met gedurende 
een lnvartier korte vragen te laten stel
len door het publiek, waarna de spreker 
naar aanleiding en ter beantwoording 
van de gestelde vragen eeu. betoog 
houdt. Daarna kan dan weer de gebrui
l,elijke gelegenheid tot discîissie worden 
gegeven. Het voordeel van dit systeem 
is dat niet de spreker het onderwerp 
bepaalt, maar het publiek. 

§ 3 Presentatie van 

de partiipolitiek 
De commissie is van oordeel dat bii 

politieke voorlichting en propagar;da bij: 
zonde1·e moeilijl,heden bestaan. Deze 
zijn: 

1. In tegenstelling tot commerciële re
clame voor materiële produkten, die 
niet van samenstelling en hoedanigheid 
veranderen door welke reclame-sloga•1 
ook, wordt het "politieke produkt" - de 
denkbeelden die een politieke partij hul
digt en de doeleinden die zij wil vel'W•'
zenlijken - wel beïnvloed door alles 
wat bij het maken van reclawe ervan 
en erover wordt gezegd. De reclame
man is dae.rom minder vrij ?n vrijwel 
volledig gebonden aan de forumleringen 
yan de opdrachtgevende politici. 

2. In tegenstelling tot commerciële re
clame, waar in Nederland geen anti
reclame tegenover staat maar alleen 
concurrerende reclame, is er in de poli
tiek wel anti-reclame. Hierop zijn de 
Nederlandse reclamedeskundigen niet 
ingesteld_ 

A. landelijke propaganda 

De adviezen van reclame- en propa
gandadeskundigen mogen niet uitslut
tEnd komen van mensen die door lan&
durig optreden in partijYerband 
verstard zouden hunnen raken. Wel zijn 
adviezen van n"lensen met ervarmg m 
rartijverband gewenst evenars lle uit
voering door de vaste staf van het alge
meen secretariaat. Voor het or.tvangen 
van nieuwe ideeën en initiatieven moe
ten reclamedeskundigen van buitenaf 
worden ingeschakeld. Het is de comm;s
sie gebleken dat deze werkwijze reeds 
door de propagandacommissie en de ra
dio- en televisiecommissie wordt ge
volgd. Zij acht die werkwijze juist. 
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Niettemin moet de partij vaker en ~p 
meer manieren de aandacht ti·el,ken \'n 

ervoor zorgen dat zij op positieve wijze 
in het nieuws komt. Door rapporten te 
publiceren en daarbij pr-rsconferenties 
t.. beleggen kan de part~ de di:;.cussie 
naar zich toe trekken en als :~pinieleid•:r 
fungeren. De partij maakt nog te weinig 
in positieve zin gebruik van verstand!
lijke argumenten. 

Ook de emotionele propaganda is te 
vaak in negatieve zin gevoer(i doordilt 
dt: partij zich afzette tegen anderen. 

Naast meer positieve verstandelijke 
aJ:"gumentering acht de commissie dus 
ook meer positief gerichte emotionele 
propaganda gewenst. Onder pos~tief g-~

richte emotionele propaganda verstad.t 
o.~ commissie mede het bevorderen v'ln 
verbondenheid tussen aanhang en partij 
er- het doen van c,en beroep op de libe
rale bewogenheid. 

Mede daarom moet de nadruk worden 
gelegd op de positieve elementH: in ae 
door de partij gewenste samt:nleving, 
zoals vrijheid, verdraagzaamheid, ver
antwoordelijkheid en sociale gerechti~

heid. Juist deze bPginselen zull~F libera
ler ervan moeten weerhouden hun me
ningen tot leuzen en kreten te simpliü
ceren en hun ideeën te verabsoluteren. 

De propaganda moet meer wo!"den ge
differentieerd naar karakterstrt:cturen, 
mensentypen en regio. Tot .10,[ toe is 
slechts gedifferentieerd naar maatschap
pelijke groeperingen, hetgeen op zjchzelf 
wel juist is, maar niet voldoende. 

De propaganda dient vooral' eenvou
dig, duidelijk en e<rlijk te zijn. 

.B. Radio en tv 

De opzet van de radio- en tElevisie
commissie om buiten verkiezingstijd in 
de politieke zendtijd te laten spreken 
door verschillende vertegenwo•Jrdigers 
van de VVD en van het liberalisme -
en niet alleen door de .voorzitt~r van de 
Tweede-Kamerfractie - acht de com
missie juist. Zij acht het eveneens juist 
dat in de periode, voorafgaand aan de 
verkiezingen, de aandacht vm kijkers 
e:• luisteraars voornamelijk ie gecoil
centreerd op de lijstaanvoerdN. De 
commissie meen~ dat extra zendtijd 
voor uitzending van een gedeelte van de 
algemene vergadering in het belang v<tn 
de democratie en de staatsb'Irgerlijt~ 
v-orming is, te meer nu ·sommi<~e partij
en wel en andere niet de gelegenheid 
h< bben zich via de bestaande omroepc•r
ganisaties te uite:L 

C. Weekblad 

De commissie is van mening dat e2n 
partijorgaan een dubbele functie be
boort te vei·vullen. Het dient 1e commLI
nicatie tussen de leden van de partij t,_. 
bEvorderen en tegelijkertijd een belang
rijl<e bijdrage te 1everen tot de politie~'e 
meningsvon:ning ir de partij en zo mo
gelijk ook daarbuiten. 

Dit betekent dat er in ied2r gr·\'al e'n 
zekere ruimte zal moeten worden g~
reserveerd voor mededeling.;n uit f'e 
partij, publikatie van rapport~n, (ont
werp-) verkiezingsprograms e.d. 

Daarnaast zal ,voorlichting moeten 
worden gegeven o\·er het werk van de 
vertegenwoordigers van de partij in de 
openbare lichamen, voornamelijk van 
de Eerste en Tweede Kame:r. terwijl 
vooral een zo ruim mogelijke gelegen
_heid tot het, verduidelijken van en het 
zich bezinnen or liberale politieke 
standpunten en tot discussie P\'er poll
tleke onderwerpen zal moeten word·'-'1 
geboden. 

Naast de wekelijkse rubriek "Mijn op
nie is ... ", moet_ het voeren van de 
dÎscuss~ over bepaalde controversieel 
li.ggende onderwerpen zonodig door ae 
redactie worden aangemoedigd. Slechts 
wanneer discussie binnen de p'l.rtîj ten 
volle tot haar recht komt, kan het blad 
de· functie van cornmunicatiemidclel vol
lfoaig vervullen. De redactie dient bij 
deze discussies de redactione\e leiding 
n:et uit handen ,e geven. 

De commissie beseft bij dit alles ten 
volle dat de mogelijkheden van de re
dactie worden ber;erkt door de grenzen, 
die de krappe financiële middelen std
len. 

Mede daarom spreekt de commissie 
haar vreugde erover uit dat 1e Kamer
Ieden meer clan in het verleden wel 
eens het geval is geweest bereid zijn, 
artikelen voor "Vrijheid en Democra
tie" te schrijven. Dat geldt in het bij
zonder voor hun nadere toelichtingen op 
de door hen en hun fractiegenoten in de 
.Kamer(s) ingenomen standpuntè'l, 
waarbij ook de nodige achtergrond
informatie kan worden verstrekt. 

Dit bevordert tevens de grotei·~ 
,.openheid" waar in deze tijd om ge
vraagd wordt en "brengt de Kamerleden 
er. de lezers-partijleden nader tot ·~I

kaar. 
Ook omdat de inhoud van t1el week

blad des te geredm· zijn weg f'Rar de 
dagbladen zal vinden wanneer het meer 
nieuws en politiek ter zake doende gege
vens bevat, hoopt de comm!ssi·1 dat -.Ie 
Kumerleden deze medewerking in stij
gende mate zullen verlenen e:-1 dat z'j 
de· redactie regelmatig op de hoogte zul· 

!en stellen van de door hen gestelde 
vragen, zonodig met een duidelijke toe
lichting. 

Daarnaast verdient het aanbeveling 
dat de redactie of medewerkers van h=t 
weekblad in eigen bescholiwinsen zona
ctig een oordeel o·"er het werk van fle 
Kamerfracties geven. De c,)mmissie 
meent dat de wa'l.rde' van dit or.derdel:l 
v.an de inhoud van het weekblad daar
door slechts kan ·winnen. Ook voor kri
tiek, mits in opbouwende zin, moet in 
het partij-orgaan plaats blijven. 

Het is de commissie bekea:l dat de 
redactie van "Vrijheid en Democratie'' 
:iel{ het initiatief heeft genome·-, te ko
men tot meer werkelijk belangrijk regio
n"aal nieuws (bijv. initiatieven en suc
cessen van raadsfracties, die ooh lande
lijk de aandacht hebben getrokken of 
alsnog zouden kunnen trekken na publi
katie in het weekblad) in plaats van de 
vele geijkte vermeldingen dat een be
paalde spreker in een bepaalde afdeling 
, de algemene politieke situatie · of iets 
derge)ijks heeft beEproken. De redact;e 
lÜtd zich ter bevordering daarvan •n 
eerste aanleg gewend tot de rPgionale 
propagandisten, dan wel de bestun·n 
der Kamercentrales in gebied,~n wa«.r 
(nog) geen regionale propagar.dist 1s 
aangesteld. Aangezien deze poging v,l~l 
dé redactie op het ogenblik van oe 
opstelling van dit rapport nog weinig 
heeft opgeleverd, acht de commissie 
een nieuwe poging tot activer;r"lg op di: 
punt, doch thans -:-nede tot df· afde
lingsbesturen gericht, gewenst. Indien 
het streven naar opneming var me-~r 

politiek regionaal nieuws slaas-r. zou -
gezien de thans beschi!{bare ru;mte en 
financiële middelen - de pagina voor 
dló drie grote steden, waarop deze 
krachtens een afspraak met het Stich
tingsbestuur aanspraak kunne 1 maken, 
dienen te vervallen of tot ver;chijning 
eenmaal per maand 'dienen t~ word•·n 
teruggebracht. Met uitzonclerin,:;- ,-an d•' 
leden Abspoel, Appel en Nordlohne a-:1-
Yiseert de commissie de desbetreffende 
afdelingsbesturen een aanbod dc.artoe lu 
overweging te nemen. 

De commissie wil ten slotte haar 
v.-aardering uitspreken over het wet'k 
van de redacteuren en de med•~werke.rs, 
een werk dat zij rr.oeten verrichten als 
een niet al te aantrekkelijk g,~honoreer
de nevenfunctie. 

D. Liberaal Reveil 

Het door de stichting Liberl'll Rev·'•l 
en de Prof. mr. B. M. Teldersstichtinp; 
gezamenlijk uitgegeven wetensehapp-'
lijk- en discussietijdschrift op liberale 
grondslag ,.Liberaal Reveil" \'erdiont 
meer aandacht van de leden. Deze aa'l
dacht geldt zowel de inzending van ko
pij als ook het aantal abonnees. Gezien 
het grote belang van een dergeliJK 
discussie-orgaan biJ uitstek, v-t:t het t~ 
betreuren dat ook voor deze r ëriodi:~t{ 
de geldmiddelen ten enenmale onvol
doende zijn. De commissie spreekt d~ 
hoop uit dat de Ier:en van de partij do.•r 
g!·otere belangstelling de financiële bt
sis zodanig· verbreden dat "Liberaal R()
veil" kan blijven voortbestaan. 

E. Openbare politieke 

standpuntbepaling 

Hoofdbestuur en partijraad dien~n 
rr,eer dan tot nu toe het ge,r:tJ is ge
weest, ook buiten verkiezingstiid. stand
puntbepalingen openbaar te maken. ·Dit 
kan geschied~n naar aanlei1ing van· 
rapporten van partijcommissies alsme
de naar aanleiding van actuele po-litieke 
gebeurtenissen. In dit verbanà wijst de 
commissie ook naar het partijreferen
dum waarop zij de paragraaf 4 sub a 
terugkomt. 

Op provinciaal eT. gemeentehik niveau 
zouden meer dan tot nog toe besturen 
van Kalllercentrales en afdelingen rap
porten kunnen doen verschijn'-'n over 
resp. provinciale en gemeentelijke aan
gelegenheden. 

Het houden van landelijke er. regin
nale congressen over bepaalde onde:
werpen, zoals sinds 1963 regelmatig ge
houden, dient te worden voortgezet. De
z.-, congressen dienen steeds openbaar te 
zijn. 

Voorts verdient het aanbevèlir:g wan
neer het hoofdbestuur in de a:gemene 
\ ergaderingen ontwerp-resolutif s ten 
aanzien van politieke vraagstuld,en van 
actuele betekenis aan de leden ,;oorlegt. 
Indien de resoluties zijn aanvaard, is 
hetgeen daarin is neergelegd het offi
cieel partijstandpunt. Ook kunn<>n reso
luties door regionale of landelijke con
gressen worden aangenomea Deze 
resoluties binden echter de pe.rtij niet 
en zouden kunnen worden 'Jt'S<:houwd 
als ,,aanbevelingen''_ 

; . 
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Ten slotte acht de commissie het van 
bf'lang dat vergaderingen en bijeen
komsten van afdelingen en cer:trales !'1 
beginselopenbaar zijn. Voor ::. · meeste 
huishoudelijke . vergaderingen behoeft 
openbaarheid 5ee!'1 bezwaar te z'~n. Evn 
bezwaar is wei da.• het nieuw3e 1emelit 
gering is, zodat het wellicht vez·standig 
i:; bij de persver:egenwoordig.,;r-> niet al 
te hoge verwachtingen te wekken. Door 
tiJdige toezending van de agenl1 kan d.~ 
pers zich tevoren 'oriënteren over :Je 
vraag of het de moeite waard b aan d2 
desbetreffende vergadering a <tnda cht too 
bestedén. De commissie wijst . r dit ve:·
oond op het feit r1at de laatste algeme.:e 

. vergadering van de partij élp ;; en 5 
april 1968 te Maastricpt geh'":-ï open
baar was, ook w·ü het huishoqjelijk ge
deelte betrof,' dat vroeger beslo~en was.-

F. Wetenschappelijk bureau 

De commissie ·ac-ht een wetenf'chappe
lijke· ondersteuning van de beleidsvor
ming in de partij van groot I'Ut. De 
meeste grote poli~'eke partijen hebb~n 

daartoe de beschikking over '-"" eig'''l 
wetenschappelijk bureau. vee!.:ll in ri-::> 
vorm van een 8an de desbetreffenl1e 
p&rtij verbonden stichting. Dr,arna.'l•t 
beschikken de (Tweede-) Kamerfracties 
sedert enkele jaren over een kleine w.;
tenschappelijke stat die ten r'ele uit 
rijksbijdragen word' bekostigd. De Wè
tenschappelijke staf van de Tweede-Ka
merfractie van de VVD voorziet in een 
reeds jarenlang gevoe,de behoefte. De 
commissie meent dat het van zo groot 
belang is dat de Tweede-Kamer
fracties' over eigen (wetenschappe
lijk) medewerke~s kunnett ~~schikke 1 
tegenover de Kroon, die zich te allen 
tijde gêsteund ·weet door ee.1 kundig 
a.n1btenarenapparaat, dat verhoging v<Jn 
d? rijksbijdragen voor de stavèn van d<' 
f··acties een dringend vereiste iB Reec's 
thans brengt de instandhoudin~ van c~e 

kleine staf van dé liberfl-le Tweede-Ka
merfractie aanzienlijke kosten n-'.et zich 
n1ee voor de partij Gez;en de or;guns~i
ge financiële situatie niet alleen van ae 
VVD, maar van de meeste politiel{e 
partijen, is dit een te wanlv•:e basls 
voor een zo belaHgrijke aangelegenheid. 

Daarnaast betreurt de commissie h "t 
ir. hoge mate dat de wetenschappelijke 
ü;stelling op liberale grondslag, dr PriJf. 
mr. B. M. Teldersstichting ai0t alleen 
st a tutair maar ook in haar doen e>l 
laten geheel ·los van de partij siaat. De 
commissie. is van mening dat het 
uitstippelen van een beleid - zeker een 
beleid op middellange en langere ter
mijn de inschakeling van we
tenschappelijk onderlegde adviseurs en 
medewerkers vereist. Een eigen we· 
tenschappelijk bureau van Je partij, 
waarin het hoofdbestuur ( eea zeitere 
mate van) zeggenschap heeft, ü: daar
om noodzakelijk. De commissie is zif}h 
zeer wel bewust van de_hoge kosten die 
aan het inJ>tandhouden van eefl dergd
lijk bureau zijn verbonden en van ·J~ 
feitelijke onmogelijkheid om van (Ie 
geldmiddelen die voor de ge!.ele scala 
van liberale instellingen be3chikbaar 
ztjn een eigen wetenschappeliik bureut 
naast de Prof. mr. B. M. Teldersstich
ting in het leven te roepen- en in stand 
te: houden. De commissie meent dat het 
hoofdbestuur onder de gegeven omstan
digheden met je instelling t·an een 
groot aantal commissies op velerlei ge
bied (met name de sociaal-economische 
commissie, de onderwijscommissie, 
de landbouwcommissie, de mid
d<nstandscommissie, de culturele com
missie, de commissie buitenlandl"e po;_i
tiek met een subcommissie voor ontwik
kelingshulp) juist heeft gehandt.Jd. Het 
is bijzonder verheugend dat in deze 
cernmissies een aantal deskundigen de 
beleidsvorming voorbereiden en begelt'i
den. Daarnaast is echter e<n be
r0epsmatige wetenschappelijkc on
dersteuning van het beleid noodzal{elijk. 

De commissie doet daarom een beroep 
or het hoofdbestuur van de partij en ::>p 
het curatorium van de Prof. mr. B. M. 
Teldersstichting om (opnieuw) in over-

leg te treden tenf'inde het Wt rk van 
deze stichting meer te integrè· <'~ in b.t't 
p&rtijbeleid. Daartoe zou de Telder;;;
stichting - wil het door de commissie 
gestelde doel bere:kt worden - bereid 
moeten zijn (een deel van) haar onafhan
KÉ!ijkheid ten opnchte van 1c part'j 
prijs te geven. De commissiè is zich 
ervan bewust dat het ontsta'>n ,·an ·'!
verse liberale ;nstéllingen die ).•cPrHng 
volkomen on-afhankelijk zijn rr. ede i"' 
vuoorzaakt d::>or het beleid dAt h~t 
hoofdbestuur van de. VV.9 voerde in de 
p<·riode van het onstaa11 van rJ.r andere 
liberale instellingen (Teldersstichting, 
Spchting Liberaal Reveil, be~ir:periode 
Groep Nederland van de Liber3l(: Inte(•
nation.ale). Zij Meent echter dat net 
voorteluren van de da-aruit vum·tvloeien~· 

de versnippering van krachten onge
wenst is. 

G. Relatie hoofdbestuur en 

Kamerfracties met 

publiciteitsmedia 

Een actieve voorlichting, uitgaande 
van de partij en van de _(!lmerfracties, 
schiet tekort. Weliswaar 1S 1e bereid
heid desgev~aagd inlichtingen te geven 
in voldoende mate aanwezig, .1.aar een 
probleem is dat journalisten C:e perso
nen die inlichtingen kunnen geven vaak 
moeilijk kunnen bereiken. Voor het be" 
reiken van leden van de Ka.m.3rfracties 
en van het dagelijks 'Jestuur kuimen bet 
·secretariaat van de Tweede-Kamerfrac
tie en het algemeen .>e;;retanaat een 
nuttige bemiddeldende functie vet'VUl
len. 

Van een systematische benadering 
van de pers lijkt in de laatste jaren 
vrijwel geen sprake :neer te zijn. 
PerscontaCten van '1et ;,oofdbestt.ur, 
vroeger gerealiseerd c:!oor jaarlijkse 
ontmoetingen, moeten op <Onigerlei wijze 
worden geïnstitutionalise3rd. 

Voorts dient het verbreiden van Irie
nïngen en standpunten :p ogenblikken 
waarop belangstelling ervoor verwa<mt 
mag worderi, weloverwogen te · gebeu
ren. Tot nog toe lijkt e~n doelbewust 
beleid ter zake te ontbreken. · · 

Indien de meningen, 'tandpuntbepa
lingen e.d. van algem3en belang zijn, 
dienen zij' aan alle kranten en omroep
organisaties te worden meegedeeld. 
Selectering van publiciteitsmedia wordt 
beschouwd als discriminatie, hetgeen 
vermeden moet. worden. Verbreiding 
van meningen waarop embargo· rust 
dient met voorzichtigheid te geschieden, 
m·aar behoeft ook weer niet uitsluitend 
tot liberale journalisten ~eó)erkt te blij
ven. 

§ 4 Interne 
commun-icatie 

A. Partijbeleid 

Bij de kandidaatstelling voor de 
vertegenwoordigende iicnamen dient 
meer gelet te worden op de spreiding 
van de kandidaten over de bevol
kingsgroepen. 

De commissie is van oordeel dat in 
het algemeen de doorstroming en ver
jonging in de fracties in de vertegen
woordigende lichamen ~n in alle partij
organen van groot belang is. Voor wat 
het hoofdbestuur, de partijraad en de 
Tweede-Kamerfractie betreft, r.teent zij 
dat hieraan voldoende aandacht is 
besteed. 

In de besturen van afdelingen van 
centrales echter moet de doorstroming 
en regelmatige verjonging worden bevor
derd. De commissie geeft het hoofd
bestuur dringend in ovenveging aan de 
Algemene Vergadering './OOr te stellen 
dat leden van de centrale en afde
lingsbesturen na zes jaar bestuurslid
maatschap vervuld te hebben, niet 
meer terstond herkiesbaar zijn. Daartoe 
zouden de artikelen 3, 4, 16 en 17 van 
het huishoudelijk reglement van de par
tij dienovereenkomstig gewijzigd dienen 
te worden. Een ontwerp-Desluit voor de
ze wijzigingen is aan dit rapport toege
voegd. De commissie heeft bij het ont
werpen van deze wijzigingen zoveel mo
gelijk aansluiting gezocht bij . de rege-

(Vervolg' op pag. 6)~ 
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Jing die thans reeds 3;eldt voor het 
hoofd bestuur. 

De lmdervonnîng door middel van de 
jaarlijkse , ,Algemene Oriënteringscursus
sen over de politiek" voor ongeveer 100 
declnemm·s g-edurende dl'ie weelwinden 
in het najaar voldoet goed. Er is echter 
nog \Vat te \Veinig bela,lgstelling· van 
jonge I toekomstige) bestum·sleden en af
gevaardigckn. De cori.1mis:oie adviseert 
de te houden cursussen ,an te kondigen 
in het weekblad opdat d•: leden ook 
in di viduecl op de eur;.;uss.;n wo relen at
tent gem<~ald. Ook een a<J.ntal afde
lingsbestm·en moet naar h:t oOJ·deel der 
con1n1üJsie nwer de aand<1cht nm de 
jonge leden op de mogelijklwid tot deel
neining _Ycstig~n. __ N".a<lst .~Jpz~. :1Jge1nene 
cursussC'n ·dienl echter .•Pstimuleenl te 
worden dat regioi1ale ",.:<,derèui'sussen 
Worden· georg;an~:-f(:ei·d;· ·3p':·cir..a1 over on
derwerpen die \·an l:Jel;:wg ziji1 voor 
raadsleden en statenlcdön, dus over gc
meentdijlüo ·en pro,·inciale problemen, 
gemecntel\ike ·en prm·inciale huisholl; 
ding, administratie, c•\·erll<•iclsyom·zic
ningcn, · alsn1ccle ·- ''oor )Jcstuurslcden 
---- de partijorganis<~tie, Jn de noorde
lijlH~- Ka:nH_~recntralc•s. de TCarnoJ·cent1·ale 
Den Heleier en de ~tatencenhafe Hil
vel'SUn1 worden dit ·wol't .-;ursusscn 
reeds geo1·ganiseerd. 

Door vaker rappOl'tt•n Ynn commissies 
in de pal'Üj ter diSCUssie te eteJlen en in 
ieder geval het ~tanclpunt dat het hoofd-' 
bestuur ten aanzien van de inhoud in
neen1t bekend te maken, zal de n1e
ningsvorm ing binnen de pa J'tij beter tot 
haar recht komen. 

Bij belangTijke lnvl'stit's !;an' hél yoor 
rh~ partijleiding bijzonder nuttig zijn te 
weten hoe men in het al"·eml'en in de 
pArt\i over dat vraagstuk"' denkt. Dit is 
vooral V<Jn l:Jelang als de rhturn v:Jn de 
Algernc-nt; ·vcrgaclering '10g >:1:ij YeJ· YCl'· 

wijde1·d is en het o\·ercll'e\-c'n is om. voor 
dit punt alleen een Buiteng·ewone· Algc-
xn_ene Vt•l·gadel'ing bijf~en re !.'Ccpen. · 

,In_ een deq;elijk, ge·vnl ~-~n;1 het pat·tij
referendurn een nuttige ··unctie v<.'l'VUl
ll.m. Het scl1ept de mog.,Jijkheid zoYccl 
mogelijk leden bij de ·n<:ningsvorming 
te beb·ckken l'n deze "iet uii~luitend 
<1an de Kamel'fractie:-; O\'c•r lc' laten. Het 
versterkt bovendien de d'.-~::rtuiging· Y:U1 
de leden, d<lt aan hun --,1011ing \vaa-fde 
wordt toegekend en ve1·3L•rkt clc onder
linge band tussen de lcdPn. 

Ook. de Yerlegen\VOOl'digl;l·s ,-an de 
partij in bepaalde publick~·<'chtclijl'e li
clunnen :óUHt'n ze,:~· l:Jl'lang·stdlencl zijn 
in de uitslag van dit refet'endurn. 

Voor een dergelijk ref,,i·,mdmn lenen 
zich in het <Jlgemeen slechts za-ken, die 
g-err1aklu:lijk n1et jrl of n~~en kunnen 
worden beantwoord Pn <He niet een zeer 
u'ït;:oerige· toelichting nodig hebben. Als 
voorbeeld n1oge dinncn de kwestie van 
h.et al dan nil't handhnY•'n \·nn de film
jt~ul'ing \"001' \"OhYaSRül1L'l1. 

Het stemhiJjet zou lumn•m luiden: 

• Ik ben vóól' handhaving \·an de film
kt_;uring \'001' YOhV~SSCl1(~l1. 

• n, ben vóór afschal'fing \'all de film
keuring ,-oor I'OlwaAsenen. 

• Ik heb i·een n1cning- (ff t~en >tndere 
n1_ening. 

Achter dPze dl'ie puntcri n''-"'t een !JOk
je staan, dat Z\VB.rt gc..~ln~L~ü\1. ktln \\"Ol'~ 

den. 
Da_arondet· .-:;i< UIt een :..:or:te toelichting, 

<lic de essentiële punten oeiwlst nw een 
t,e voren in het weekblad gevoerde 
discussie tussen voo1·- en .kg enstanders 
V>ll1 de fihnkcuring- voor v';;lwa":oenen. 

Wellicht zou het aanb·:,·ding· vcl·die
nen nog de mogelijkheid re c.cheppen op 
het St()mbiljet ck ledtijd i:1 \o' vullen. 

DPze biljetten zouden 1 >lls het finan
r;ieet· l'an, vergezeld ,·an een ant
woord-enveloppe) ·ingesloten moeten 
wordim bij het weekblad .,Vl'ijhcid en 
Democratie·'. 

De con1missie is zieh eJ.Tan bewust 
dat de uitslag niet gehe•:l zuiver lwn' 
~ijn omdat de stembiljetten ook in han
den van niet-Jeden kom::n die het week
blad ontvangep. Voor :;ezinsleden zou 
bovendien de mogelijklwid gescimpen 
moeten worden bij hun ~lit.lclingssecn.
ta ria at stem biljetten te nestellen. · 

De grootst mogt;lijl'e meel'Clel'lleirl 
·van de commissic adyi,;'Y:r·t het hoofd
~e;:;tuur met dit syotc0m enige pnw\•en te 
nemen. 
. Twee leden nm de commissic ;Belin
îante en Hubert) wijzen erop· daL een 
politiek probleem a3n ;en ~root aant<ll 
voorwaarden mod voldoc•n om onder:
werp van <>en partijrcfc•t·•:lldum te zijn. 

1. De \TRngstuld'<'n zelf, oî daannee 
sa n1enh:1ngC'nde \Tang~-üukkl~n. n1oetcn 
niet r·eccls in het lwgin.;<_>l- of 'I.'CJ·kie
:&ingsprogmm behandelt.l ;.:iin. Is dit wel 
het geval, clan hoeft imllli)J'0 niet al;mog 
!le nwning nm de partijll'dt:n gep•_'ild te 
worden. 

2. Het p1·obleem •1wet plotsding 
imtstaan zijn, en dil'ect om een oplos
Sing vragen, want ander~ Jum het op de 
Algemene VeoJ·g;:;.clcring iJEs}W•!l!l:n w(·'~
f.len. 

3. I-Iet probleem moet !Jelnngrijk g-e
noeg geacht worden ioor fractie of 
hoofdbestuur om aan de leden, voor te 
leggen alvorens een stand11unt in te ne
men, maar mag anderzijd:; weer niet zó 
.belangrijk zijn dat er cèn Buitengewone 
Algemene Vergadering voor bijeen moet 
worden geroepen. 

4. Het onderwerp moet tlèrug te bren-· 
gen zijn tot één enkele vraag waarop 
uitsluitend met ja of .Jeen geantwoord 
kan worden. 

Een probleen1 dat >H11l •1o•;ce combina
tie van voorwaarden \'Oidoet zal zich 
maar uiterst zelden \'OOl'doen, zodat het 
een reëel gevaar is dat ;le mogelijl;heid 
tot het houden van een p;utijreferen
dum een dode Jetter .in iwt hüshoudelijk 
regiement wol:clt; waar . de ·partij ni~t 
mee gebaat is. 

Verder z11l het pai'tijreftorendum moei-
1\ik in de reglementen ingevoegd kun
nen worden. On1 maar .•oc•n enkel pro
l:Jlcem te noemen: Kl'ijgt alleen het 
hoofdbestuur het rceht "._,Jl refcn'nch.m1 
uit te schrijn•n, of moet het ook op 
ft.anvraag van b.Y .. een i\:.arnercentl·ale 
een afdeling of ecü individucel lid ge
honden worden? Wie stelt de fonnule
ring van de vraag vasf? ·,\'elk percenta-· 
g·e vHn de leden moel:- >Hll1 l1ct rcfN'Pn
dnm nwedoen wil men •'1' waarde a:Jn 
hechten? Hoe \\;il men cle kc!Pn berei
lwn? _I Er i~ vool-lópig ',1og \;een r:Plitrale 
ledenadministratie, ge;dn~kdcn krijgen 
het blad "Vrijheid "n Democratie" niet, 
vele niel-leclen krijgen lwt wel.) 

Tijdwinst l;an nauwelijl's een al·gu
mcnt voor lwt pm·tijreferendum zijn 
want voor- en· tegensta!l·i(''\'S zullL•n in 
"Vrijheicl en Dèii1(}craHe·• ruime ge
legenheid moeten hebben :mn standpnnt 
ove1· en weer le bepalen, wn3rtoe ook 
enige \\.'eken rnee heen zull•."n gann. 

Ten slotte zij11 deze 1t·d~~n ,.}111 1nening 
dat het partijreferendum cl<.' po::;itie van 
de Algetnene Vergnde1·lng t'-11 spPcianl 
de pm·tijraacl znl ondergT:h'en. Dit is te 
meer lîHTlnvnnrdig om :lnt blijkl•ns de 
Drtilwl,,n 33 en 34. van 'wl l üishoudelijk 
reglement juist cle. paltijraad het bij 
uitstek aangewezc•n oq;a" n is on1 het 
hoofdbestuur en de fl·actï,-s Yan ad,-ies 
t0 dienen. Hien·an wordt wellicht te 
\Vcinig· gcbrÜik gen1a(1Jü. 

Hie1·onder \VOi'den ~l <1 n 1jC!'."l.'lingcn ge
daan 0111 cle pnrtijnu1d die 1111. een 
bloedarmoedig bPstaan lei.clt mel'l' le
\'Cll h1 te blazen. Het wmt deze leden 
voor dat de beste' methode dam;yoor is 
de p>lriijl':t<lrl ·dan ook 'ndPnlaucl ad\'ÎL'S 
ie vragen als: dnar IJchoeHe aan 
befo'taat. en niet ook cléhe beyoegc1heic1 in 
feite nog eens te ontJ;r,lehtcn. Sam"n 
met het voorgestelde ;1:\gvmudige be
leid ten aanzien v3n landelijke en/of 
l'('gionalc congrcsst:n nn het g·even van 
meer politiel'e inhoud ;~an de Algemene 
Vcrg-ndering-, zal dit een· zilJvollcre me
ningsvorrning en \VHB rcL~vollere advie
zen geven~ 

De meerderheid vnn tie commissie 
kan de bcz\va1·cn y;=1n d(~ n1inde1·heid 
voor een deel wel onderACildjven, maar 
meent toch dat de gcd:w11tc vnn hel 
partijreferendum in ie<J.:>r t;<'\'<11 enkele 
proeven waard iA. Het lloofdlwstuul' zou 
de be,·oegdheid moeten hebben te 
besliss.en of 'een partijr~f~c'l'Pnclum zal 
plaatshebben alsmede O\'<ol' de 
\rl'aagstt>1ling. 

De uitslag n1n een }'Jl·lijrcferendum 
lmn nooit bindend ûjn 1·oor ric Kamel'!e
den -die zonder last of nrgg<'spnl.a k hun 
·vcrtr•gcn\vool·digPnde fun .. ~~.ie Yt'l'\'ullen. 
In zoverre is het ;·ef"n·ndun1 · dus 
consultatief. 

Met de heren B<'linf;1,ll<' <'11 Hubert 
zijn cle overige leden \'an di>. commissie 
het eens· dat de partijJ·a;H1. die volgen~ 
het lmishoudelijk regkm,'tlt naast een. 
adviset·ende functie ook ''cm stirnuleren
dc taak heeft op orgnnisa!.ol'isch en poli
tiek gebied, tekortschiet in de vervul
ling van de t\vcede taak. :_)e con1n1issie 
wijt dit aan het ver·moPdoèlijk te \'Pel 
ontbreken van discus~i,•mogelijklwid. 

Voorlwmcn dient echter te worden dnt 
de partijraad wonlt :!,'P'dt•n ~Is een 
plaatsvervangend instituut "fm de Alge
mene Vergadering, tot' .\'c'll'c zienswijze 
de voorstellen van de :Hê•'·.;n Belinfante 
en Hubert zoude-n kunnen l.-ictc·n. 

B. Overleg partiileiding en 

Ka merfracties 

De· commissie heeft zich ook heziggc
houden met de bestaande vormen van 
overleg tussen de partijleiding 1 dage-· 
lijks bestuur, hoofdbeAtJEn' en parlij
raad met de Kamerfracties). Voororl
gesteld zij dat dit óverlcg niet mag .in
houden een zodanige beïnvloeding v<~n 
de (]eden van de 1 Knm:orfractic,; die in 
stl'ijd zou zijn met de :mafhankelijkheid 
die de partij voor de led-:n van de Sta' 
ten-Generaal . in haar heginsclprogram 
verla.ngt, 'Dit neemt niet weg dat over
leg van beide zijden wenselijk l'an wor
den ·geacht . .[n het verled·m ·is· het enige 
malen n1orgekonien .Jat lwt hoofd
bestuur bije_óngei·oepen wèrd op verwek 
van de .tocmnnlig-e voot·:dtter nm de 
Tweede-Kamerfractie die het hoofd
bestuur over bepaalde .{etuele gebeurte
nissen wenste te consulteren. Om de
zelfde reden \verd <:'Cnmê.al de partij
raad op Yerzoek van deze fractie\·oorzit
ter bijeengeroepen. Da;u'naast vindt 
van tijd tot tijd ovei·leg· plaats tussen 
het clagelijl;:-; bestuur en' een nanr ge
lang van de. te bespreken öndeJ·"·"l'pPn 
wisselend aantal leden .van de K>lDH'l'
fracties. Door het adviserend Jid
maatsehHp vari het dagel\il's en hoofrl, 
bestuur I'Hn cle Yoorzitters van de 
Eerste- en .de Tweede-Kan1erfractie is 
bovendien oolr een regelm:üige uitwisse
ling van ~·egevcns en politiek o\·erleg 
gewaarborgd. De commis~ie meent ech
ter dat de basis van dit overleg in dier 
voege ve1·breed zou kunnen ·worden 
door in gevallen van ;'1Ctn;ole ·en acute 
politiel<e ontwikltelingcn on•rleg tussPn 
voll,svertegenwoordigers l'll partijlei
ding te doen plaatsvin..l:'n. Dit Jum 
geschicden door overleg '>•n dng<'lijl<s 
bestuur of hoofdbestuur met 1 een aantHI 
leden vnn·l de Kamerfrncties, of w;m-
necr breder ]Jcrand g.,w,-,nst is bij-
eenroeping van de pa l'tij1·nad, waarin 
naast de aangc,vezen lcdc~n ·Pn de Yerte
genwoordigcJ'S Yan de KamPrcentrnles 
en de \TOtnvcnorganisnti(• ook a1le leden 
\·an de Kamerfracties '-'11 lwt -lloofd
bcstnur.zitting hebben. 

C. Alle gekozenen 

Di:' commissie advise•~Jt tot het vor
n1en van gcsp1·el,~gro~pen yan de l~den 
der fracties md deslmncligen. Voor wat 
de Kamerfractie betreft lJ~;:;t<Jat dit sys
teem al, enerzijels door de talrijlee par
tijcommissies dif' de Kanwrleden ad
viseren, anderzijels ·lom· informPIP 
gespl·clz;:;gTocpen. In klcine1·e genle(;nten 
verdient het aanbeveling- ,,·annecr de 
fracties vcrgacl.-,rC'n in hij:djn ,·nn de 
nog niet-gekozenen van de lwndid;üen
lijst en andere bclang,.;tcll..-nd<'n, opdnt 
b\i opv'olging continuïteit in kennis 
ontstaat en opdat de-werkzaamhedeli en 
inlicbtingcnbronn(•n gesp:r:;:;id (~n Yf~l'

ruimd worden. 

D_ Afdelingsbesturen 

Het is van bciang chtt cle atde
lingsbestui·en inforrne1e olltrnoeting~bij
t::t~nltornsten o1·ganîsc1·en ~ç:)Ol' ui.tsluitt.>·nd 
nieuwe leden. Bij dC'ze bijcenkomsh'n 
kunnen cle leden ,·an llc•t ;l{dc
lingsbestum·, de gemeenteraadsüactie 
en zo mogelijk de in de ~Pmcente woon
ttc-.htige Staten- en Kamc1·Jedcn worden 
uitgenodigd en aan de J.ieuwe leden 
worden voorgesteld. De Eit'uwe ledt•n 
zijn dan niet meer volkonwn vreemd bij 
een volgende afdclingsv~~l·gaderii1g- of 
bijeenkomst: ze horen er dan bij. 

Daarnaast beveelt de ;:•1JY>J11issit• aan 
dat in de afdeling '.VH:.P·:in nog get"·n 
discussiegroepen of studL•kringen zijn, 
tot de instelling daan•an wordt O\'t'rge
gaan. Deze inforn1ele gespreligToepen 
bieden bij uitstek de t_;degenlwicl tot 
gedachtenwisseling en menings,·o1·ming 
binnen de partij. De clis;:ussie komt in 
dergelijke groepen beter 1.ot haar r('cht 
dan in formele vcrgaderiïlg<'n. Jonge le
den van de partij ltrijgC'n (!~,ar de· g-ele
g·enheid ûch te . ontplooien er: tot kader 
te ontwiklwlc11. Vergclijl,bnar met dt:ze 
discussieg1·oepen zijn t.le ·liberale so
ciëteiten, die in het .noonkn en oostf·n 
v<~n ons land · vct'l meer !Pden plegt•n 
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(tan t.c _ trekkt::.n da.n de. ge"~one ;lfdc
lingsYel·gadel·ing-en. 

§ 5 Onderlinge 
communicatie 

De V eren i ging- van !Otaten- ''n 
Raad~lcden voorziet in een behoefte 
eYenRls· het door die Vereniging uitg{'gc
\'en doèumentaticblad "P1 ovincie en 
Gemeente''. De afdelingsbestm·cn die
llen met klem erop aan te dril1gen dnt 
n-t~l.dsleden die nog geèn lid zijn yan 
deze Vereniging !dit is te zien in het 
.J<Jarbockje 1967 ;1968, waal'Ül de leden 
:ó\jn onderscheiden van de niet-leden l 
alsnog lid worden 1 min. contributie 
f.l5.,- per jaar). Ieder lid \'Hn de partij 
kan buitengewoon lid wor;loèn 1 min. con
tl'ibutie .1' 7,50). De eonu)iissie beveelt 
dit buitenge\voon lidmaatschap aan 
11 anstaande raads- en statcnlet.len !de 
niet-gekozenen van de lijsten 1 en aan 
a fdelings- en centralebestuurders aan. 

De congressen van d"ze Vereniging
zullÉ-n Yel·mocdelijk meer dieet hebbe11 
nu bc;;loten, is in secties te vcrgaden'n 
ovèr \'ei:schillen.de onderwerpen, waar
JUt gcrappo1teerd ·wordt in de plenair<' 
Yerg·aderjng. 

Ondel'linge contacten -,.'an fra.ej.ies uit 
,·erschillende gebieden die dezelfde pr·o
blemen hebben, of verschillPnde kanten 
van een probleem te Jehandelell krij
g-en, diei1en op eigen initiatief van die 
fl'aeties of van de !Jec;turen der centra-
les en/of afdelingen te vonlen gelegd. 
Voorbeelden:. problemen dc1; grote ste
den (verkeer vervoer enz.)' contaet 
Rotterdamse 'raadslede~, en Noordbra
bantse ··:>fatenleden pver J.e Biesbosch, 
contact stat;,n d~r noonlelijlw provin
des o\·er werkgelegenhe-idsbeleid (·n~. 

§ 6 Het image 
Tot elP taak yan de con1n1issiè behoort 

ook het doen van aanbevelingen te1· YPl·
IJctering ntn de "image" van clc VVD. 
De commissie gebruikt dit wo01:d "inw
ge" in de rcelame-technische zin yan 
het woord en vcrstaat daaronder: het 
beeld zoals dit door de consum0nt lin 
dit ge~·al: de kiezer) wordt gezien, 

Het g;aat dus om de subjeetie,·e 
vooJ'stelling die de kiezer zich van de 
V'tD en haar verteg-en\voordigers 
i-naakt. DPze subjectieve indruk bt>hoe(t 
g<:•enszins overeen te ste1nmen met de 
objt·ctieve werl,elijkheid. Veelal zijn in 
een image elementen van werkelijkheid 
e~1 Hüggcstie dool'eengevveven. 

1 

Zo wordt de VVD veelal <~fge~childenl 
c,n ook gezien ---- als de partij van het 

cRt<t hlishmcnt, die ve-randedngen in dt' 
maatschappij met argwaan tegemoet. 
ti·eedt en voor wie sociale gerechtigheid 
niPt plicht is., zoals mr. D. U. Stikker het 
bij de oprichting formuleerde, ma<~r een 
concessie. Dit beeld van de pa~'tij is in 
zijn algemeenheid --- zclwr met betrel'
king tot haar parlementariërs · - bezij
den de wam·heid, 

De commissie meent dat twee faeto
nm de vorming· van het image in be
langT\jke mate beïnvloeden, In de 
eerste plaats dragen de partij, h:oar 
Yt\ltegen\voórdigers, haa1· \YOordvoer
dcJ·s en ook haar individueln leden in 
bclangl'ijke mate vcrantwom·delijkheid 
voor het image dat ontstaat, \'oor de 
indn1k die zij weliken; ook het pel'soon
lijk optreden van individuele VVD-leden 
kan hierbij een ·l'ol spelen. In cle tweede 
plaats wordt de beeldvonning beïnvloed 
door reclmne en anti-reclame I zie JlHl':l-
gTaHf 3. aanhef). · 

Het doel van de verbetel'ing vnn het 
image behoort te zijn dat image en 
\\'<èrkelijkheid met elimar !11 overeenst•'m
ming lwn1cn en- dat de lüezèrs :óeh dr•. 
partij niet bcte1· of slechter voorstellm1 
d<~n zij is, 

De commissie meent in· dt' voorgaan
de parHgrafen van dit hoofdstuk reeels 
een <Wlltal praktische aanbevelingen te 
hebben gegeven, die ertoe kunnen bij
dragen dat image en werl,elijkheicl zo
veel mogelijk met elkaar overeenko
nwn. Niet alleen door verbetering· \'<111 
l1et image, maar ook door vcrbetering 
van rle werlwlijkheid. De commissie 
heeft voldoende veltrouwen in de libera
le uilgangspunten en doelstellingen om 
u" mening uit te spreken dat dezp lilw
nde beginselen en ·doelstellingen mils 
üp dt> juiste wijze toegelicht en in cle 
pr:~ !dijk gebracht --- een ··verbetel'ing 
van het image tot stand kunnen bt'Pll
gen. Tegen de anti-reclame is, althans 
door direet optreden, minder te bt>gin
rwn. Deze anti-reclame zal hPstredr;n 
moeten wm'den door e1· positieve infol·
matie en voorlichting tegenover te ~tel
len. De commissie wijst in dit yeJ'lmnd 
op het persoonlijk optreden van incliYi
du<Je VVD-leden, bijvoorbeeld in "!ge
mene vergaderingen van de par·tij L'll 
andf'l'e !openbare) bijeenlwrnstt·n in 
par·tij-, centrale- of afdelingsve1·banll. 

De na.volgcnde p1·aktische aanbcvdin
gen. •Jie in de voorafgaande paragn;ft•n 
:ájn genoemd, Imnnen tot verbetc1·ing 
·v:m werlielijkheid en image leiden: 

·• · tetel.'e c:s.ten1c oconun1mieH.tie i'an üe 
0:: r.l.-c,:n;-.111"-·n ;,".!rr::.· •:""'..,l•r.-.,,..,nfr>rt"'\1tÎr·~ lrY:t·r--
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bare forums, actief vragenl:Yeleid, 
spreekuren enz.; 

• betere presentatie van de partijpoli
tiel' door hoofdbestuur en Kamerfrac
ties, door middel van eigen publici
teitsmedia en anderszins, openbare poli
tieke standpuntbepalingen door .de partij 
(resoluties) en door de Kamerfracties, 
yerbetering van de verstandhouding tus
sen individuele vertegenwoordigers met 
de pers; · 

• bevordering van interne communica
tie en meningsvorming binnen de partij. 

Het image zal verbeteren indien de 
VVD duidelijk laat 'Zien dat zij een bre
de· \•ooi:uitstrevendè · volkspàrtij wil zijn 
voor welke ·de democratie· en de geeste
lijke vrijheid vooro'pstaa:h, die een 
maximaal eigeü ontplooiing van alle 
burgers en sociale gerechtigheid 
nasireeft en die n1aatschappelijke en 
eeo1wmische vrijheid wil ·beveiligen te
genovel' machtsconcentraties, hetzij in 
eeÓÜomisèhe of ideologische gToepen, 
lw~;:ij bij de staat. ' · ' 

De comnüssie beveelt , voor de komen
de jaren hoge vqorra~1g· aa,n deze verbe
lei·ipgen vap werkelijkheid . en image 
aa11. Aa11 Çlèze vérbetering kan worden 
gewerlü' in· alle g~ledingen van de yartij 
ook door i.ndividuele leden, op bas1s van 
ctit rapport, · vim 'een· t'e ·concretiseren 
lil)erale toekomstvisie, van ' ·adviezeli 
vah i·eclame" en public-relations
deslmndigen · en . met' eigen vinding
rijkheid, 'die in elke politieke partij, 
ma ar in· het bijzonder in een liberale 
pärtij, ruim haan dienen te hebben, 

§ 7 Communicatie . . 

overheid-burger 

A. Ombudsman 

De instelling van een ombudsman 
werd reeds il1 de verkiezingsprogram
ma'a van de partij· van 1963. en 1967 
bepleit. Het betreft. hier een - ook van 
het parlement -- onafhankelijke in
stantie die gemakkelijk bereikbaar is 
en zowel op . verzoek als uit eigen ini
tiatief onderzoekingen en uit[~pralren kan 
doen in zaken waarin de burger niet de 
gewone of administratieve rechter te 
hulp kan roepen. 

De commissie stemt met de instelling 
\'an een zodanige on1buds1na<1 in. 

B. Commissies voor .de 

v~rzoekschriften 

De commissie meent dat formeel het ' 
ldachtrecht · en de mogelijkheid tot on
derzoek ·van klachten reeds zeer . goed 
gewaarporgd zijf!: De· commissie be
treurt het dat van de ·bestaande moge
lijkheid om. klachten in te dienen te 
weinig gebruik wordt gemaakt, door on
bekendheid met de best;>ande instituten. 
De commissie doelt hiermee op het 
bestaan van de Co1nmissie voor de ver· 
zoekschriften van de Eerste liamer der 
Stateu-Generaal en de Commissie voor 
de verzoekschriften van de Tweede Ka
mer der Staten-Generaàl. Het is de 
commissie gebieken dat bij deze instan
ties ingediende verzollken en klachten 
zeer grondig worden onderzocht, dat be
trekkelijk snel wordt gewerkt en dat de 
commissies verslagen van haar werk
zaamheden doen publiceren. Het pu
bliek kent deze klachtmogelijlrheden 
klaarblijkelijk onvoldoende. Het zou van 
groot belang zijn wanneer aan het werlt 
dezer commissies door de publici
teitsmedia grote aandacht zou worden 
besteed, opdat iedere staatsburger weet 
dàt er een goed werkend "klachteni11sti
tuut" bestaat. Omdat de commissies 
bestaan uit Kamerleden, bijgestaan 
door · een speciale plaatsvervangend 
griffier van de desbetreffende Kamer. 
kunnen zij zeer efficiënt werken. Voor el
ke handeling van een rijksambten;1ar, 
waar in Nederland ook begaan, is een 
verantwoordelijke .mhüster aan te wij
.zen. De l{fJ.mer kan te allen tijde deze 
minister ter. verantwoording roepen. Be
hal\•e de mogelijkheid om door publika
tie van haar rapporten druk uit te oefe
nen, kunnen de commissies (of kunnen 
leden deL' commissies) vragen . stellen 
aan de minister, de minister interpelle· 
ren enz. De commissies beschikken, 
omdat zij uit Kamerleden bestaan, over 
de meest geëigende machtsmiddelen. 
Kamerleden hebben bovendien het recht 
van initiatief. In dit verband acht de 
commissie kiezer-gekózene hei wense
lijk, dat spoedig in behandeling zal wor
den genomen de op 18 februari 1!l67 ·· 
door de commissies voor de ver
zoE'l,schriften uit beide Kamers der Sta
ten-Generaal ingediende nota over deze 
materie. 

Terecht worden daarin diverse 
voorstellen gedaan, welke het efficiënte 
werk van de comn1issies voor de vet
zoekschriften zeer ten goede zullen ko
men. Die voorstellen bevatten o.a. een 
voorontwerp tot wijziging van de 
EnquêteweL Daarbij wordt voor deze 
commissies een "vereenvoudigde 
enquête bevoegdheid" · geschapen,· waar
door aan par.ticuliel'E(J~ .... !len ye~·schij-

ningsplicht kan worden opgelegd en de
ze desgewenst onder ede lmnnen worden 
gehoord. 

De commissies voor de verzoekschrif
ten achten het in hun nota eveneens 
ge~enst, dat zij de bevoegdheid krijgen 
om zelfstandig en rechtstreelts ambte
naren te horen en voorts inzage te ne
men in stukken. welke de ambtenaren 
onder zich hebben, voor zover het 
n i e t interne beleidsnota's betreft. 

Indien een der commissies voor de 
verzoekschriften deze bevoegdheid 
meent te moeten hanteren, zouden, al-' 
dus bedoelde nota,· de zware in de 
Emauêtèwet · gestelde · vereisten, zoals 
dat van "een nauwkeurige omsçhrijVing 
van het 011derwerp van onderzoelt'', 
lmnnen vervallen. · 

De commissie löczer-geko:~~ene is van 
oordeel dat thans reeds de verslagen 
van de commissies voor de ver
zoekschriften veel politiek ter zake 
doendè f\èitèn behelzen, die meer open
baarheid verdienen daü ze krijgen. In
dien aán het werk clt~r comÎnissiês vöor' 
de vèrzoekschr1fte:ri meei· · 'aandacht 
wo1;dt besteed, kunnen · deze coinnl.fssies· 
uitgroeien tot levende ·beroepsinstahtics· 
voor he.el ons volle De grootst mogelijlte 
meerderheid van de commissie~ kiec 
zer:gekozene merkt hierbij op dat het 
ontstaan ván twee partijen' die - al dan 
niet afwisselend - de volstrekte meer
derheid in het parlement zouden ver
ltrijgen, een goede taakvervulling van 
de commissies voor de verzoekschriften 
in gevaar ·zou brengen. ' Leden van de 
minderheidspartij (en) zouden "dan aan
zienlijk ininder actuele poliiielre macht 
hebben. De noodzaak van een. om
budsman wordt dan nog groter dan 
thans reeds het geval is. Eén lid (Schol· 
ten) deelt de mening van de meerder
heid dat de commissies voor ·de ver
zoekschriften bij een tweepartijenstelsel 
minder goed zouden functioneren, niet. 

C. Openheid van ambtelijke 

stukken 

De openlieid van ambtclijltè stukken 
moet aanzienlijk worden vergroot,' De 
commissie stelt zich geheel achter de 
voorstellen van mejuffrouw mr. A. Kap
peyne van de Coppello in haar artikel in 
"Liberaal Reveil" van. maart 1967, 10e 
jaargang nr. 3, "Openheid bij het 
bestuur" en de voorstellen, Yervat in de 
discussiêpunten van het Liberaal Demo· 
cratisch Centrum, gepubliceerd in 
"Vrijheid en Democratie" van 16 dE;· 
cember 1966. Mejuffrouw Kappeyne van 
de Coppello betoogde in dat artikel dat 
de openbaarheid van het bestuur een 
van de belangrijkste pijlers is van de 
democratie. Nadat de openbaarheid van 
beraadslagingen en bestüursdaden; die 
vervlorven ntoesl v.rord.en, \Va~ vastge
legd in de Grondwet en de verdere wet
geving, werd door de overlieid stilzwij
gend aangenomen dat het overige 
niet-openbaar zou .zijn .. De overheid re-
gelde haar eigen geheimbonding. mnder 
enige wettelijke bepaling als grondslag, 
maar kennelijl< overeenkomstig de op· 
vatting. ,.Wat niel weet, wat niet deert". 

De schrijfster acht het geen wonder dat 
een kiezer met een· concreet probleem 
zien machteloos voelt tegenover eei1 ijze
ren gordijn van ambel'laren. die niet 
verplicht zijn te antwoorde!'. op vragell 
en die zich kunnen beroepen op hun 
ambtsgeheim. De schrijfster acht het 
vanzelfsprekend dat de overheid nooit 
verplicht mag worden alle inlichtingen 
over haar bestuur te geven: er zijn 
situaties denkbaar, dat het algemeen 
belang of de privésfeer van· particulie
ren het verstrekken ·van inlichtingen 
verbiedt. Maar met inachtneming van 
deze doelmatigheidsbeperking zou ~eer 
wel een recht op informatie door de 
overheid kunnen worden geschapen, in
houdend een minder gesloten houding 
van ambtenaren, · toegang tot 
bestuursdocumenten en daarnaast ob
jectieve voorlichting, :waartoe de övf't'
heid het initiatief neemt zonder daa'rtoe 
uitgenodigd te zijn. . 

Het LDC verlangde dat meer stukken 
en adviezen gepubliceerd . .of ler openba, 
re kennisneming gedeponeerd zouden 
1noeten worden: dat minder dan . tot 
dusver .met de publikatie van ontvangen 
adviezen gewacht zou moe.len worden 
tot het ogenblik waarop de besluitvor
ming geëindigd is; en dat na verloop 
van een periode van ten hoogste tien 
ja.ar alle stuld<en en bescheiden op zo
danige wijze in archieven opgeborgen 
dienen te worden dat zij door een
ieder kunnen worden geraadpleegd. Wel 
maakte het LDC op dit voorstel een 
uitzondering voor documenten waarmee 
vitale landsbelangen zijn g·emoeid. Een 
aantal voorstellen van het LDC leidde 
reeds tot de in het verkiezingsprogram 
1967 van de VVD neergelegde wensen 
inzake openbaarheid van stukken. De 
co1ilmissie heeft tot haar f'·enoegen be
n1erkt dat deze in liberale kring levende 
gedachten ook bij andere partijen 
bestaan. De grootst mogelijke meer
derheid van de commissie stemt dan 
ook geheel in m.et !'let standpui1t. dat in 
paragraaf 16 (biz. 73/74) .van het door 
een werkgroep van de Partij van de 
Arbeid opgestelde" i·äpport "Eert ' stem. 
die telt" (september 1967) is ingeno-

men. De meerderheid wil, teneinde 
geen onnodige tegenstellingen in het 
leven· te roepen, de aanbevelingen uit 
dit PvdA-rapport geheel ovel'nemen: 

a. Een principiële formulering van een 
recht op informatie tegenover de over
beid als grondrecht. 

b. Een systematische w~ttclijkc rege
ling van de vraag welke overheidsdocu
menten openbaar zijn en welke niet. 

c. Een hernieuwd onderzoek naar de 
mogelijld1eid . van de formulering van 
algemene beginselen t.a.v. de openbaar
heid van adviezen afkomstig van de 
zgn. vaste ·· colleges . van advies en 
bijstand. 

d. Wijziging van de Àrchiefwet. Als 
gevolg VaJL deze wet zijn eerst doc~
menten van meer dan 50 jaar oud m 
principe openbaar. Deze termijn is ie 
lang eri · bovendien· Zijn de uitzonderin
gen op deze regel te zwevend geform:u
leet'd. 

e..' Publik~iie van het zgn. 'Beveili
gingsvoorschrift-II, de instructie voor 
de behçmde'Iing vai1 overheidsdocumen
ten. 

Eén Jîd van de commissie (Belinfan- ·. 
te) acht d.e ·voordelen van deze aanbevc· 
liligen van te gering praktisch belang in 
verhouding tot de bezwaren die cman 
Jdc\'en. 

§ 8 Communicatie 
vertegenwoor

digende 
lichamen-burger 

Mede door het gebrek aan openheid. 
waarover hiervoor onder par. 7 is 
gesproken, schiet de overheidsvoorlich
ting tekort. Vaak zijn ook de voorzienin
gen voor de pers te gering. 

Voor verbetering van de verslagge
ving door de publiciteitsmedia van Ka
mer-, staten- en raadszittingen kan ook 
veel worden bijgedragen door de afge
vaardigdeli zelf. De commissie denkt 
hierbij aan de volgende mogelijkheden: 

a. informatie vooraf aan de journa
listen, bijv. na fractievergaderingen 
(voor wat de VVD-Tweede-Kamerfrac
tie betreft dinsdagochtend, na de wekf'
lijkse vergadering). Bij deze informatie 
kunnen de standpunten die de fractie 
gaat innemen ,worden toegelicht en kun
nen de . beweegredenen worden uiteenge
zet. 

b. vet·strekking van' een schriftelijk 
stuk waarin de belangrijkste punten van 
een te houden rede worden aangegeven. · 

c. verstrekking van de woordelijke 
tekst van enkele (vooral: enkele!) van 
de belangrijkste ·passages uit de rede. 

, Indien in de pers meningen onjuist of 
onnauwkeurig worden weergegeven ligt 
dat nl. niet altijd aan de journalisten. 

Belangstelling . van journalisten voor 
vertegenwoordigers in l;(alner, staten en 
raden kan worden opgewekt door het 
zoeken van persoonlijk contact met de 
journalisten. Dàarbij dient de volksver
tegenwoordiger begrip. te hebben voor 
de journalist en zijn - vaak gehaaste 
-- werkomstandigheden. 

Voor een deel kan geringe aandacht 
van de pers een gevolg zijn van de 
(on 1 belangrijkheid van het onderwerp 
of van (te) geringe originaliteit van de 
voorgedragen meningen. Bij de meeste 
publiciteitsmedia bestaat voor alles en 
iedereen belangstelling, mits het om 
nieuws gaat, het menselijk element ge
raakt wordt en naar voren komt en ook 
als het op een interessante manier ge
formuleerd wordt. 

Indien bij veel volksvertegenwoordi
gers meer begrip gaat ontstaan voor het 
cultiveren van deze contacten mag ver
\\;acht' worden dat ook meer begrip 
ontstaat bij de pers voor de volksverte
genwoordiger· en ·zijn werkomstandighe
den. Daardoor zal wellicht de soms ne· 
gatieve kritiek op bepaalde vormen en 
op de "gevestigde" democratische partij
en afneinen in het besef dat het voort
bestaan en· de voortdurende verbetering 
van ons democratisch bestel een aller
hoogste eis is voor het welzijn \'an ons 
volk. Het contact over en weer zou te
vens voedingsbodem kum1en zijn voor 
het levend en levendig Ilouden van onze 
democratische vonnen. 

Als een dergelijke verbetering 
beschouwt de commissie de beslissing 
van de Tweede I):amer een . functionaris 
voor de public relations alm te stellen. 

Als een verdere verbetering stelt 
de grootst mogelijke meerderheid van 
de commissie voor, dat vaker maar dan 
anders dan nu het geval is, televisiere
portages van Kamerdebatten worden 
gemaakt. Thans vinden vrijwel alle'<l.n 
~- doch sporadisch - integrale uitzen
dingen van Kamerdebatten plaats, veel
al op voor de kijkers ongelegen ogen
blikken. Te veelvuldige integrale üitzen-

. din'g·ert van Kamerdebatt"n kwmcn een 
averechtse uitwerking hebben. Kor-te re-

: ·. _. 
' '' 

portages verdienen da8it'om· ·de voor
keur, al zal in uitzonderlijke gevallen 
(uiterst belangrijke debatten, crisissitua
ties e.d.) plaats moeten blijven voor 
volledige uitzendingen. De suggestie om 
het parlementair "vragenuur" regelma
tig integraal uit te zenden, verdient 
ernstige overweging. 

Daarnaast meent voormelde meerder
heid. dat aan de Staten-Generaal zend
machtiging zou moeten worden gegeven 
voor radio en televisie, opdat de gele
genheid bestaat dat van .ieder Kamerde
bat opnamen worden gemaakt van bijv .. 
een half uur per dag, uit te zenden op 
een .vast tijdstip eventueel op de volgen
de dag. Deze uitzendingen dienen te wor-. 
den samengesteld door een speciale 
staf. die zeer zorgvuldig naar vakbe
kwaamheid en journalistieke integriteit 
geselecteerd zou 111oeten worden. Deze 
staf zou dan uitzendingen dienen te ver
zo.rgen onafhankelijk. van .de omroepver
enigingen of de NRU en de NTS. Een 
vaste K·aniercommissie, waariJl alle · 
fracties die h1ervoor belangsteliing heb: 
ben V!èrtegenyvoordigd zouden moeten 
zijn, zou' algemene normen van objecti
viteit dienen op te stellen waaraan moet 
worden voldaan. 

Eén lid van ·de ·commissie (Belinfan
ie') 'is van mening· dat het uitzenden van 
I<;:amerdebatten door de televisie het 
peil der debatten zal verlagen. 

Samenvatting 

hoofdstuk IV 
De commissie ·beveelt, eenstem

mig , dan wel in meerderheid, 
aa.E: 

1. Meer openbaarheid van het 
beleid door persconferenties en 
toelichtingen aan de v~rs door 
VVD-fracties in alle · vertegen
woordigende lichamen. 

2. Vaker publiceren van rappor
ten, standpuntbepalingen dc·or Ka
merfracties en hoofdbestuur, 
voorleggen van ontwerp-rcsoluties 
aan de Algemene Vergaderinge.l 
en regionale congressen. 

3. Beva.rderen van de dom·stro
ming in de besturen van eentra
les en afdelingen door in het 
lmishoudeEJk reglement te bepa
lcm dat herverkiezing n;:t zes jaar 
- evenals · thans reeds bij het 
hoofdbestuur het geval is ·- uit
gesloten. is. 

4. Ver'betering van cle vervul
'!ing' van een aantal taken van de 
VVD als politieke partij, waar
door deze door houding, optreden 
en aanpak rr:Eer voldoet ·aan haar 
rol van brede \'ooruit::<tt evende 
volkHpartij voor welke àe de.mo
cratie en de geestelijke vrijheid 
vooropstaan, die een maximale 
eigen ontplooiing van alle burgelE 
en ·sOciale gerechtigheid nastreeft 
en die maatEchappelijke en eco
nomische vrijheid wil beTeilige'l. 
tegenover · machtsconcentraties, 
hetzij in 6cono,nische o'~ ideo'.,>
gische groepen. hetzij bij de 
staat. Mede hierdoor en door ge· 
bruikmaking van moderne voor
lichtingsmethoden, meer open
baarheid, .betere communicatie en 
openbare politieke standpuntbepa
lingen dient het image van de 
VVD te worden verbeterd. 

5. Instelling van een - ook van 
het parlement - · onafhanl,elijk'è,, 
gemakkelijk te · benad~ren om
budsman, die zowel op verzo"'k 
.als uit eigen initiatief onderzo·~
kingen en uitsprakei1 kan doen in 
zaken waat'in de . burger niet ,de 
gewone of administratieve recl;l~. 
ter te hulp kan roepen. · 

6 Daai:naast moet ruimer 
aandacht \Vorden gevra·ft.gci voor 
de reeds bestaande commissies 
voor de yerzoekschriften van· •1l' · 
Eerste en van de Tweede KamE>l' 
der ·staten-Generaal. De J:oevoegcl
heden van deze ·:::om.missies 
dienen te worden uitgebreid vol
gens de door deze commissies op 
18 februali 1967 ingedie~1de nota: 
vereenvoudigde enquêtebevoegd
heid, bevoegdheid tot het zElfstan
dig . en rechtstreeks horen van 
ambtenaren en het nemen van in
zage van bepaalde interne stuk
ken. 

7. Recht op informati::;; meer 
openbaarheid van adviezen van 
vaste col:eges van advies en 
bijstand. 

8. Bevordering van dagelijkse 
objectieve parlementsverslagen 
door radio en televisie met rle 
Staten-Gen~raa} als zendgemach· 
tigde. · 

j ·-· ':! ' .. 

+ • ~ , I · · ' ' : I .; ; ; 1t·l·l,'''· 

1." •• 



• 

8 ....; vrijdag 31 mei 1968 
', 'i ('{ 

VRIJAEio EN oEAAocRÁTIE 

• Staatsburgerlijke vorm1ng (hoofdstuk V) 

§: 1 
hij een zekere politieke bE5laJ:gste11ing 

Algem'ene opbrengt. Het opwekken van de be{ 
langstelling geschiedt het meest effec: 

inleiding ._tlef bij het acce;-ttueren van de ideoloi 
gische, de spel- en strijdelementen in d~ 

.,,,_ '' 'politiek en bij het wijzen op rle beteke~ 
Een democmtisch pÖÏitiel~ b'estel bé- nis van de_ politiek voor het b<Teike;i 

rust in wezen op de politieli'ë"J{ennis;· hBt van persoonlijke 'llf groepsdoelstellin~ 
politieke inzicht en de politieke .activl- gen. Total.itaire stelsels. hebben op d·;t 
teiten van de burgers. Onftii'ë'lfèt{'dfe' . -gebied meermalen indrukwekkend lijf, 
lw:pnis en dat inzicht, dan zal ook de· kende resultaten geboekt. Zij de~ 
best mogelijke institutionele regeling fa- . monstreerden ëc'Jt<:'-t ~tevèrrs,'·· -.:rrt:lèi"' ge' 
lcri, omdat de burgers dan inactief zijn vaarlijk het is als dit soort .. ~taatsbur* 
eri> de beslissingen aan· een elite over la- gerlijke vorming"- gecentraliseerd 
ten·- waardoor ei' in feite géèi demo- plaatsvindt. In een democratis 2 11 bestPl 
eratie is - of hun politieke ac:iviteit zal dient de overheid an!,istvallig PYTOor t"' 
bij gebrek aan kennis en inzicht onge- waken dat op dit terrein -geen monopo
richt en in strijd met de 'realiteit zijn. liEtische posities ontstaan. De comniis-· 
Een goed wel'kelid democratist:h sys-' sie meent ·dat de ovevheid ten aanzien 
teem is slechts mogelijk .aJs cPp . aan'-· van de ·staatsburgerlijke \'OJ•mbg 

·zienlijk d.eel van de bevolking cvër een· slechts ·dan liberaal handelt. v, anneer 
zekere mate van p0litieke kenn:;; en van zij deze wel krachtig stiiriulètO(t,, 'maar' 
pólitiek inzicht beschikt en daarbij· bo- daarbij in de grootst uiagelijke neutraE
vendien doordrongen is van e"n · denb- teit de uitvoering in een zo gToot moge-
cratische gezindheid. ' . lijke verscheidenheiè en vrijheid aan 

·De coh1missle is unaniem va:i' menü~g anderen overlaat. . . . . 
dat verbeterîng van .dè pÓÜtiel•e kennis Deze. anderen Zijn in 'de eerste plaai~·· 
er:'. het politieke inzicht van· d.e Neder- nlle onderwijsinrichtingen,- van de lage
landse kiezers ee11 fundamentele bijdn- r•: school tot het wetensehappE'lijl• on
ge dient te leveren aan een· ve,·betering cl.erwijs. Zij vol'l}1en de. meest algemene 
van de werking van het N eclerlandse instituten, waar kennis· en inzicht \\'or
politieke systeem. Uiteindelijk zijn. het den vergaard en overgedragen. Ook ten 
d€ burgers die uitmaken hoe. dit sys- aanzien van politieke kennis e:1 inzicht 
teem - en ieder aridl1r. 'systeêm ge- hebben zij in dit op~icht een zeer be
baseercl op algemeen kiesrcr:ht' langrijke taak. Slechts via de scho]e11 
werkt. Zij is tevens van oorde2l dat aan kunnen vrijwel alle (toekomstige) 
het op grote schaal bijbrengen van deze staatsburgers effectief worden bereikt. 
kennis en dat inzicht, dus aan De tweede paragraaf van dit deel v'ln 
staatsburgerlijke vorming, tot heden i'1 het rapport is dan ook aan de scl1olen m 
Nederlallel veel ontbreekt. Hoewel ·we- ruime zin gewijd. 
tEnschappelijk onclerzoeli naar politieke Het geven van burgerschapskünde op 
Itemlis en politie!' inzicht bij -',. Neder- de scholen is nuttig en J'oodzakelijlt, h'èt 
landse bevolking nog slecht:;; weinig is echter niet voldoende. De nadruk ligt 
heeft plaatsgevonden, ·ondersteunen de daar immers op het vergaren en door
beschikbate onderzoekingen de opvat- geven van min of meer objecti<'Ye ken
ting dat veel kiezers zelfs van elèrheri-· nif'. en het bijbrengen van min of meer 
taire politieke feiten niet op eh hoogte neutrale techr.ische vaardigheden. Eo
zijn. Ook bij burgers, waarbij men op vE"ndien heeft een groot deel van de 
gl'Olld van hun functie of algemeen ont- bevolking de schoolbanken reed3 verla
wikkelingsniveau meer zou mogen ver- ten. Daarom lig: e1· een niet mindm· 
wachten, blijkt dikwijls een ontstellende belangrijke taak bij tal van andere 
politieke onkunde. · il:stellingen en organisaties. Deze k::J-

De noodzaak om in deze situJ.tie ver- men in de derde paragraaf aan de orde. 
anclering te brengen klemt des te mee1·, De vierde paragraaf bevat een aimbeve
m. maatschappelijke en politieke veran- ling tot oprichting van een centraal 
deringen zich in een steeds sneller tem- iustituut, dat zowel de scholen als alle 
pc voltrekken. Daarnaast stellen ook de andere organisaties die zich met 
toegenomen ingewilü:eldheid > an het staatsburgerlijl'e vorming bezig' gaan 
overheidsbeleid en de toegenorr~en ver.- houden, ter zijde kan staan. 
wevenbeid van nationale .en LJternatio- Er is in Nederland tot heden rog geen 
nale politiek steeds ·.hogere ej.Fen ·aan breed wetenschappelijk onderzc,ek naar 
het inzicht van de burgers, . Bij een de politieke kennis en het politiel'e • n
groot deel van de Nederlandse 1\iezers zicht van de ldezei's ingesteld. De com-. 
i~ het geestelijk isolement in eigen ,.zui- missie acht een dergelijl' OEderzoek 
len" doorbroken. Dat gaat. g·epa.ard met zeer gewenst. Alleen op gl'ond daarvan 
een toegenomen kritiek op eige;n tradi- kan immers een gefundeerd plan tJt 
tionele instellingen en -.traditionele lei- verbetering van de situatie tot staüd 
ders. Op zichzelf is dit een verheugend lwmen. Een dergelijl{ onderzoek ei3l 
verschijnsel, maar het gevaar· b ,duide- echter vee!' tijd, geld en desl;undige 
lijk aanwezig dat deze. kritiek bij ge- mankracht .. Het zal jaren vergen om 
bi·ek_aan kennis eninzicht sterif'l blijft het vooi' te bereiden en om de resulta
of tot extreniistische of . onclemocra- ten uit te werken. Het is bovendien de 
tische opvattingen le.idt. · · ·· : . vraa2' of het doelmatig is om ineens 

Vergroting van de kenn,is én_ verbete- met ~'en zo groot onderzoek te beginnim 
ring van het inzicht van: een a~I:zi<mll.jk e~ of nien niet beter eerst in si.<1dies o:J 
aantal burgers is. geen _ è~nvolidige zaak. beperkter schaal ·de nodige ervaring 
H!lt is als iedere vorm van onderwijs en kan opdoen. · . 
opvoeding een zaal{, qie slechts op lan-. Wat er op dit terrein aan onderZQek
gere termijn en ten koste · van veel resultaten reeds nu. beschikbaar is, be
ir..spe.nning tot belangrijlu)_ rt:;f;ultabn vestigt de vrij algemene indruk dat het 
kan leiden. Daarom is het des te mèer met deze politieke kennis en net politie
noodzakelijk om ·e>:> spoedig meo ·te be~ kE inzicht niet erg best geste1.:1 is. Uit 
glnnen. De commissie heeft gemeend een landelijke enquête bleek i_n :1954 d'l.t 

hiertoe zowel een aantal algemene als slechts 64 pct. van de ondervraagden in 
enkele meer specifieke suggesties t.e staat waren de namen van éé!). ct meer 
moeten doen. Zij beseft zeer ·wel dat lE>deil van de Tweede Kamer te noeme·J, · 
een volledig uitgewerkt pl(l.n Yèèl meer slechts 19 pct. ker.de één of meóèr leden 
studie vereist.· De commissie boopt en van de Eerste Kamer (1). Onderzoeki!1-
vc:rwacht dat dit rapport ertoe· zal' bij- gen uit 1964 en 1965 wezen uit dat toen 
dragen dat· de noodzàak van. dit' studie ongeveer een derde van de ondervraag
en· van een 'dergelijk ·plan· tot· velen zal den geen enkel lid van de Staten-Gene
doordringen. In afwachting· daarvan raal wist te noemen 12). Bovendien ·wet. 
kunnen op lwi'te termijn al e3n aant:ü tig-en Nederlandse onderzoeldngen rle 
aanbevelingen opgevolgd worden. Dit is veronderstelling dat er ook in Neder
niet alleen nood;mJ,êlijk ómJat langer land een zekere samenhang tussen poli-,· 
>>'achten gevaarlijk Jmn zijn, maar' het tieke kennis, pciitiek zelfvertrouwe.J;. 
heeft ook het .>;oordeel dat het 1esultaat politieke activiteit en een mee!· positie
van dë 'ee'rste stappen gebruikt Iüm WDl'- ve instelling tegenover bepaaid" aspe.~
dcn om een late1·· plàri te laten profit~- ten van het huidige politieke :;ysteem 
1·en van de eTvaringen, die bij de· eel'sfe· bestaat (3). 
maatregelen zijn opgedaan. De bevindingen van politici, leden V<m 

De commi~sie mèent dat een go od stembureaus en enquêteurs ge Yen e2n 
st>mtsburger . in een democratie over meer kleurrijk beeld, gebaseerd op inci· 
een zel,ere hoeveelheid feiteltjl'~ .lwnnis dentele indrukken, van de onkunde V'l.ll 

dient te beschil,Ken; dat hij een zekere een hieruit niet vast te stell<èn, ma a-:: 
politiel'e vaardigheiè moei bezitten; dat v·ermoedelijk nieL onbelallgriil·: aant;tl 
h'Ot wenselijk is dat hij een pJgemene ldezers. Daarbij valt het op dat ook 
democrati~ch~ instelling rieeft; en dat cîikwijls kiezers met belangrijke 
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m:aàtS'chappelijln~. functies en en1 hoog 
opleidingsniveau treffende staaltjes· van 
polrtielconbenur ten beste geven. Zelfs 
p't·Ofessiom~Je< voorlichters en politici be
trapt 'men iJPpel'sve-rslagen en.· radió· en· 
televi'siè-nitzèitdirrgelr meermalen op· 
evidente feitelijke onjuistheden· en oü-' 
houdbare' cotnnie!'ltaren; :·die l3an een 
elementair: gébl·ek -aan kennis· e,; inzicht· 
n1oeten wordt'11' toegeschreven. · 

De commissie meent dat staatsbui·
gerlijke _ vornr:ing tot een belangrij!-:e 
v.e1·betering, van· .deze situatie kan lei
den. Staatsburgerlijke vorming beoogt 
zcveel mogelijk burgers in staat te stel
Jen op een verstandige wijze aan hèt 
politiel'e leven deel te nemen, èoor hen 
de betekenis van het politieke systeem 
tè- doen. zi:.en en.·hen inzicht ·in de politi'?
ke processen bij te brenger.. Daarbij 
dient de nadruk gelegd te worden op de· 
mogelijlrhcclen ·voor de burger om poli
tiek actief te zijn en het overheidsbeleid 
te beïnvloeden:· De burger dient daarbij 
een ovendcht te krijgen, van de werking 
en van de· structuur van ·het Neder·· 
landse politieke systeem, ook .'.11 verhou
ding tot dnternationale en supra-natio
nalè ·· flystemen. Hij moet de voor
naamste politieke stromingen en hun 
concrete manife.staties leren kemcen. 
Dientengevolge pmvat staatsburgerlijke 
vorming grotendeels gepopulariseerde 
politicologie en daarnaast stuld\er. gepo
pulariseerd staatsrecht rstaa.tsinrich· 
ting), geschiedenis, bestuurslnmde, so
ciologie en economie. 

Staatsburgerlijke ·vorming kan alleen 
effect. l;iebben, wanneer degenen die e:· 
voor In aannierking komen, voldoende. 
geïntere;;;seerd .en geactiveerd worden 
er, indiel1 de gewenste ker.nis en het 
gewenste. inzicht op de juiste wijze wor
den bijgebracht. Het is niet waarschijn
lijk dat weetgierigheid alleen voldoende 
i:< om .bij ee11 groot deel vau de bevel· 
king de noodzakelijke belangstelling 
voor deze vorming op te weklWl!. Me<èr 
emotioneel bepaalde factoren lwnnPn 
hierbij een ve.el sterker drijfveer zijn. 
De wij;r,e waarop deze de belangstelling 
voor het politielre gebeuren lnmnen ou
wekl,en, ha.ngt nauw samen met de 
levensbeschouwing en de sociale situatie 
van het individu. Op dit punt ligt er 
allereerst een taak bij de politieke par
tijen en bij de ]ierken, de le
vensbeschouwelijke, maatschappelijke 
en andere particuliere organisaties. 

Velen worden zich pas va!1 
maatschal)pelijkc en politielre proble
rr;en bewust,. als zij er reehtstl·eeks mee 
geconfronteerd worden: bij het intrede.1 
ü, het arbeidsproces, het verkrijgen van 
het kiesrecht of het. vormen van e?n 
gezin. Op dat moment hebben de 
meesten de schoolbanken reeds verlaten 
er. is het gewetist dat andere instellin
gen een opkomend verlangen eear na
dere oriëntering l'unnen opvangen. Als 
men zelfstandig de verantwoordelijkheid 
\oor eigen leven E·n ·gezin gaat drage,L 
staan velen mQer open voor süul.tsbur· 
gerl\ike vorming dan gedurende de pe
riode van afllankelijl,heid van ouders en 
opvoedem. 

In de vrije maatschappelijke orga
rliSe.ties kan de staatsburgerlijke vor
ming g,ecoinbinecrd worden met pral;
tische politieke activiteit. De vrEchtbare · 
wisselwerking tussen de theori'"· en de 
pi·aktijk van een actief staatsbu:·
gerschap kan alleen in vrije maatschav
pelijke organisaties volledig tot ha·n 
re.cht komen. Het deelnemen aan het 
verenig-ingsleven biedt op zichzeLf al 
een acdvlteit, waarbij begrip voor de 
a.ard .'van democ1;atische besluitvorming 
kan worden gekweekt. Men oudervinut 
e1 dat het vrijw')l nooit mogelijF is ei
gen doelstellingen geheel te verwezenLj
l,en, maar dat steeds met de opvattin
gen en belangen van anderen 1ckening 
moet. worden gehouden. :Je vrije 
maatschappelijke organisaties lmnnen 
bovendien bij de door hen te verzorg•m 
vorming direct aansluiting zoeken bif de 
godsdienstige,. de lèvensbeschoi.iwelijl'"' 
politielie of maatschappelijke iJlstelling 
van hun leden ,,n de nadruk leggen op 
cl• betekenis van de politiek voor de 
vcrwezenlijkir.g vHn de uit die instelling 
voortvloeiendP doeleinden. 

Sommige maat.<chappelijke organiRl.
ties· hebben mogelijl,heden om n;eer al
gemene stoatsburgerljke- _vorming aan 
t~ vullen met er;u dieper -gaande vm·
ming, toegespitst op het terrein van ei
g.en werkzaamheid. Zo kan een werkne
merr;val,centl'ale wijzen op het verband 
tussen h'et overheidsbeleid en c]c positi~ 
van de wCI·lmemers en nader ir.gaan op 
onderwerpen als loon- en prijspolitieJ.:. 
Leven.shescbouwelijke organisaties kun
nen de ethisC'!Je aspecten van het over
heidsbeleid accc11tueren, vrouwenorga
ni.saties kunnen r1e nadruk leggc.n op de 
betelrenis van het beleid voor ck eman
cipatie v.nn de vrouw. 

Omelat tot heden op de scholen geen . 
oi nagenoeg geen staatsburgerljl\e ·vor-. 
ming heeft phlatsgevonden, kunnen de 
generaties clie de school reeds verlatc1 
hebben, alleen via andere insiellingea 
bcreild worden. Ook in dit opzicht kun
nen de vrije maatschappelijke 01 gmiis'l
ti.es veel nuttig werk doen. 

,_;. _ iHet•bijbrengen van kennis en \·aardig-

heden is echter allereerst een t:Jak vn01'·· 
de scholen en andere onderwijsksL,J; · 
lingen. Radio en televisie dieneo daarbij 
eveneens een belangrijke rol te·· Sl5elcn. 
Feitelijke actuele infonnatie en~ :toe-lich~·· 
ting daarop 'dient voomamelijk -via del\<?" 
media en door-· de pers v-ersp.J.ei.cJ ·te·· 
wol'den. · ··:· 1'- '' · 

Staatsburgerlijke vorming is z<iw<'·l;· 
eert- voorwaarde voor de ontplooihig";.tn 
het -individu tot ·volwaardig staatsbm·g;,r ... 
als voor een g.oed functionerend dem.o-.,' 
cratisch' bestel. De ·commissi<? ,.,meent 
daarom· dat· het zeker op de· weg v><LJT 
een liberale partij ligt om deze vormü1g 
krachtig te .stimuleren .. 

§ 2 Staatsburger-liik~·r, 
_vorming bii het _ 
onderwiis 

A. Burgerschapskunde en 

maatschappijleer 

Siaatsburgedijke vormil'g clie van é<i;1 
centraal punt uit beheerst wordt, is le
vensgevaarlijk voor de democrati'è. 
Daarom iR voor de ove1;heid up dit g'è
bied ook slechts een beperkte taak we,,
g.elegd. Deze taak bestaat uit hei stim<l
ieren van een zo veelzijdig mogelijk;~' 
ontplooiing van die vorming door een 
verscheidenheid van organisaties en 
instellingen. _ 

In de eerRte plaats is de commis:.;.•e 
·van mening dat· in principe iedere leer
ling die het Nederlandse schoolsysteem 
verlaat, een aan het niveau van ziin· 
opleiding aang_epaste dosis staatsburger
lijke vorming meegekregen dhmt tlè 
hebben. Omdat in het onderwijs het ac
cent sterk op het bijbrengen va•1 min (J[ 

meer objectieve kennis en vaardigheden 
d:ent te liggen, is het beter om hier van 
het vak b u r g e r s c h a p s h u n d c 
t" spreken. Men bereikt sleehts alle toe
komstige kiezers als dit vak reeds o'1-
derwezen wordt voordat de leerplichtige 
leeftijd wordt overschreden. Uiteraarel 
dient dit dan in sterk vereenvoudigc1 2 

vorm. te o-eschieden dikwijls met reeds 
a.anwezig; leerkrachten, die hiertoe bij
geschoold dienen te worden. 

Het zal in het algemeen aanbeveling 
verdienen om - zo mogelijk ·aanslui
tend op het onderwijs in verwante vn:.z
lien -· staatsburgel'lijke vorming in rH 
hoo".ste klassen van de verschillende 
sch~oltypen te conceritreren. Bij 
verscheidene vormen van voortgezet on
derwijs is of wordt het vak 
"maatschappijleer" ir.g.evoerd. De com-: 
missie meent dat wat precies onder d~t 
vak verstaan wo'rdt nog sterk e.fhank.:
lijk is van de bijzondere belangstellhtg 
ep. vooro.pleiding i' all de betro]d{ell do
centen en deze lopen .sterk uiteen. Be
la.r.gw~kkend is de· interpretatie van dit 
vak door de W eJ'kgroep Athen~um A vrm 

(1) De Nederlandse ~lezer; Een onder
zoek naar zijn ged1•agmge~ en '!Rvatt_l:l
gen; Staatsdrukkerij en Ut~gevcrJJb';_'!_riJf, 
•s-Gravenhage, 1965, blz. 6o tabel "' en 
tabel 77. 

(2) H. Daudt en J. Stapel, "Parlement, 
·Politiek en Kiezer; V' erslag van een opi
nieonderzoek" ; (in: Actl\ Politica, jaarg. 1, 
_afl. 1--4. 1965/1966, blz. 60-61). 

(3) Daudt en Stäpel, t.a.p., blzz. ï5-76; A. 
Hoogerv;erf, "De Nederlandse ,.sta~tsbl_n·
ger: toeschouwer of medespeler ) (m:. So
ciologische Gids, jaarg. H, nr. 5, sept._, okt. 
1967, blz. 314). 
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d~ gemeente Amsterdam ( 4). Deze stelt 
voor om de (twee) uren maatschappij
leer (die in de zesde klasse gegeven 
·zullen worden) te bestemmen voor 
staatsburgerlijke vorming. De. doelstt-J
ling wordt daarbij als volgt omschre
ven: 

,.De leerlingen inzicht in de structunr 
en in de werking van de Nederlandse 
slaatkundige en politieke instellingen bij 
te brengen alsmede uiteen te zetten hoe 
d~ burgers daarbiJ betrokken kunnen 
·zijn." . 

Hierbij moet worden opgemerkt dat 
men in het door deze werkgroep voor

. gestelde leerplan kan aansluiten bij e•1 
voortbOuwen op het aan het Atheneum 

. gegeven onderwijs in min of meer ver
wante vakken,_ te weten aardrijl>skunde, 
geschiedenis, staatsinrichting, econo
·mische wetenschappen en recht. Te
recht wees de Amsterdamse werkgroe;J 
el .op dat die vakken wel aan de 
maatschappelijke vorming bijdragen, 
maar dat zij geen van alle de slaatsbur

. gerlijke opvoe(ling· van de leerlingen, 
alii> onderdeel van een brede maatschap
pelijke . vorming, tot duidelijke doelstel
lingen hebben. Als het vak- "nlaatschap
pijleer" algemeen In deze zin wordt op
gevat, kan men zeggen dat daardoor d'" 
burgerschapskunde in feite i:- inge
voerd.· 

In die scholen waar wel het Vdk 

maatschappijleer wordt 'ingevoerd, 
nie.ar dit als een soort gepopulariseerde 
sociologie of geactualiseerde geschiede" 

· nis, economie of staatsrecht wordt geïn
terpreteerd, biedt dit geen oplossing 
voor het gebrek aan staatsburgerlijke 
vorming. Daar dient öf het vak 
maatschappijleer evenals in h~t 
voorstel van de Amsterdamse werk
groep als staatsburgerlijlte vorming op
gevat te worden, of een afzonderlijk Veilt 
burgerschapslmnde te worden inge
voerd. 

B. Burgerschapskunde bij basis
en voortgezet onderwijs 

De commissie heeft onvoldoeEè'e O\'er
zicht over de besta[mde lesroosters en 
leerprogramma's in de talrijke schoo1-
typen om gedetailleerde voorstellen L1-
zake het opnemen van bU"
gerschapskunde in de programma's van 
die schooltypen te doen. Dit is uiteraal'd 
ir eerste instantie eeE zaak voor de 
onderwijsdeskundigen. 

Als richtlijn dient te worden uitgegaan 
van een minimumprogramma \'an twee. 
uur per week gedurende eén jaar' , voor 
alle leerplichtigen. 

Dit betekent dat burgerschapf<Jnu:de 
tijdens het basisonderwijs (L.O.; of in 
het eerste jaar (de brligklass<>) of het 
tweede jaar vàn alle vormen 'tilP. voort
gezet onderwijs (voorbereidend we
tenschappelijk onderwijs, ·· algemeen 
voortgezet onderwijs, lager a]g·emeen 
voortgezet onderwijs en lager be
roepsonderwijs) geg·even zou diE.l:en l:~ 

worden.. · , 
Het biedt .. voordelen om de staatsbur-. 

gerlijke vorming zoveel r,nogeEjk tegè') 
het einde van de leerplichtige periode tC: 
concentreren. Jongere kinderen .zu1J.on_ 
in het ·algemeen meer moeite hebben 
om het verbar..d tussen het onderwezcl!~ 
el'. de concrete verschijnselen in hun 
omgeving te leggen en zij zullen -dLr
wijls ook minder lrritisch staan tegen-_ 
over eventuele eenzijdige of al te sim
plistische voorstellingen. Aan de ar:dere 
kant moet voorkomen worden dat kind2-
ren die klassen doubleren en onmidd,•J- -
lijk na het overschrijden van c1 e leer
plichtige leeftijd de school verlaten, in 
het geheel geen staatsburge:rlijlre vor·
ming ontvangen. De leerlingen die de 
studie na het overschrijden van de leer' 
plichtige leeftijd voortzetten, d]enen ;n 
de hogere klassen nogmaals ten minste 
één jaar twee uur per week onderwijs 
m burgerschapskunde te ontvangen. 

Burgerschapskur:de op twee aanee:1-
gesloten lesuren per wee~r gedurende 
één jaar verdient de voorkeur boven 
één uur gedurende twee jare'1 omd,._t 
het daardoor. beter mogelijk wordt om 
gebruik te maken van moderne onde,'-

. wijsmethoden als 1Uassedisc'1Ssies en 
roller.spel. ·· Eén lesuur is in het alg<~

meen te kort om een zinvolle discussie 
in te leiden, te houden en af Ie rondei1. 

De concrete inhoud van het leerprJ
gramma van_ het vak burgerschapskun
d.o zal per schooltype moeten worden 
vastgesteld. Deze inhoud dient immers 
aar:gepast te· zijn aan het aantal voor 
dit vak uitgetrokken lesuren, aan de 
belangste!lingssfeer en het a:gemene 
ontwikkelingspeü van de ·leerlingen en 
aan de mate waarin dit programma lwn 
aansluiten bij de programma's \·an an
dere vakken, zoals aardrijkskunde 
gEschiedenis, staatsinrichting <;:1 econo
mie. In alle gevallen moet het erop 
gericht zijn, de leerling een :11axima,e 
kans te geven om als geïnformeerd en 
actief staatsburger te lnmnen function,.-. 
ren. Bovendien dient het hem ck wegen 
t .. wijzen die hem ook buiten schoolver
band in staat stellen zich in dit opzicht 
verder te ontplooien. 

Het onderwijs itt andere YaklZen lmn 
voor de staatsburgerlijke vormiJ:g van 
veel betekenis zijn. Het vermogen om 
zich mondeling en schriftelijk duidell.~k 
eJ, zonder vrees uit te dnJklren, het ver-

mogen om goed maar kritisch Paar an
deren. te luisteren en om hoofd· en bij
zaken te onderscheiden., kan bij vrijwel 
ieder vak ontwikkeld worden. Oefeniilg 
ir.. samenwerking in groepsverband, h3t 
bijbrengen van respect voor de overtui
ging van andersdenkenden en van een 
algemene democratische houding zijn 
nièt aan leervakken gebonden. Toch zijn 
deze vaardigheden en houdingen uiterst 
belangrijk voor· burgers die hun politlt•
kP rechten willen uitoefenen. Df com
missie meent dat in alle geledingen van 
het onderwijs hieraan grote aandacht 
besteed dient te worden. 

Zelfs in landen als de Verenigde St:t
ten, waar een hoog· percentag~ van de 
bevolking middelbaar en universitaa· 
wordt opgeleid en zeer veel aan het 
or.derwijs in politicologie en "civics'' 
(burgerschapskunde) wordt gedaan, 
blijkt een grote politieke m:wetendheid 
bij een ruime meerderheid van de be
YOlking te bestaan. Het zou daarom nbt 
realistisch zijn om te verwachten dat 
zelfs een groots opgezet programma 
van staatsburgerlijke vorming Pp lwrte 
termijn tot een wezenlijke_ vergToting 
van de kennis en het inzicht van de 
gehele burgerij zai_·leiden. Uit or,derzoe
kingen in de Verenigde Staten h' echL~r 
tevens gebleken dat zeer velen zich .in 
hun politieke handelen sterk laten beïn
vloeden door mensen, die politiek geïn
teresseerd zijn of die op geheel andere 
tE'rreinen gezag, aanzien of invloed be
zitten. Daarom kan men aaEnemen dat 
een ve'rgroting van: kennis en inzicht !Jij 
een betrekkelijk gering deel v<t•1 de be
volking het politieke handelen \·an e')n 
veel grotere groep gunstig zal beïnvloe
den. 

De commissie is dan ook van oordeel 
dat alle opleidingen tot min oi me?r 
leidende of invloedrijke functies, op 
v;e1k terrein dan oo](, bij de staatsbu;·" 
gerlijke, vorming bijzondere aandacht 
verdienen. Het is van het grootste be
lang dat burgerschapslmr,:de (a] da•1 
niet in het h'der van hl'>t vak 
maatschappijleer) een duidelijl:e plaats 
krijgt. op onderwijsinstellingen als 
lrweekscholen, sociale academies, hoge
rE; technische scholen, opleidingen voor 
onderofficieren E.n politiescholén. De 
kweel,scholen zijn in dit opzicht extl·a 
belangrijk, wil men in staat :djn· · om 
verantwoorde stan.tsburge1·lijke vorn1iPg 
bij het basisonderwijs in te ;·oere1i. 

Politicologie en het 
wetenschappelijk· onderwijs 

Bij het wetenscllappelïj'k onderwijs p;J 

bij andere vormen van onderwijs d!e 
erm·<elfde of een vergeljkbare vooropieë
diE.g vergen, zal de mogelijkheid - en 
bij sommige opleldingeü de vcrplichti1'g 

moeten worden geselJapen ')111 de st~:.
d~nten elementair inzicht in de politic.1: 
log!e bij te brengen. 

De comniissie ziet een 'nanw.:>. samè'1-
hang tussen politicologie en st~ atsbm·
go·li]ke vorn1h1g. Het politicologisch Ol'· 

der·zock dient het grootste deel \•an h<·t 
materiaal bijeen te brengen en te ord'>~. 
nen. Bij d~ sta:J.tsburgerlijke ,-ormirg· 
moet dit in sterk vereenvoudigde \'Or''l 
worden overgedragen. Het get>ouw van 
de burgerschapskur..de dient op E'en \ve
tenschappelijk .verantwoord fundament 
van poiiticologie te berusten. Daartoe is 
een versterking van het weter\sehapp..::
lijlt onderzoek naar de werking van het 
Ncderlo.ndse politieke systeem en nac~r 
het politieke gedrag van de Nederlal'
ders alsmede studi~ van de intcrnatk
nale politiek noodzallelijk en dient. het 
wetenschappelijlr onderwijs voldoende· 
politicologer, af te leveren, zowel ten 
·behoeve van dit onderzoek als ten b -!· 

hoeve van het onderwijs. 

Onder politicologie verstaat de com
missie de wetenschap die zich bezig 
houdt met de opvattingen, hanàelingt:c1 
en instellingen, die tot gezaghebbende 
waardentoedelingen voor en namer.s 
n1enselijke samenlevingen leiden (5). I1 
moderne samenlevingen geschiedt deze 
waardentoedeling voornamelijk door je 
overheid. Daarom houdt de politicologie 
zich vooral bezig met de studie van de 
vorming van het overheidsbeleid en de 
factoren die daarbij een directe rol spe
len. De politicoloog bestudeert opvattin
gen over politiek, politiek gedrag en 
politieke instellingen. Hij maakt daarbij 
gE: bruik van soci&.al-wetenscnappelijl~e 
methodieken en technieken en van 
lustorisch, juridisch, sociologi.:;ch, soci-
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aal-psychologisch en economiscî1 onder
zoek. De International Politica! Scieuce 
Association hanteert de \'Olgencl~o inc:e
ling van het vak: 

a) politieke theorie (waarbij cle geschie
denis van het politieke denken) ; 

r) politieke instellingen; 

· c) .het politiel'e proces·: partijç·n, groe
pen, opeu bare mening en verkiezingen; 
d) internationale betrelddngen. 

Eerst na de Tweede Werelcioorlog 
werdeE aan enkele ::-<ederlandse uni
versiteiten leerstoelen in de politiColog: e 
(wetenschap der politiek) ingesteld. Nu 
(J968) zijn er yier; te weten: 

prof. dr. H. Daalder aan de 't:ridische 
faculteit te Leiden. -

proL dr. H. Daudt aan de faculteit 
der sociale wetenschappen van de Uni
versiteit van Amsterdam; 

prof. dr. G. Kuypers aan de faculteit 
der sociale wetenschappen van de Vrije 
lJniversiteit te Amsterdam; 

prof. mr. L. G. A Schlichting aan d' 
faculteit der sociale wetenschappen van 
de Katholieke Universiteit te N'jmegen. 

Aan cle Universiteit van Amsterdam 
bestaat bovendien een door een politico
loog vervuld lectoraat in de leer der 
it:ternationale betl·elddngen (dr. P. R. 
Baehr) en aan de Vrije Univerf'iteit :e 
Amsterdam een lectoraat in de politicd
lOgie (dr. A. Hoogerwerf). Een ,. olledige 
politicologische opleiding is re"!<:ls mog,·
lijk aan beide Amsterdamse uniYersitei
ten en in Nijmegen. 

Het verheugt dê commissie dat bij de 
wijziging van het Academisch Statuut 
van 11 ·oktober 1967 een politicologisclïc 
studierichting iE dt. subfaculteiten der 
sociaal-culturele wetenschappen is opg,,: 
nc.men. 

De Nederlanc~se Economische Hn
&eschool 1 HogeschOol voor maatschap
pijwetenschappen benoemde een hoogle
raar in de politieke sociologie. Ool' d
elers wordt' cloo;· soCiologen fl.:,ndacht 
aan politielte socïologie geschonl;e:L 
Vei'melcling verdient tevens dat aan het 
Institute of SoCial Studies in Den Haag 
aan buitenlm;dse stildenten politicolog;e 
wordt onderwezen. Het aantal ;1, Neder
lanel aan beide Amsterdamse t,niven;i
teitcn opgeleide afgestudeerde politic:J
logen bedraagt 126; 29 ·daarvaE zijn aan 
uiü versiteiten verbonden (gegcw>ns van 
J966 ontleend aan Acta· Politka, jaa:-
gang Il 1966/67, àfL 3). 

Politicologie is een mogelijk l:cuzcV;1Jt 
hij dé sfudie voor het doctoraal examen 
iH verschillende faculteiten en stud i;
richtingen (sociologie, rechten enz.), 

De wetenschappelijke beoefening van 
de politicologie wordt bevorderd door ~e 
Nederlandse Kring voor Wetenschap 
der Politiek en het met medewerking 
van die kring uitgegeven tijdschrift Acta 
Politica: Door de Stichting Zuiver We
tenschappelijk Ondèrzoel• worden enkele 
onderzoeken gesubsidieerd. 

De overgrote meerderheid van de Ne
derlandse studenten ontvangt geen en
kel onderwijs in de politicologie. Dit 
geldt ook voor studierichtingen als de 
juridische, de historische en de econo
mische. Wel worden af en toe in het 
kader van het Studium Generale voor 
alle studenten enkele facultatieve politi
cologische colleges gegeven. Een aantal 
hoogleraren met politicologische be
langstelling brengt elementen uit de po
liticologie in bij het onderwijs in de 
sociologie, het staats- en administratief 
recht, de bestuurskunde en de interna
tionale betrekkingen. 

De to(·loop van eerstejaarsstudenten 
in de politicologie en het stijgende aan
tal kandidaten bij beide Amsterdamse 
universiteiten maakt dat de betrol,ken 
hoogleraren en hun wetenschappelijke 
staven zwaar door onderwijstaken wor-

den belast. Dit belemmert een snelle 
ontplooiing van het onderzoel; en een 
groei van het aantal wetenschappelijke 
publikaties. Niettemin betekent het dat 
in de toekomst het aantal aJgestudeerde 
politicologen verder zal toenemen en dat 
daardoor meer mogelijkheden voor on
derwijs en onderzoek zullen ontstaan. 
Ook bevordert dit een scherpe selectie, 
die met het oog op de kwaliteit van de
afgestudeerden valt toe te juichen. 

Er is tot heden in Nederland nog 
weinig politicologisch onderzoek ver
richt en er wordt nog weinig weten
schappelijk werk op dit terrein gepubli
ceerd. bit belemmert in hoge mate de 
mogelijkheden tot een verantwoorde 
popularisatie ten behoeve van de staat
lmndige vorming. 

Er is in Nederland, 1n vergelijking 
met landen als de Verenigde Sta
ten, Frankrijk, Groot-Brittannië en 
Dl!itsland, nog een grote achterstand op 
politicologisch, terrein. Ook vergeleken 
met een land als Caüada, met een niet 
veel grotere bevolking, staan wij er niet 
goed voor (6). Dit geldt zowel het politi
coloo'isch onderzoek als het aantal stu
dent~n da·t elementaire !tennis van de 
pÓlitièologie wordt bijgebracht. Wel 
moet worden opgemerllt dat het aantal 
studenten met politicologie als hoofd
richting geen enkele reden tot klagen 
geeft. 

Het verdient aanbeveling om 
tenschappelijk onderzoeli in de 
logie in Nederland krachtig te. 
ren door:. 

het we
politico
stimule-

a. het ter beschikking stellen van de 
nodige financiële middelen; 

b. het op ruime ·schaal verlenen van 
medewerking door overheidsinstanties 
aan wetenschappelijlt · onderzoelr: te 
denken· valt· hierbij vooral aan het 
verstrekken van gegevens, het mede op 
politièolog'isch relevànte gegevens rich~ . 
i.en van het werk 'van het Centraal Bu
reau voor' de Statistiek en het bevorde' 
ren van. de· openbaa.rheid en de toeganke~ 
lijkheid , van overheidsdocumenten {zie 
OiiltÏ'ent dit laatste ook hoofdstuk TV; 
paragraaf 7); 

c. het bÎj de beleidsvoor'bereidh~g 
meer' dan tot· dusverre gebruil' maken 
van politicologen en poli~i~olo: 
g·ische kennis en kunde. Dit zal u1 d,e 
eerste plaats het beleid zelf . ten goede 
komen · maar bovendien. zal ontwikke
ling v~n ·_de' .,toegepast{! politicologie'' 
een sterkè .. stimulans voor ,, ontwikke
ling van meér fundamenteel onderzoek 
zijn. Dit geldt niet alleen voor over-·
heJdsorgane_n maar ook voor politieke · 
partijen· en. andere organisaties. die in
vloed op het overheidsbeleid trachten 
uit te oefenen. 

Het verdient aan)leveli.ilg om het on
derwijs in de politicologie aan studenten 
van andere· studierichtingen te stimule: 
ren. Een moeilijkheid hierbij is dat. het. 
toevoegen van de politicologie .aan. 
bestaande studieprogramma's een ver
zwaring .van die programma's in~oudt, 
terwijl er een algemeen streven rs om 
deze juist te verlichten. Behalve eventu
eel in de publiekrechtelijke, sociaal-eco
nomische en bestuurskundige studierich
tingen,- lijkt het dan ook bij de huidige 
structuur van het Nederlandse we
tenschappelijk onderwijs niet goed mo
gelijk om de _ politicologie als verplicht 
studievak aan universiteiten en ho
gescholen voor te schrijven. Zou men 
komen tot meer in de breedte dan in de 
diepte gaande kortere studiemogelijllhe-

(Vervolg op pag. 10) 

(4) Verslag van de werkgroep Athen~mn 
A. yan de genu•ente Amsterdam; Wolter·s, 
Groningen, 1967. 

Voor ",., 
(5) David Easton definieert politiek s:m

teem als: "those interactions througll 
which values are authoritatively allocateet 
for a society". David Easton, A Systems 
Analvses of Politica! I~ife, New York etc., 
1965 ·blz. 21. Zie ook: David Easton, Tbe 
Politica! Systern, An Inquiry into the State 
of Politica! Science, New York, 7e drulc 
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Political Analyses, Englewood Cliffs. N.J., 
1965, blz. 47-57 en H. Daudt, Enige recent., · 
ont"·Hdu;lingen in de 'Yctenschap der poli-

. ti"k (Oratie, 1963). Het begrip "waarden" 
dient hierbij ruim te worden opgevat als·· 
(al dan niet materiële) objecten waar men . 
r.aar streeft. 

(6) in Canada waren. eind 1966 reeds .270· 
politiéologen aan de universiteiten verhon
den: Anthony Scott, "The Reeruitment and 
Migration of Canadian Social Scientist"., 

-· · '~-~in<:'' Cnna11ian ·· Journat -of"·Economics- -and · 
l'olitical Scicnce, Vol. XXXIII nr. 4, 1967, 
blz. 496). · 
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(Vervolg nm pag. 9) 

den, dan zou overwogen dienen te wor
den welke plaats dam·bij aan de politi
cologie gegeven zou moeteu .vorden. 
Voorlopig zou men in een aantal studie
richtingen, gedacht is aan de juridische, 
cle economische, de historische, de socio
logische en de technische, hr:t kiezen 
va.n politicologie als keuzevak ( voorzo
ver dat nog niet het geval is) mogelijk 
n10eten n1aJ{en. 

Het is gewenst om in te haken bij de 
toegenomen politieke· belangstelling van 
zeer veel studenten en. d,eze van de kant 
van de onderwijsinsteliingen öp ·verant
woorde wijze te verdiepen en te stimu
lel·en. De ondenvijsinstellingen moeter. 
de politieke meningsvorming onder de 
studenten aan henzelf overlaten, maar 
dienen hen wel irt staat te stellen de 
nodige feitenkennis op te doen en eliener 
vooral. het kritisch denken op dit tenein 
te bevorderen. Daarom dient aan al de
ze instellingen de mogelijl,heid te zijn 
tot het facultatief volgen van college~ 
.:m/of het deelnemen aan we1·J{groepen 
in de politicologie. Daartoe is het 
wenselijk dat aan elk dezer instellingen 
ten minste één hoogleraar in de politico
logie wordt benoemd en hem de nodige 
faciliteiten (staf, bibliotheek enz. l tel' 
beschikking wo1·den gesteld. . 

De cmnmissie acht het wenselijk om 
politicologie als V8rplicht vak in de stu
clicprogramma's van de milïaire acade
mies (Koninldijke Militaire Academie en 
Kon:nklijk Instituut voor de Marine) op 
te nemen. Daarbij is het mogelijl• om 
aan te sluiten bij bestaande vakken in 
de huidige lesroosters. Zo worden bij de 
KMA reeds onèer andere staatsrecht, 
contemporaine geschiedenis, het com
munisme en democ1·atische stelsels be' 
handeld. 

Ool' bij de opleiding van joui·nalisten 
dient zoveel mogelijk aandacht te wor
den béstee~l aan politicologie. 

Het is verheugend dat de School voor 
de Journalistiek te Utrecht en het Ne
derlands Opleidings Instituut voor het 
Buitenland .(N.O.l.B.J politieke we
tenschappen in de lesroostci·s hebben 
opgenomen. 

Deze "verbreding"· van het politicolo
gisch onderwijs in Nederland zal de be· 
pleite verdieping van het ondc1:zoek sti
muleren. JiJen toenemen van het aantal 
hoogleraren in de politicologie zal de 
veelzijdigheid, die juist in dit val> zo 
noodzakelijk is, bevorc'eren. De overbe
lasting van ·de enkelen, c!ie nu aan de 
ontwikkeling van c!eze w.etenschap in 
Nederland leiding geven, zal daardoor 
verl\linderen. B~i de gewenste uitLreiding 
van het wetenschappelijk onderzoek en 
het wetenschappelijk onderwijs in de ,po
liti<'ologie is snelheid én .behoedzaam
heid geboden. De noodzaak van :-;nclheid 
vloèit l'echtstrcel's uit het voorgaande 
voort. Behoedzaamheid _-is noodzal,elijl' 
omdat anders ae vcrleiding bestaat om 
de nieuw te creëren posten te bezetten 
door figuren die onvoldoende politicolo
gisch onderlegd zijn. Zolang er nog be
trekkelijk weinig afgestudeerde Neder
landse politicologen zijn, blijven de keu~ 
zemogelijkllcden beperkt. Zou rnen ge
forceerd trachten om het voorlopig met 
minder gekwalificeerde . krachten te 
doen, dan moet een averechts effect 
gevreesd worden. De huidige financiële 
situatie bij het wetenschappelijke. onder
wijs is echter zo benard dat 8r weinig 
vrees voor een té snelle ontwil,lwling 
behoeft te bestaan. Bovendien plegen 
veranderingen in de Nederlandse uni
versitaire wereld eer door een te grote 
traagheid dan door een te -grote onstui
migheid gekenmerkt le worden:. Het ligt 
daarom op de weg van de. pa~·Uj om 
vooral op spoed aan te dringen. 

trale overheid en de lagere overheden 
laten zich niet geheel onbetuigd. H8laas 
ontbreekt een inventarisatie van al het
geen reeds gedaan wordt. Het verdient 
aanbeveling hier een uitvoerig onder
zoek naar in te stellen. 

In afwaçhting van de resultaten van 
een dergelijk onderzoek kunnen reeds 
een aantal opmel'ldngen gemaakt wor
den. Daarbij wordt achtereenvolgens 
aandacht geschonken aan d·e. politieke 
partijen, aan de ' overige vrije 
maatschappelijke orga'nisaties en aan 
de overheid zelf.· 

B. De politieke partijen 

Politieke partijen ve1·cnigen burge1·s 
vvam-van 1nen in het algen1een n1ag 
aannemen dat zij een grote1·e politieke 
belangstelling hebben dan ni8t-partijlc
den. De leden van een partij lmnnen in 
het algemeen geacht worden de pro
gramrna's nm die paltij in hoofdzaak 
te onde1·schl'ijven en politieke proble
men op een gelijl,sool·tige wijze te bena
deren. EJen partij is onder andere een 
politiel>e stdjclor·ganisatie die er naar 
streeft om politieke doelstellingen te 
verwezenlijlcen. Als zodanig is een poli
tieke partij geen !wel-objectieve waal'
nemer van het politiel>e bedrijf, maar 
een actieve geëngageerde dcelnen1er. 
Daarom zijn politieke partijen bij 
uitste_k in staal om de burgers politiek 
wakker te schudden en bij hen het poli
tieke engagen1ent te bevorderen. Een 
a-politieke houding maakt alle pogingen 
tot staatsburgerlijl•e vorming vruchte
loos en is even gevaarlijk als 8en poli
tieke activiteit die niet door enige l'en
nis van zaken en een zekere nulte van 
inzicht wordt gestuurd. Politieke partij
en kunnen, juist omdat zij uitgaan van 
bepaalde beginselen en opkomen voor 
bepaalde belangen, de politieke be
langstelling van zowel leckn als niet-le
den kraclltig stinullcren. 

De VVD acht het m8dewerken aan de 
staatkundige vorming een van de hoofd
taken van politiel>e ptutijen. A1·til>el 2 
van het in 196G \'asLg8Jtelde Begi .sc:l
program luidt als volgt: 

, ,Het behoort tot de belangTijl,ste 
plichten van politieke partijen mede te 
werken aan de staatkun,:uge vo1·nL1g 
van de staatsburgers. Daarbij dienen ój 
uit te gaan ,·an de opvatting dat de 
Nederlandse staatsburge1·s in hun 
verscheidenheid een eenheid mo.::t8n 
vormen als volk en dat allen zich dus in 
de eerste plaats Nederlander en pas 
daarna lid van een politici"; partij beho
ren te voelen. 

Voorts dient verko~H.ljging van eigen 
ovcr1uigi.ng gepaat·d te g·n.an n1et be
tl'acllten van verdraagzaamheid tegen
over andersdenkenden en met bereidheid 
tot samenwerking· op alle teneiw~n 
waarop n1ensen van verschillende ricll
·ting liunnen samengaan.'' 

Bij het vervullen van deze plicl1t. kan 
een onderscheid gemaald worden tussen 
die activiteiten, die zich tot alle burgers 
richten, en de acti--.-iteiten, die meer in 
het bijzonder op de eigen leden van dP 
pa:-tij gel'ichl zijn. 

De externe activiteiten van eert partij 
zijn er op gericht om in zo ruim moge
lijke kring de eigen inûchten en opvat
tingen te propage1·cn en spitse~1 zich toe 
in de verldezingspropaganda, De gren
zen tussen propaganda, voorlichting en 
vorming zijn moeilijk scherp te marke
ren. Hoewel dê door partijen gevoerde 
propaganda 1neermalen op gespannen 
voet staat met een veelzijdige vorming, 
meent de commissie drtt de propagand>< 
,·an alle partijen in onderlinge wissel· 
werking de staatsburgerliji•e bewust
wording bevordert. Het is dan echter 
noodzakelijk dat de partijen en ·hun 
voormannen ·zich zo concreet· en duide
lijk mogelijk in voor ieder begrijpelijl'e 
taal uitdrukken. Volksvel:tegenwoordi
gers dienen er rekening mee te houden 
dat zij in vertegenwoordigende· licha
men niet allecri ·• tot de bewindslieden· en 
tot elkaar spreken,- maar dat degenen 
uit wier naam zij optreden via de mas
samedia ook moeten kunnen begrijpen 
wat er gezegd wordt. Bij de kandielering . 
van voll>svertcgemvoOl~digers dient be· 
dacht te worden dat zonder de vaardig
heid eenvoudig en duide:ijk te zeggen 
waar het om gaat en de grote lijnen 
aan te geven, ooi' de meest bekwame 
specialist geen . -goed voll;:svertegeu
woordiger kan zijn. 

Zowel binnen als buiten de vertegen
woordigende lichamen ·dient een politie
ke partij zijn eigen standpm:ten duide-
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lijk te presmlleren en toe te lichten. 
Daarbij dient zij van alle mogelijkhe
den tot publiciteit gebruik te maken. 
Het verdient in dit ve1·band am:beveling 
om zoveel mogelijk vergaclel'ingen · en 
bijeenkomsten ook voor niet-leden open 
te stellen. lVfeclewerking van partijc·n 
aan radio- en televisie-uilzendingen, ge
meenschappelijl'e · discussie bijt~en 
komsten, forums en teaeh-ins dient zo 
veel mogelijk ve1·Ieend te worden. 

Bij het extern-optreden van partijc'n 
dient niet uitsluitend aan partij-voor 
mannen en massale publiciteit geelacht 
t'" worden. Juist in het individuele con
tact met niet-leden kunnen alle partij
leden belangrijk aan de staalsbürger
lijke vonning bijdragen. Deze contacten 
bieden imme1·s gelegenheid om, aanha
l,end bij de persoon, de maatschappe
lfjke situatie en de bijzondere proble
men van de gesprekspartner, inzicht in 
de politieke werkelijkheid over te dra
gen. Het individuele contact tussen 
volksvertegenwoordigers en löezers is 
in dit opzicht van grote betekenis. Het 
is verheugend dat dit contact nu door 
toewijzen van districten aan volksvel·te
genwoordigers en door het hoüdcm van 
spreekuren wordt bevorderd. 

Mede omdat de eigen leden in hun 
onmiddellijli:e omg8ving bijzonder veel 
aan het ovcrd1·agen van een goed poli· 
tie!{ inzicht laumen bijdragen, ·verdient 
de staatsburgerlijke vorming van de ei
gen leden van een partij gTote aan
dacht. Hierbij kan een onderscheid ge
maakt worden tussen de vormende 
wa>Lrde, die een actief partijlid
maatsclmp op zichzelf reeds heeft en 
padij-activiteiten die rechtstreeks op de 
vorming- \'an de leden gericht zijn en 
dus meer het karakter van scholing ot 
lmdcrvon11ing hebben. 

Partijleden die actief bij de voorben~i
diug en dt_~_ uitvo.ering van het \VCI'k. van 
een parlij bCtrold,en zijn, krijgen fllleen 
daé1J'doo.r: t'eGJs een zeker begrip Yoor 
de \\'erking va:-1 llet po:iti.cke s:ystce1n en 
de mogelijldJei.c1 ·om 1mn. politieke vaar
digheid te oefu12n en te ontwikkelen. 
Da<:u·entei-')t:n \\'OJ'dt de voi·n12nde \vaar· 
de van het pártijliclmaatscllap spoedig 
lot nul gerec1uccei'd, wanneer de leden 
het gcvo.)} 1o:.;jgen dat c.le partijl6iding 
of de il'adi<~s v;el ;:e!f ,-oör het beleid 
zorgen C!1 _dat de gC\vo_,:u; 1eden alleen 
gocû g ... ;r·o:::g zij.1 Oill t~~ applauctis~el't'll 

en te b2lalcn. De partijen elienen dmu
om een n ,~,xjmale activiteit en invloed 
van de lcdell op het beleid in all:; geLe
dingen te be\'Orderen. De doo1·stromi::g 
in fracties, beSturen· en co:tnrpissies en 
onder de afgevaa1·digllen in lnnclelijkc 
pal'lij-organcm elient Jn·aû!Jtig bcvord('rci 
te wonlcn. De partij moet llc 'bij:r.onde1·c 
bciangstcHingcn eü beli~v\:.aanlhcclc:l Yan 
eb lede:·, te \veten zien te lwm<èn en de 
Iedeli :mveel mog-elijk bij d-c voorberei
ding van );ct dam·n1ecle vcrbm;d l:oudc'1-
de beleid in:-;chakelen. Op die manier 
;mi het mogelijk zijn om een groot ~Hu· 
tal "papie1·en-leden" te activeren. 

Vcèl leden ûjn moc:ilijl> actief te mn
kèn zoJa;Jg mc;1 niet bij hün bi;j:r.ondere 
omstandigüeLlen aanknoopt. In verbaüd 
met hun eigen specifiel'e belangstc>lling 
of deskundigheid zijn zij echter veelal 
bereid om in een partij actief te zijr1. 
Eenn1aal op deze 1nanier gcactivccld, is 
het dikwijls niet zo moeilijl> meer orn 
hen ook voo1· de andere aspecten van dr 
politiek te interesseren. Het is van be-. 
lang- dat pai·tijprogramma's in al1c gele· 
dingen van de partij besprol,8n worden 
en dat alle leden die daar belangstelling 
voor hebben de gelegenheid krijgen om 
daar uitvoe1·ig over te discuRsiëren. 
Daarvoor dient de nodige tijd gegeven 
te worden. Op goed voorbe1·eicle con
gressen over specifieke actuele proble
men dienen alle leden van C:e partij hun 
n1ening naar voren te kunnen brengen . 
(de commissie herinnert zich in dit ver· 
band de door enl,ele kamercentrales 
va:1 de VVD georganiseerde- congressen 
over de publiekrechtelijke bedrijfsorga
nisatie, de verzuiling, de ruimtelijke Ol'

dening, verschillende sociaal-,econo
_mische problemen en de landbouwpoli: 
tiek). _ 

Als de partijleden geactiveerd zijn, 
ontstaat de mogelijkheid om hen te 1Je· 
trekken bij meer rechtstreeks op scho
ling gerichte werkzaamheden. Veel le
den zullen immers juist zodra zij actief 
worden de behoefte aan meer l'ennis, 
inzicht en vaardigheid voelen. Omge
keerd kan een actieve rekruteringspoli
tiek voor kadercursussen en dergelijke 
een aantal leden activeren. Het verdient 
aanbeve}ing om in alle plaatselijke af· 
delingen ten minste één bestuurslid met 
de bijzondere zorg voor de staatsbur
gerlijke vorming van de leden te be
Jasten. Dit bestuurslid dient, eventueel 
regionaal in samenwerking met andere 
afdelingen, cursussen staatsburgerljke 
vorming te organiseren en de leden op 
te wekken daar aan deel te nemen. 
Tevens kunnen studiegroepen worden 
ingesteld, die zich met bijzondere pro
blemen ·of probleemgebieden bezig hou
den. Daarnaast dient ook landelijk bij 
de kadervorming aandacht aan de alge
mene staatsburgerlijke ,·orming 
geschonken te worden. Veel plaatselijke 
afdelingen zullen trouwens alleen met 
krachtige steun van landelijke parti}or
ganen in staat zijn, de eigen cursussen 
te organiseren. De commissie meent 
dat het aanbeveling verdient om deze 

_cursussen, voor zover zij ûch met -alge· 
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1nene ·staatsburgerlijke VOI'nling bezig
houden, ook voor niet-leclen van de be
trokken partj open te stellen. 

Naast deze scholingsactiviteiten in en
gere zin bevorderen de partijen de vm:
ming van de leden door een goede inter
ne voorlichting. Actuele politieke proble
men dienen de leden op bcgrijp:;lijl;c 
wijze uiteengezet te worden. Het ver· 
band tussen het beleid. van de partij en 
de beginselen van die partij moet daar
bij toegelicht worden. Dit lmn op alle 

·vergaderingen en àncle1·c bijeenkomsten 
geschieden. Een actueel boeiend en hel
der geredigeerd partijblad kan in dit 
opzicht van grote betekenis zijn. Daal·
naast kunnen afzonderlijk- publiJmties 
over actuele onderwerpen verscllijnen. 
Op d<'Ze wijze wordt de gedachtemvisse
ling binnen de partij gestimuleerd en de 
n.eliviteit van de leden bevorderd. Dit is 
vooral het geval indien niet alleen de 
eenman.l vastgestelde standpunten be
b'nd gemaakt worden, maar ook de 
cliscusr.iie, die daar aan vooraf gaat zo
veel rnogelijl• voor het forum van de 
leden en met de leden wol'dt gevoerd. 

C. Andere vrije maatschappelijke 
organisaties 

Naast de politieke partijen neemt een 
veelheid vm1 andere vlije- maatschappe
lijke organisaties aan het politieke le
ven deel. Pressiegroepen van zeer uit
eenlopende aard trächten het over
heidsbeleid te beïnvloeden, uitgaande 
van gcmeensclmppelijke jloeleinden van 
de leden. Omdat deze doeleinden dil'
wijls sterker aam;preken dan de meer 
algemene beginselen van politieke par
tijen, slagen deze organisaties er vaak 
beter dan politieke partijen in eei1 rede
lij!' percentag8 van hun Ftanhangers tot 
het lidmaatschap en soms ook tot 
persoonlijke a cl iviteit te bewegen. 1\fet 
name de pressiegroepen die het beleid 
door middel van een beroep op de. pu
blieke opinie trachten te beïnvloeden, 
dragen op die manier tot de politiel'e 
voorlichting van zeer velen bij. 

Voor deze groepen geldt evenals voor 
de politieke partijen dat een activering 
van de leden deze een training in 
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staat;:)burgerschap kan geven. Daaron1 
gelden de n1.eeste hierboven gelnaakte 
opn1erkingen eveneens voor een aantal 
pressiegToepen. Een _ àantal hunner 
schenlü bij kadercursussen al aandacht 
aan staalsburgerlijke vorming: Met. na
n1e de grote werknen1ers:vaJwentniles 
doen op dit ten·ein reeds zeer nuttig 
werk. De commissie heeft de indruH; dat 
de ondernemersorganisaties bier nog te 
veel verstel\ laten gaan. ' 

DRal'liaast" zijn er ook vrije organisa
ties die zich 1'neer in het bijzonder op de 
algemene vorming toeleggen en .daarbij 
ook aan de staatkundige facetten aan
dacht schenl,en. Hierbij verdienen voor
al de volkshogescholen en de jeugd: en 
\ToinvcnorganisatieR vern1elcling. De 
commissie meent dat dit werk buitenge
woon belangrijk is. maar dat er op dit 
tenein wellicht meer lmn geschieden 
dan op het ogenblik plaats vindt. Alleen 
na een uitvoerig onderzoek kan meer 
concreet wo1·d'en aangegeven well>e .ver
beteringen en aanvl!llingerr rnagelijk 
zijn. 

De commissie aéht het bijzonder ver
heugend clat ·er enkele ·organisaiies zijn 
onü:;taan die zich uitsluitend op de alge
me;1e staatsbw·gel'lijke vorming rich
ten. De "Stichting ter bevordering van 
de org·anisatie van cm·sussen op het ge
bied van de btirgen;chapslmnde" heeft 
een schriftelijke cursus bur
g·erschapslmnde georganiseerd en ook 
de "Stichting Nederlands centrum voor 
democratische burgerschapsvorn1ing'' 
wil op dit terrein werkzaam zijn. Hoewel 
de oommissie van oordeel is dat een te 
ste1 ;,e centralisatie op cut terrein grote 
g-eva1·en oproept, 111eent zij tevens dat 
het gewenst is dat bij deze activiteiten 
f!'"C'n nodeloze verbrokkeling en verzui
J'n_e; optreedt. 

Zij meent dat het in paragraaf 4 voor
gestelde "Instituut voor staatsburger
lijke vorming" n1ede kan elienen als een 
cenh·a,l] punt, waar de ervaringen kun
nen worden uitgewisselel van allen die 
zich met staatsburgerlijke vorming be
zig houden. Het moet mogelijk zijn om 
daarbij de • volledige vrijheid van alle 
betrokken organisaties te respecteren 
en een pluriforme aanpak tot zijn recht 
te doen komen, maar toch te voorlw
men clat nodeloze venipillingen optre
den. 

D. Massamedia 

Omdat de massamedia in hoofdstuk 
IV van dit rapport aan de orde komen, 
kan hier met enkele opmerldngen wor
den volstaan. 

De commissie constateert dat de 
staatsburgers buiten de school in meer
derheid alleen via de massamedia 
rechtstreelis met staatsburgerlijke vor
ming bereikt klll1nen worden. 

De pers, de radlo en de televisie vor
men de kanalen, via welke de meeste 
politieke informatie ·wordt -overgedra
gen. In dit verband heünncrt de com
missie aan de noodzaak dat degenen die 
:t.ich bij deze media met politieke onder
werpen bezig houden, zelf over een de
gelijke feitenkennis en goed inzicht 
beschikken. Zij meent dat hieraan on
voldoende aandacht wordt g-es.chonken. 
Bovendien leidt de ve1·brokkeling in het 
Nederlandse radio- en televisie-bestel 
et-toe dat de vele actualiteitenrubrieken 
met kleine staven en beperkte bml:;et
ten alle trachten vrijwel het gehele poli
tieke gebeuren te begeleiden. Het ge
volg is dat enkele - dikwijls onvoldoen
de gespecialiseerde - medewerkers ten 
aanzien VaJl de meest uiteenlopende on
derwerpen als interviewer en commen
tator oph·eden, hetgeen begrijpelijker
wijze de kwaliteit van de vraget1 niet 
ten goede komt. Hiermede is de 
;;taatsburg:erlijke vm'nl.ing allet•niinst 
gediend. Het is de commissie opgeval
len dat bij de televisie de meer gespecja
liseerde medewerkers in het algemeen 
het meest verantwoord te werk gaan. 
Zolang het huidige on1roepbestel 
bestaat; kan men wellicht verhetering 
bewerkstelligen door n1.eer van hun 
diensten gebruik te mal1en. 

Het is van belang dat feitelijke infor
matie zo objectief en duidelijk mogelijk 
woJ.·dt gegeven. Daarnaast dient veJ.·ant
woord commentaar een toelichting en 
verduidelijking te verschaffen, waar
cloor het nieuws ook voor de niet-inge
wijde betekenis krijgt. Opinievormend 
commentaar dient duidelijk van de fei
telijke berichtgeving onderscheiden te 
worden en als tegenwicht een redelijk 
gehanteerd recht op venveer I, ,droit de 
réponse") te kennen. 

De ln·anten en weekbladen, t·adio en 
televisie zouden Iileer ruimte voor zend
tijd aan een ongecompliceerde verkla
ring van de werking van het politieke 
stelsel dienen te besteden. De verbrok
keling van het omroepbestel beperl{t een 
volledig gebruik van de mogelijkheden 
tot goede staatsburgerlijke vorming, die 
deze media bieden. Niettemin meent de 
commissie dat zelfs bij het . huielig-e 
hestel veel meer gedaan lmn worden 
dan tot nu toe het geval was. Een aca
demische radio-omi·oep zal de mogelijk
heid geven om inleidende colleges politi
cologie uit te zenden. Teleac heeft zich 
niet voldoende met staatsburgel'lijl'e 
vorming bezig gehouden_ Het program
ma "Inburgeren" moet als eerste po-

-- gin~ g·ewa;otrcleet:.d word~n, maai· I)c(!f:t 

nog· geen pakkende vorn1 gevonden, tel'
wijl het voor de werkelijk geïnteresseer
den te weinig diepgang heeft. De tele
ac_cursus "Polemologie" leidt aan de
zelfde euvelen. De schoolradio en 
schooltelevisie lmnnen het onderwijs in 
burget·schapskunde uitstekende diensten 
bewijzen. 
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Voor wat de uitzending door radio en 
televisie van Kamerdebatten betreft, 
verwijst de commissie naar hoofelstuk 
IV, paragraaf 8. 
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E. De overheid WIJNHANDEl. ANNO 1876. GRONINGEN 

De overheid zelf dient naar de mening 
van de commissie op het tenein van de 
staatsburgel'lijke vorming grote terug
houdendheid te betrachten. Zelfs de 
schijn van een , ,1·egeringspropaganda'' 
dient ve1·meden te worden. De ovet·heid 
dient echter wel te bevorderen, dat an
deren een behoorlijke staatsburgerlijke 
vorming kunnen verzot'gen; zij kan door 
het verschaffen van objectieve voodich
ting ook rechtstreel's elementen ten be
hoeve van een dergelijke vo1ming aan
dragen. 

Bevordering van staatsburgel'ljke vor
ming door· aanpassi1t1g van studiepro
gramma's, hetgeen- uiteraard ook finan
ciële consequenties zal hebben, is in de 
tweede paragraaf aan de orde gelmmen. 

Daarnaast kan de ovel'l1eid steun ver
lenen aan particuliere organisaties die 
zich met serieuze staatsburgerlijke vor
ming bezighouden. Het is vel'l1eugend 
dat aan instellingen als de reeds ge
noemde "Stichting ter bevordering van 
de organisatie van cursussen op het ge
bied van de burgerschapsvorming" 
reeds ·subsidie is verstrekt. Bij vor
mingsarbeid voor bepaalde groepen of 
met een minder algeli1.ene insl!lg, is bet 
uiteraard moeilijker om subsîdies te 
verstrekken zonder bepaalde groepen of 
stromingen boven andere te bevoorde
len. Dit geldt in het bijzonder ook 'ten 
aanzien van subsidiëring van de activi
teiten van politieke partijen. De com
missie meent echter dat er geen be
zwaar tegen bestaat om specifiek op dè 
staatsburgerlijke vorming gerichte 
cursussen van partijen en andere orga
nisaties te subsidiëren. Dan dienen deze 
cursussen echter voor allen - .dus ook 
voor niet-leden van de betrol;:J,~;n orga-. 
nisaties -- open te staan, de docenten 
aan bepaalde minünumvoonvaarden te 
voldoen en zal de hoogte van de subsi
dies evenredig moeten zijn aan het aan
tal cm·sisten en het aantal cursusuren. 
Het ve1·dient aanbeveling, indien de 
overheid deze activiteiten bovendien zou 
steunen door hei zoveel mogelijk g~·atis 
ter beschikking stellen van geschil{te 
l'Uimten. De commissie denl't hierbij 
met name aan schoollokalen en andere 
in de avonduren en op zatercla.g·en dik
wijls leegstaande lokaliteiten. Steün 
door middel vrm ·de diensten va.n erm op 
te richten ,.Ini"ïtuut voor staatsbur
gerlijke vorming" komt in de volgeriele 
paragraaf ter spral\e. 

Door middel van objectieve voorlich
ting, die voorm.meiijk bestaat uit het 
gc,·en van b:;grijpelijke informatie over 
eigen ;;tructuur en handelingen, elient dè 
ove1·heid rechi-streeks bouwstenen ·bij de 
staatsburgerljke vorming aan te dra
g-rcm. Door middel van brochures ·en 
voorlichHng voor radio en televisie kan 
cl'-' overheid op deze manier een groot 
publiek bereiken. Afzonderlijke over
heidsorganen kunnen op dit terrein zeer 
veel doen' door hun taak en werkwijze 
op eenvoudige wijze uiteen te zetten. De 
benoeming van een voorliçhtingsambte
naar bij de Tweede Kamer vormt in dit 
opzicht een stap in de goede richting. 
Individuele burgers die zich tot over
heidsorganen wenden, elienen te worden 
opgevange_n door ·ambtenaren die daar 
zelf de weg weten en hen vlot van alle 
gewenste informatie kunnen voorzieh. 

Het is verheugend dat de opvatting · 
terrein verliest dat het beleid zich ho~ 
ven de hoofden van de burgers afspeelt 
en dat deze zonder recht op tekst en 
uitleg zich maar a~n de overheid 
te onderwerpen _ hebben_. Veel instan
ties. geven reeds populaire brochu
res uit waarin het hoe. en het waarom 
van het beleid worden verklaard. · De 
commissie meent dat het echter moge
lijk moet z~in om meer dan tot nu toe 
van belangrijke· publikaties ve1·korte en 
verduidelijkte versies uit te geven. Dit 

. ~, .. 

zou bijvoo1·beeld blj belangrijke be
leidsnota's elienen te geschieden. 

Sommige gemeenten doen de ingezete
nen bij l1et bereil,en van de ldesgerech
tigde leeftijd ee1t1voudige informatieve 
brochures toekomen. Ook worden be
langstellenden wel voor informatieve 
bijeenkomsten uitgenodigd. De commis
sie acht dit goede initiatieven, waarbij 
naar wegen gezocht dient te worden om 
de belangstelling voot· deze bJ.Ochures 
en bijeenkomsten te vergt·oten. Andere 
gelegenheden om de burge-rs op hun po
litieke verantwoordelijkheid te wijzen, 
bieden wellicht het sluiten van een hu
welijk en de geboorte van het eerste 
kind. Er zou dan gewezen kunnen wor
den op de betekenis van de politiek voor 
de toekomst van het gezin. 

Het is voor de individuele burger van 
het grootste belang dat hem bij_ de 
staatsburgerJijlle vo1·ming wordt geleerd 
hoe hij zich met de rechtmatige midde
len tegen de overheid te weer kan stel
len. Hierbij aansluitend elient de ''ver
heid telkens weer bij het nemen van 
beslissingen de betrokJ,enen tijdig en 
juist te informeren over de mogelijkhe
den om zich hiertegen op gepaste wijze 
te verzetten. 

Ten slotte heeft de overheid een taak 
bij de staatsburgerlijke vorming van 
het overheidspersoneel zelf. Een goed 
inzicht in eigen positie t.o.v. de burgers, 
waarbij voot·al de nadruk op het dienen
de karalder van de overheid moet val
len, zal ertoe kunnen bijdragen dat de 
verhouding tussen overheid en burgerij 
aanzienlijk verbetert. Ambtenaren, ook 
--- en misschien juist - lagere am bte
naren, personifiëren voor velen de over
heid. Zij zijn ook de vraagbaak voor 
velen die behoefte hebben aan nadere 
informatie. De overheid dient te bevor
deren dat ambtenaren aan door de vrije 
maatschappelijke organisaties georga
niseerde cursussen deelne1nen en dient 
bovendien bij interne opleidingen en 
cursussen de . nodige aandacht aan 
staatsburgerlijke vorming te gev;en. Er 
geschiedt op dit terrein reeds het een 
en ander, maar de comnüssie J'an zich 
niet aan de iudruk onttrekken dat nog 
te veel ambtenaren van verouderde ge
zagsopvattingen uitgaan en het publiek 
op een onjuiste n1anier benaderen. 

Over de opleiding van beroepsofficie
ren en -Dnderofficieren is in het 
hoofdstuk over het onderwijs reeds 
gespl'oken. Een bijzonder vraagstuk 
vormt het geven van staatsburgerlijke 
vorming aan dienstplichtigen. Enerzijds 
biedt de militaire dienst een unieke 
kans om een grote groep jongeren met 
staa1sburgerljke vorming te bereiken, 
anderzijds gelden de bezwaren, die in 
het algemeen tegen staatsburgerlijke 
VOl'llling door de overheid zijn inge
bracht, in het bijzonder indien deze in 
de streng hiërarchieke sfeer van de ver
plichte militaire dienst plaatsvindt. De 
activiteiten, die momenteel bijvoorbeeld' 
in het: kader van de "Fundamentele 
Voorlichting" bij de Koninldijke Land-

- macht pla.atsvinden, bevatten elementen 
van staatsburgerljke vorming. Daarbij 
wordt deze vorming begrijpelijkerwijs 
vooral van een militair oogpunt uit ge
zien,. omelat men ervaren heeft dat de 
gevechtswaarde mede afhangt van de 
gevechtsbereiclheid en- dat deze weer sa
menhangt met de ideologie van de sol-
daat. Daardoor ontstaat de neiging om 
zich te concentreren l')p !?Cherp .aange
zette tegenstellingen tussen "democra
tische" en .,communistische'' stelsels. 
De militaire instelling vim samenstel~ 
Jers en doceüten brengt bovendien mee 
dat een zeer sterk accent wordt gelegd 
op traditionele begrippen en symbolen, 
waarbij men zich afvraagt of deze nog 
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wel aansp1·eken en, uit een oogpunt van 
staatsburgerlijke vorming in een demo
cratie, niet een te sterk accent krijgen. 
Het lijkt de commissie daarom gewenst 
om daarnaast of in de plaats dam·van 
door burg·erdocenten buiten de mUitaire 
hiërarchie lessen staatsburgerlijke VOl'

ming te laten geven. Daarbij zou het 
accerit niet op verhoging van de ge
vechtsbereidheid dienen te liggen, maar 
op vergroting van de kennis van en het 
inzicht in de werlüng van het Neder
landse politieke systeem. Ook kan be-

- vorderd worden dat dienstplichtigen aan 
door vrije maatschappelijke organisa
ties ge01·ganiseercle cursussen deelne
n1en. 

Een lid (Abspoel) deelt in beginsel 
niet de kritische opmerkingen over het 
accent op traditionele begrippen en 
symbolen bij de militaire opleiding van 
dienstplichtigen. Met de daarna volgen
de suggesties over lessen door burger
docenten en cursussen van maatschap
pelijke organisaties kan hij zich niet 
verenigen, voorzover deze in de kazerne 
zouden plaatsvinden. Dit opent zijns in
ziens de mogelijl{heid tot ongewenste 
situaties en verhoudingen. 

§ 4 Een instituut voor 

staatsburgerliike 
vorming 

Bij staatsburgerljlre vorming op grote 
schaal dreigen twee gevareri_ Het ene 
gevaar is dat van eenzijdigheid, die kan 
leiden tot een verwording tot politieke 
propaganda Het andere gevaar -is dat 
van een té angstvallig waken voor neu
tràliteit, waardoor de lessen licht tot 
dorre opsommingen van feiten künnen 
worden. Dan kunnèri de leerlingen :;;ich 
zo gaan ve1·velen dat men een afkeer 
van de politiek opwekt. In beide geval
len heeft de staatsburgerlijke vorming 
een a verechts effect. 

De commissie meent dat een staat
kundige vorming, die over een groot 
aantal niet van elkaar afhankelijl'e 
instanties is verdeeld, de beste waar
lxlrg tegen eenzijdigheid biedt_ Als daar
bij de onderwijsinstellingen zich in 
hoofclzàak op het overdragen van kennis 
eoncentreren en de vrije maatschappe
lijke - organisaties de emotionele im
pulsen opwekken, blijft er voor de over
heid zelf slechts een vrij beperkte taak 
over. · 

Die taak is in het voorafgaande reeels 
aangegeven. Zij omvat het in de studie
programma's opnemen van bur
gerschapskUI1de en politicologie en het 
aanvaarden van de financiële conse
quenties die dit meebrengt. In de twee· 
de plaats kan de overheid zekere · facili
teiten, zoals zendtijd en subsidies, 
verstrekken aan organisaties .die aan de 
staatsburgerlijl~e v,or,ming \verkèn .. Ten 
derde kan de overheid veel meer clan 
nu het _geval is, de bJlrgers .objectief en 
in bègrijpelijke vorril in:Jiehtén over 
haar eigen .doen en laten en hen weg
wijs maken· in de doolhof van het over
heidsappai;aat. 

De overheid dient ervoor te- .waken 
dat de staatsburgerlijke vorrning niet 
door wie clan ook gemonopoliseerd 
wordt. 

· In deze conceptie past geen groots 
opgezet Instituut voor staatsburgerlijke 
vorming, dat die vorming zelf centraal 
ter hand neemt. Maar de commissie 
ziet wel een belangrijk ·arbeidsterrein 
voor een centraal instituut met uitslui
tend dienstverlenende taken ten behoe
ve vari allen die zich met die vorming 
lgaan) bezighouden. Het is immers 
van het grootste belang dat de staatkun
dige vorming didactisch verantwoord en 
met de modernste hulpmiddelen wordt 
aangepakt. Geschiedt dit niet, clan moet 
gevreesd worden dat pogingen tot over
dracht van kennis en inzicht mislukl'en 
en zelfs dat het avereehls zal wel'ken. 
Vooral omdat er in Nederland nog wei
nig e1·varing op dit terrein: is opge
daan, is onderwijs-research, toegespitst 
op staatsburgerlijke vorming, noodzake
lijk. 

Als men de staatJ,undige vorming 
krachtig .en op alle mogelijke scholen en 
bij alle mogelijke organisaties ter hand 

_neemt, zullen hiet·bij docenten ingescha-

!Vervolg· op· pa.g. 12) 
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Ontwerp-resoluties 
Naar aanleiding van het rapport van de commissie kiezer-gekozene 'l'an 

de \'\'D is een aantal ontwerp-resoluties opgesteld, die wij hieronder public 
ceren tell;.ens voorzien van een voorlopig advies van het hoofdbestuur 
van de partij. De resoluties zullen aan de orde komen tijdens de buiten
gewone vergadering op 15 en 16 november in Hilversum. 

Kiesstelsel en aanwtJzmg 

kabinetsformateur 

(hoofdstuk I) 
1 De Volkspartij voor Vrijheid en De

• mocratie 
a. gezien hoofdstuk I van het rapport 

van· de. commissie kiezer-gekozene inza' 
l'e kiesstelsel en aanwijzing kahinetsfor
mateur, 

b. van mening dat het bestaande 
stelsel ·van evenredige vertegenwoordi
ging · behouden moet blijven e• d:ü 
daarin onder geen ·voorwaarde een zgn. 
drempel mag worden ingebouwd, noch 
dirêct noch indirect via een verdeling 
van Nederland in districten, binnen elk 
waarvan eigen, niet huiten de distri.:;ten 
verbonden ]{andidatenlijsten wot·den in
gediend, 

c. voorts van mening dat bij een ver
deling van Nederland in 12 o~ 18 
kiesl>ringen, binnen elk waarvan e1gen, 
niet buiten de kieskringen verbonden 
kandidatenlijsten worden ingediend, de 
teedeling van de zetels in feite 
geschiedt. op hasis van ·een verzwakte 
vorm van . ·het meerderheidsstelsel en 
dat dit systeem daardoor voor haar on
aanvaardbaar is. 

d. verklaart óat de onder c genoemde 
verdeling niet -zou kunnen worden ing·e
voerd zonder voorafgaande wijziging 
van de Grondwet. 

(Het hoofdbestuur adviseert voorlopig 
met overgrote meerderheill tot aanntar~ 
ding.) 

2 De Volkspartij voor Vrijheid en De
• mocratie 
a. gezien hoofdstuk I van. het rapport 

van de commissie kiezer-gekozene in
zake kiesstelsel en aanwijzing lmbi-
netsformateur, · 

b. spreekt zich uit voor een zodanige 
wijziging van de Kieswet, -dat aan de 
uitgebrachte voorlteurstemmen een gro-
tere invloed wordt toegekend_ 

(Hët' ,ho~f<lbes~tiur ~tdvisc~rt vóÓrlopig 
unaniem _ _tot aanvaanlii!g.) ·' 

3. De Vo~kspartij voor> Vrijheid en De-
·_mocrabe. - . . , , . 

a. gezien hoofdstuk· I van het rapport 
van de· com;missie kiezèr-gekQzene . in, 
zake• :'; kiesstelsel en aanwi]zing· ·ka bi- -
netsformateur, 

b: -van meliirig - da:t verbinding van 
kandidatenlijsten binnen de kies.kring 
een methode is, die uitsluitend dient om 
op 'gemakkelijl'e wijze extra restzetels 
te verkrijgen zonder dat- aan een -derge
lijke samenwerking tussen rartijen eni
ge verdere consequenties zijn verbon
den, 

c. van mening dat dit systeem een· 
betrekkelijk willekeurige : zeteltoeken
ning ten gevolge heeft, hetgeen de in
vloed van de kiezers dO'et afnemen, 

d. spreekt zich uit -tegen het openen 
van de mogelijkheid van een 'dergelijke 
verbinding. 

(Het hoofdbestuur adviset>rt voorlopig 
unaniem tot aanvaanling.)-
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4 De Volkspartij voor Vrijheid en De
• mocratie 
a. gezien hoofdstuk I van het rapport 

van de commissie kiezer-gel,ozene in
zake kiesstelsel en aanwijzing kabi
netsformateur, 

b. spreekt zich uit voor afschattmg 
van de opkomstplicht bij verkiezingen. 

(Het ltoofdbestuur adviseert voorlotlig · 
met meenierbeid tegen aanvaarding). 

5 De Volltspartij voor Vrijheid en De-
• mocratie 
a. gezien hoofdstuk I van het rapport 

van de com-misRie ]dezer-gekozene in
zake kiesstelsel en aanwijzing kabi
netsformateur, 

b. van mening dat de evenredige ver
tegenwoordiging behouden moet blijven, 
doch dat aan het ·bestaande stelsel een 
aantal nadelen verbonden is, 

c. van mening dat deze nadelen goed
deels kunnen worden ondervangen door 
het stelsel te combineren met een meer
derheidsstelsel, 

d. spreekt zich uit voor het zgn. 
Duitse stelsel (zonder drempel en zon
der de eis dat in ten minste één district 
een zetel wordt behaald) als zijnde een 
dergelijke combinatie, 

e. is voorts van mening dat een der
gelijke combinatie binnen het kader van 
de bestaande Grondwet tot stand han 
worden gebracht. 

(liet hoofdbestuur adviseert voorloj•ig 
met overg_t·ote meerderheid tegen aan
vaarding.) 

6 De Volkspartij voor Vrijheid en De
• mocratie 
a. gezien hoofdstuk I van het rapport 

van de commissie kiezer-gekozene in
zake kiesstelsel en aanwijzing lrabi
netsforn1ateur, 

b. van mening dat het bij handhaving 
van de evenredige vertegenwoordiging 
noodzakelijk is te· bevorderen,- dat d<o 
kiezer een werkelijke lteuze tussen al
ternatieve beleidsrichtingen en coalitie<> 
wordt geboden, 

c. daarom vari mening da.t coalitievm
ming vóór de verkiezingen moet worde11 
gestimuleerd, 

èl. spreekt zich uit ·voor eén zgn. pre" 
miestelsel, waarbij een partij of 
een coalitie, die lfieer ·dan· vijftig pro
cent van de geldig uitgebrachte stem-. 
men op zich verenigt, een bepaald aan
_tal toeslagzetels toegewezen krijgt, 

_ e. is voorts van mening dat dit stelsd 
niet in strijd zou zijn met de bestaande 
Grondwet. 

(Het hoofdbestuur adviseert voorlupig 
unaniem tegen aanvaarding; voor het 
geval de algemene · vergàdering liet· sub 
a, b, c en d gestelde wel zou aanvaar
den adviseert bet hoofdbestuur voorlo
l•ig 'ook nog unaniem tegen aanvaarding 
van alinea e.). 

7 De Volkspartij voor Vrijheid en De-
• moeratle _ 
a. gezien hoofdstuk I vim het rapport 

van de commissie kiezer-gekozene hi
zake kiesstelsel en aanwijzing kabi
netsformateur, 

b. van mening dat de kiezer grotere 
invloed op de regeringsvorming en op 
het toekomstig regeringsbeleid gegeven 
ltan en moet worden, 

c. van mening dat het sluiten van 
stembusakkoorden door • de politieke 
partijen vóór de verkiezingen daartoe 
een werkzaam middel kan zijn, 

d. van mening voorts dat il~ze akkoor-
den niet te gedetailleerd zullen mogen 
zijn, opdat alsnog na de verkiezingen de 
consequenties kliiDlen worden getrokken 
uit een interne verschuiving van stem
men tussen de coalitiepartners en dus 
niet langs een omweg de invloed van de 
kiezer wordt verminderd, 

e. spreekt zich uit voor het sluiten 
van stembusakkoorden wanneer de 
omstandigheden dat mogelijk maken. 

Het hoofdbestuur adviseert voorlopig 
met overgrote meerderheid tot aanvaar
ding). 

o De Volkspartij voor Vrijheid en De
o. mocratie 

a. g·ezien hoofdstul' I van het rapport 
van de commissie kiezer------:-'gekozene in
zake kiesstelsel en aanwijzing kabi
netsformateur, 

b. van n~ening dat het 'noodzakelijk is 
dat de Koning een zo duidelijk mogelijk 
advies krijgt inzh"ke d<: aanwijzing van 
een kabinetsformate]lr;- tevens kandi
daat-minister-president en dat een zo 
groot mogelijke openbaarheid van de 
motieven die aan eeil ·zodanig advies 

' " .• - ·-~·<té-rr gFtmdsl!l:if'!iggoof'"lli-ten:rtate- -gewenst" 

--------------------- is, 

c. spreekt zich uit voor een kandi
dnatsteHing door het· parlement van een 
lmblnetsformatcur, .tevens kandi
daat-ministei·-president. 

(Het hoofdbestuur adviseert voorloJlÏg 
met Ineerderheid tegen aanvaarding). 

9 De Volkspartij voor Vrijheid en De
• mocratie 

a. gezien hoofdstuk I van het rapport 
van de commissie lüezer-gelmzene in
zake kiesstelsel en aanwijzing ltahi
netsformateur, 

b. van mening dat de kiezer een zo 
groot mogelijke invloed moet worden 
gegeven op de regeringsvorming en op 
het toekomstig regeringsbeleid, 

c. spreekt zich uit voor een 
rechtstreekse verlüezing van de mi
nister-president door de kiezers, waar
bij alle partijen een kandidaat mogen 
stellen. 

(Het hoofdbestuur adviseert voorlut•ig 
ummiem tegen iuunaarding.) 

10. De Vol~spartij voor Vrijheid en De
mocratie 

a. gezien hoofdstuk I van het rapport 
·van de commissie kiezer-gekozene in
zake kiesstelsel en aanwijzing kabi
netsformateur·, 

b. spreekt zich uit voor afschaffing 
van, de Eerste Kamer der _Staten-Gene
raal. 

Het hoofdbestuur rulviseert voorlollig 
met meenlerbeid voor aanvaarding.) 

IJ De Volkspartij voor Vrijheid en 
- -• Democratie 

a. gezien hoofdstuk I van het rapport 
van de commissie kiezer-gekozene in
zake kiesstelsel' en aanwijzing kabi
netsformateur, 

b. spreekt zich uit voor een WlJZigmg 
van de taakstelling van de Eerste Ka
mer der Staten ,Generaal, in dier voege, 
dat de begrotingsbehandeling zich zal 

(Vervolg· van rmg. 11) 

keld moeten worden. die zeH op dit· 
, terrein nog niet over de nodige lrennis 

en ervaring bssehiklu'n. Er dient dus 
een mogelijkheid geschapen te worden 
om deze docenten snel te scholen of bij 
te scholen. 

De commissie acht het daarom ge
wenst dat de overheid het üütiatief 
neemt tót oprichting van een ,_.Instituut 
voor staatsburgerlijke vorming" met de 
volgende vier taken: 

a.· het stimuleren en eventueel zèlf 
verrichten van onderwijsresearch op 
het terrein van de staatsburgerlijke vor
ming. Daarbij zou de vraag aan de orde 
moeten komen op welke wijze het meest 
doelmatig kennis en inzicht lmn worden · 
overgedragen. De resultaten van deze 
onderzocltingen dienen gepubliceerd te 
worden; 

b . .het stimuleren en eventueel zelf ter 
hand nemen van de vervaardiging van 
hulpmiddelen bij de staatsburgerlijl'e 
vorming: Hierbij is onder meer gedacht 
aan filr:ns e1i dia's. Allen d;e ztch met 
staatsburg-erlijke vorming bezighouden, 
zouden over deze hulpmiddelen moeten 
kunnen beschikken; 

c. het verzamelen van documen1atle
materiaal ten behoeve van allen die 
zich met staatshurgerlijke vorming be· 
zighouden. 

d. het geven _van cursussen aan dege
nen die zich met het doceren van bur
gerschapskunde gaan belasten. Daarbij 
zou- de aandacht geconcentreerd moeten 
worden op de methodiek van dit onder
wijs. 

Alle instellingen en organisaties. die 
zich met staatsburgerlijke vorming be
zighouden, zouden van deze dienstverle
ning van het instituut moeten kunnen 
profiteren. Het instituut zou de .,vor
ming'' niet zelf ter hand mogen nemen 
en de vrijheid van die instellingen en 
organisaties in geen enkel opzicht mo
gen belemmeren. Eventueel aan die 
instellingen en organisaties te verlenen 
subsidies zouden buiten de bemoeienis 
van dit instituut moeten blijven. 

Het instituut zou door de centrale 
overheid gefinancierd dienen te worden. 
Het zou met bestaande instellingen die 
zich met onderwijsresearch, met onder
wijs of met kadervorming bezighouden, 
en met de politicologische instituten 
moeten samenwerken. Om deze samen
werkino- te bevorderen en tevens om de 
politiel~e neutraliteit van het inst-ituut te 
garanderen. zou het aanbeveling verdie
nen om een zo breed mogelijk samen
gesteld ,,euratorimn" of .,bestuur" te 
benoemen. De commissie denlrr h~erbij 
aan ter zake lmndige ·hoogleraren, 
personen aan te wijzen door alle in het 
parlement vertegenwoordigde politieke 
partijen, veitegenwoordigers van de 
verschillende geledingen in het onder
wijs en van andere organisaties die zich 
met staatsburgerlijke vorming bezig
houden. zoals werkgevers- en werkne
mei·~org-anisaties, jeugdorganisaties, 
vroüwe'norganisàt1es· ·én- volkshogescho;' · 
len. 

-----VRIJHEID -EN -DEMOCRATIE --

beperken tot de algemene politieke en 
financiële beschouwingen. 

(Het hoofdbestuur advisee~t voorlopig 
met meerderheid voor aanvaarding). 

12 De Volkspartij voor Vrijheid en 
• Democratie 

a. gezien hoofdstuk I van het rapport 
van de commissie kiezer-gekozene in
zake kiesstelsel en aanwijzing kabinets
formateur, 

b. spreekt zich uit voor een beperking 
van de totale 'zittingsduur van. de' -- in 
haar geheel en gelijktijdig· door de Pro
vinciale Staten te verkiezen - Eerste 
Kamer der Staten Generaal tot vier 
jaar. 

(Het lloof<lbsstuur a1lvisee:t voorlopig 
1net ovèrgrote meerderheid voor aan
vaar<liug.) 

Benoeming of verkiezing 

van de burgemeester 

(hoofdstuk .11) 
13 De Volkspartij voor Vrijheid en 

• Democratie _ _ 

a. gezien hoofdstuk II van het rapport 
van de commiSsie ]dezer-gekozene in
zake benoeming of verkiezing van de 
burgemeester, 

b. spreekt zich uit voor handhaving 
van de bestaande positie van de . burge
meester en diens benoeming door de 
Kroon, waarbij de gemeenteraad desge
wenst een aanbeveling ltan doen ten 
aanzien van de vereisten waaraan de 
nieuwe burgemeester zàl moeten voi
doen, 

c. spreekt zich voorts uit voor het 
toeln~nnen van een werkelijke betekenis 

Samenvatting 
hoofdstuk V 

1. Een krachtige en veelzijdige 
aanpak van de staatsburgerlijke 
vonning. 

2. Onderzoek naar de politiel":
kennis en het politieke ·inzicht 
van de Nederlandse kiezers en 
naar de activiteiten van alle org-a
nisaties en instellingen, die ziel! 
i1-tct slautsi:ïurgerlijke . vorming 
bezighoüden, ter voorbereiding 
van een algemeen plan 0111 de 
situatie op dit ptmt te verbeteren. 

3. Onderwijs in burgerschaps
lmnde aan alle leerplichtigen ge-. 
durende ten minste één schooljaar 
en ten minste. twee uur per weelt. 

4. Burgersch~pskunde · als ver
plic)lt vak bij kweekscholen en 
andere vorn1en van Yoortgezet en 
hoger onderwijs. 

5. Onderwijs in· bu-rgerschaps
kunde voor dienstplichtigen . dool' 
J:;mrgerdocente~ ( niet-eenstem
mig)., 

6. Krachtige bevordering van 
politicologisch onderzoek en van 
het onderwijs in de politicologie; 
elementaire politicologie als ver
plicht vak bij de rechtenstudie in 
de pupliekrechtelijke studierich
tingen, de studie en de staatkun
dige economie bij de militaire 
academies en bij de journalisten
opleidingen. 

7. Meer aandacht van de poli
tieke partijen voor de invloed van 
hun activiteiten op de staatsbur
gerlijke vorming. Onder bepaalde 
voorwaarden subsidiëring van 
door de partijen georganiseerde 
openbare cursussen bur
gerschapskunde. 

8. Versterking van de activitei
ten van vrije maatschappelijke 
organisaties op het terrein van de 
staatsburgerlijke vorming. Subsi
diëring van bepaalde activiteiten 
op dit terrein. 

9. Meer aandacht van de mas
sa-media voor het belangrijke aan
deel dat deze aan staatsburger
lijke vorming kunnen bijdragen; 
het hierbij op ruime schaal 
inschakelen van radio en tele
visie; invoering van het recht op 
verweer naar aanleiding van 
radio- en televisie-uitzendingen 
(.,droit de réponse"). 

10. Verbetering van de verhou
ding tussen overheid en burgers. 

11. Openheid bij de overheid, 
onder meer door het op ruime 
schaal verstrekken van eenvoudi
ge informatie over eigen struc
tuur en werking door overheidsor-
ganen. · 

12. Oprichting van een dienst-
verlenend _ ,.Instituut voor 
staatsburgerlijke vorming". 
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aan de herbenoemingsprocedure van de 
bm·gemeesters, 

dat herbenoeming 
jaren zal moeten 

d. is van 1nening 
telkenmale na vier 
plaatsvinden, 

e. is tevèns van n1.e;~ing dat in ge
mèenten met Iiünder dan 100.000 inwo
ners de burgemeester ten hoogste twee
maal _zal kunnen worde;n l_l!'rbef!oenld .. 

pen met uitzondering van begro
tingshoofdstukken of wijzigingen daarin 
ingevoerd elient te worden ingeval van 
aantasting of afschaffing van het be
ginsel van evenredige vertegenwoordi
·ging. 

(He:t'·l~;wl'!lbc.stuur sehoi;t zijJ~ athit'S 
'op on1dat de ste'rïimen'staal>t:eil.') 

19. DDe Volkt~partij voor Vrijheid_ en 
emocra re 

a. gezien. hoofels tul< nr van . het' rap
port. vp.n de. commissie,, !dezer--o-gelwzene. 

. inzake referendum en volksinitiatiet,. 
· b, wijst in het aJgem~en het v.ollqini

]4. De . Voll<~pal'tij . voo·r· Vrijh~ld .. e,,· _,,. tiatief. van de haricl. 

· DemDcratle c. spreel~t als haar mening· Ult dat het 

(Het hoofdbestuur adviseert· voorlopig,; • 
met overg-rote nwerdeyheid tot--aanvaar-:
!ling van de alinea's a, b en e en 111Pt 

Jueerderhei!l teg-en. aa.nyaanling ·Y:tl!. .. (le. 
alinea's d en e.) 

a. ge:óen hoofdstuk II van het rapport vollrsinitiatief tot ·wetsontwerpen ii1ge-
van de commissie kiezer----gekozene in- voerd dient te worden ingeval van aan-
zak~ benoeming of verkiezing van de tasting of afschaffing van het beginsel 
burgemeester, van e,venredige .vertegenwoordiging. 

b. van mening dat de huidige positie .(Het hoofdbestüur adviseert Yoorlopig 

'~ ~ -
onderwerpen en waarop ontwerpresolu
ties kunnen worden besprol{e!l waarvan 
de inhoud bij aanvaarding niet geldt als 
officieel pa;rtijstandptint; · n}aar ,als~rieht- . 
lijn. · · ·· · .. 

(Het hoofdhesttiur adviseert nJOrlopig 
unaniem tot aanvaarding.) 

.24.· De., Volkspartij voor Vl'ijheicl en 
J)enioçr[Ltie _. , ,.,. . ·' 

a., gezien JJ.oofdsJ.!J!S, IV; .van het rap-. 
port van de commissie !titizer:--gekozene. 
inzake communicatie ell'i}h;§eiitati!~, 

b. overwegende dat de wetensehappe
lijlre midersteuning van · de beleiclsvor

: ming in de partij van groot nUt is, 
c. daf'naast de wetenschappelij!{e staf 
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heid mede wordt gediend door het ver
groten van de mogelijkheid tot informa
tie van de burger, · 

; G:, cloiif een betoefi op 1~gering . en 
Staten Generaal te bevorderen dat 

L de openbaarheid ifan ambtelijke 
stukken aanzienlijk wordt vergroot door 

A. een prinCipiële formulering va,n èen 
recht op informatie tegenover de over- · 
held als''grondi'eeht van de burger;· 
, B. ·een sysi:èill":Üisci1e \vettèiïjkè rége; ·· 

'''liilg" vah ··de ··vraag• ·welke· overli.eidsdocü~ ·. · 
menten openbaar zijn en ·Nelke niet; 

C. een hernieuwd onderzoek naar de 
moge~j;kl,J.e,id ·,Y>W ;:de · form~lerfng ,van 
algemene b'eginselen ten aanzién van de 
openbaarheiq ·van adviezen van de zgn. 
vaste colleges van advies en bijstand'; 

van de burgemeester onbevredigend is met mee}'(lerhei<l. tegen aannmr!ling·.) 
en dat er gegronde bezwa:·en l:Je~,~g.~:\ ~ . . . . . . _ :. , . . .. . , ., 
tegen de bestaande benoemmgsprocedu- · · ?O' De VolkspartiJ voor_ yrrJheH;t _e_n,, 
re, - • Democratie · · 

· .. van de Tweede-Kamerfractie en de door 
het hoofdbestuur ingestelde bijzondere 
commissies beroepsmatige wetenschap
pelijke ondersteuning van het beleid 
noodzakelijk is, vooral voor wat betreft 
het uitstippelen .van een ,b()eid op mid-. 
del-la;nge. en langere termijn. 

cl. van mening dat de versnippering 

D. wijziging van de Archiefwet in dier 
voege dat de t_ermijn van 50 jaar waar· 
na dpcu.r:~cl}tert op_enl:mar worden, wordt 
verkort· en dat clè. uitzond~ringen op de· 
ze regel van openbaar-worden o·econcre· 
tiseei·d en bep'erkt worden; . "' . ' . 

E ... publikatie van het zgn. Beveili• 
gingsvoorsclüitt ti, dat· de instructie be;' 
helst voor dè ·behandeli!ig van over
heiclsdocüme.nten; 

c fevens echter van menii1g .di:l.t de a. gezien hoofdstul{ III van het mp-
positie en de bèvoegdhedén. van de ge-·'· port van de commissie kieze1'~-gekozene 
m.eente nauw samenhangen met de inzake n;ferendumen vqlksinitiatief, 
positie··. en de wijze van benoeming van b:' spreekt als . haar mening ... uit . dat. 
de burgemeester, ·· elke.,. vorm. van . refel~endum. en : het 

cl. spreekt zich uit voor de noodzake- volksinitiatief onder alle omstandig:he-
lijklleid van de studie, met het .doel te den dien.en te :worden afgewezen. 
lwmcn tot voorstellen om: 

I.- aan de bestaande tweeslachtige 
positi'e . van de burgemeesters een einde· 
te maken, opdat zij uitsluitend vertegen
woordigers worden van de belangen van 
hun genteenten; 

II. de burgemeester te maken tot een 
ambtsdrager, die uitsluitend aan de lo
kale· burgerij; direet of indirect, verant
woording verschuldig·d is, waarbij die 
burgerij, direet of indirect, het beslis
sende oordeel dient te vellen. 

(Het hoofdbestuur adviseert voorlopig 
met meer<lerheid tegen aanvaarding.) 

] .- De Volkspartij voor Vrijheid en 
· .::l. Democratie 

a. gezien hoofdstuk II van het rapport 
van de commissie !dezer---gekozene i!l
zake benoeming of verkiezing van de 
burgemeester, 

b. van· mening dat de gekozen vmte
genwoordigers van de gemeentelijke 
burgerij een zo groot mogelijke invloed 
op ·de benoeming, de herbenoeming en 
het ontslag van hun burgemeester moet 
worden gegeven, 

c. spreekt zich uit voor het toekennen 
van een beslissende betekenis aan het 
oordeel van de gemeenteraden bij . be
noeming, herbenoeming en ontslag van 
burgemeesters. 

(Het hoofdbestuur adviseert voorlopig 
n1et overgrote 1neerderbeid tegen aan
vaarding.) 

] 6 De _Voll{spartij voor Vrijheid 
· · ·Democratie 

en 

a. gezien hoofdstuk II van het rapport 
van de commissie kiezer-gekozene in
zake benoeming of verldezing· ·van de 
burge1neester, 

b. spreekt zich uit voor vaAtlegging in 
de Gemeente,vet van de plicht van de 
burgemeester, in de gemeenteraad re
l<enschap af te leggen van· zijn (poli-
tie-) beleid. · 

(Het hoofdbestuur ad,'iseert yoorlopig 
nnimiem tot àanvaardlng.) 

Referendum 

initiatief 

en volks

{hoofdstuk 111) 
17 De . Volkspartij 
· • Democratie 

voor Vrijheid en 

a. gezien hoofdstuk III van het rap
port van de commissic ldezer-,--gckozéne 
inzake referendum en volksinitiatief, 

b. wijst het consultatief referendum 
af, 

c. wijst in het algemeen ook het facul
tatief bindend en het vcrplicht bindend 
referendum ~f, 

d. spreekt als haar mening uit dat een 
verplicht bindend referendum bij 
Gründwetsherziening ingevoerd dient te 
worden in drie afzondcrljke gevallen : 

I. na aantasting of a.fschaffing van de 
evenredige vertegenwoordiging; 

II. na afschaffing van de tweede le
zing na Kamerontbinding; 

UI. na afschaffing van de Eerste Ka
mer der Staten Generaal. 

(liet hoofllbestuur adviseert yoorlopig 
unanimn voor aanvaarding van de aii
JH~a's b en ~; ten aanzien van a.Jinea d I 
staakten de stemmen; ten aanzien van 
aline:l. d 11 adviseert een kleine nieer
derheitl tot · aam·àardilig; ten aanzien 
Yau alinea d lU adviseert een meenter
beid tegen aanva-ar!lin~·). 

] o De Volkspartij voor Vrijheid en 
.u. Democratie 

a. gezien hoofdstuk liJ van het rap
port van de commissie kiezer-gelwze
ne inzake referendum en volksinitiaticf, 

b. spreekt als haar mening uit dat het 
facultatief referendum over wctsontwcr-

(Het hoofdbestuur adviseert vooi-IorJig· 
nwt m-eerderheid tegen aannuuding.) · 

Communicatie en presentatie 
(hoofdstuk IV) 

?] De Volkspartij voor Vrijheid en 
"-' · • Demoeratie . · · 

a. gezien hoofdstuk IV van het rap
port van de commissie kiezer-gekozene 
inzake communicatie ·en presentatie, 

b. van mening dat een 'betere verhou
ding ttissen lüezer en gekozene wordt 
gediend . met een zo groot mogelijke 
openbaarheid van de besluitvorming in 
alle organen van de partij, 

c. doet een beroep op de besturen van 
afdelingen en centrales de door deze 
besturen voor leden van de afdeling 
resp. centrale georganiseerde vergade
ringen en bijeenkomsten zoveel 'mogelijk 
in de openbaarheid te. houden en voor 
de pers toegankelijk te doen zijn, 

cl. doet voorts een beroep op de afge
vaardigden in de vertegen\voordigende 
lichamen die lid zijn· van de partij, door 
middel van openbare standpuntbepalin
gen en het houden van persconferenties 
- vooral voor of tijdens begrotingsbe
hanclelingen - _de staatsburger zoveel 
mogelijk inzicht te versehaffen in het 
gevoerde en te voeren beleid. 

, (Het hoofdbestuur a!J.viseert nwrlOJJig 
unaniem tot aanvaarding.) 

2? De Volkspartij voor VI·ijheid 
·"'" • Democratie · 

en 

a. gezien hoofdstuk IV van het mp
pm-t van de commissie !dezer--gekozene 
inzake comr:nunicatie en presentatie, 
· b. van mening dat een betere verhou- . 

ding tussen kiezer en gekozene wordt 
gediend door het· regelmatig houden van 
spreekuren van gelwzenen, 

c. doet een beroep op het hoofd
bestuur en de besturen van de kalner
eentraies regelmatig in verschillende 
gemeenten binnen de desbetreffende 
rijl{sldeskring spreekuren te organise
.ren waar de !dezer lmn raadplegen 

- ten minste één Kamerlid 
--- één of meer statenleden 
-- een aantal gemeenteraadsleden, 

d. doet voorts een beroep ·op de. afge
vaardigden in de vertegenwoordigende 
lichamen die. lid zijn van de partij, zich 
voor het houden van deze spreclmren 
beschikbaar te stellen. 

(liet hoofdbestuur allviseert Yoorlopig 
met overgrote meenlerhei(l tot aanvaar
ding.) 

23 De Volkspartij voor Vl'ijhcid en 
• Democratie 

a. gezien hoofdstuk IV van l1et rap· 
port van de comn1issie !dezer--gekozene 
inzake communicatie en presentatie, 

b. verzoekt het hoofdbestuur de rap
porten van partijcommissies ovet· actu
ele en fundamentele politieke problemen 
bij publikatie te voorzien van ont
werp-resoluties die op de algemene ver
gadering van de partij zullen worden 
behandeld, 

c. vci·zoeld voorts het hoofdbe:-;t.uur en 
de partijraad vaker clan tot nog toe -
ooi' buiten verkiezingstijd - standplin
ten betreffende politieke aangelegcnh e
den openbaar te ·maken, 

d. nocligt het hoofdbestuur en andere 
daartoe beyoegde organen uit regelma
tig ontwerp-resoluties aan de algemene 
vergadering voor te leggen ten ·einde 
daarin \'ervatte uitspraken als officiële 
partijstandpunten te kunnen uitdragen, 

e. moedigt de besturen der kamer
centrales aan hetzij uit eigen initiatief 
hetzij op verzoek van partijcommissies 
regelmatig !regionale) congressen te 
beleggen :~lic. zijn g!-)wijd aan bijzondere 

van lrraëhten die het gevolg kan zijn 
van de onafhankelijkheid ten opzichte 
van de partij van (ie. Prof. Mr. B. M .. 
Teldersstichting moet worden voorko
men, 

e. spreekt als haar mening uit dat 
nauwe samenwerking tussen de Prof. 
Mr. B. M. Telclersstichting en de partij 
dringend· gewenst· is en •loet een beroep 
op het curatorium van deze stichting en 
het hoofdbestuur van ;tle partij om in 
overleg te treden ten ~inde de werk
zaamheden van de Prof. Mr. B. M. Tel
clersstichting meer te integreren in het 
partijbeleid. 

(Het hoofdbestuur heeft hesloten op 
korte termijn besprekin:;-en te openen 
met de· bestuursorgarien· van de · Prof. 
Mr. B. ~1. Teldersstichting,· en schort 
zijn advies op.) 

25 De Volkspartij voor Vrijheid en 
• Democratie 

a. gezien hoofdstuk IV van het rap
port van de commissie kiezer-gelwzene 
inzake communicatie en l)rcscntatie, 

b. overwegende dat een betere eontro·
le op het doen en laten 'Jan het steeds . 
ingewikkelder 'overheidsapparaat nood
zakelijk is, 

c. overwegende dat maatregelen 
noodzakelijk zijn, die de burger, die 
zich soms machteloos voelt tegenover 
de overheid, een betere bescherming 
kunnen bieden, 

cl. doet een bëi'oep op regering en 
Staten-Genei'aal te bevordGren dat 

r: zo spoedig mogelijk wordt ingesteld 
een - ook van het parlement - onaf
hankelijke instantie, vergelijkbaar met 
de in verschillende Scandinavische· lan
den voorkomende ombudsman, die zo
wel op verzoek als uit eigen initiatief 
onderzoeldngen en uitspraken kan doen 
in zaken waarin de burger niet de ge
wone of administratieve l'echter te hulp 
kan roepE?n; 

IL meer aandacht wordt ·gevestigd op 
het bestaan; de doelstelling, de werkwij
ze en de I'apport'en Van de commissie 
voor de verzoekschriften van de Eerste 
Kamer der Staten Generaal eli van de 
commissie . voor de verzoekschriften van 
de Tweede Kamer der Staten .Generaal; 

III. de werkwijze en de wettelijke be- · 
voegdheden van deze beide commissies 
worden verbeterd en vergroot; mede 
door de toekenning van vereenvoudigde 
enquêtebevoegdheicl, de toel<enning van 
bevoegdheid om .~elfstandig en 
rechtstreelrs ambtenaren te horen en 
voo!·ts inzage te nemen in stukken die 
am)Jtenaren onder zich .'lebben, voor zo
ver het niet interne beleidsnota's be
treft, een en ander op basis van de door 
beide commissies voor de "erzoekschrif
ten op 18 februad 1967 ingediende nota, 
opdat beide commissies uitgroeien tot 
beroepsinstanties die als zodanig be
kendheid en vertrouwen genieten van 

. alle burgers. 

(liet hoofdbestuur adviseert voorlopig,· 
tot aanvaarding, en wel ten aanzien van 
itlinea d I met oYc•'grote incer!lerheitl 
en ten aanZien Yan de alinea's tl li en d 
lil unaniem.) 

26 De Volkspartij voor Vrijheid en 
• Democratie · . 

a. gezien hoofdstuk rv ''an het rap
port van de commissie ~;:iezer-gelwzcnc 
Î!]zake commtmicatie en presentatie, 

b: overwegende dat -~en betere ·ver· 
houding tussen staatsburgers en over-

II. aan de Staten Genel"<l.al zendmach· 
ti ging ·wordt . veJ·leen!l krachtens welke 
zowel voor i;adio en televisie van elke · 
vergacle1:ing . van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal - en in i lijzondere ge·. 

. ·vallen .. van vergadel'ingcn ';an de EerstÇ!. 
Kamer der Staten Genet'aal __:_ reportage.s , · 
worden gemaakt van ongeveer een half 
uur per dag, uit te zend,m op een vast 
tijdstip, eventueel op de volgende dag, 
welke reportages dienen te worden sa· 
mengesteld door een speciale stat, die 
zeer . zorgvuldig naar vakbekwaamheid· 
en journalistieke integriteit geselecteerd 
dien.t te zijn en onafhankelijk is van de . 
omroepverenigingel'l of de NRU en d.: 
NTS. en die voorts bij de vervulling van 
haar taak voldoet aan algemene nor
men van objectiviteit, vastgesteld door . 
een vaste Kamercommissie waarin alle 
fracties die daarvoor belm1gstelling heb
ben vertegenwoordigd dienen te zijn. 

(Het hoof!lbestuur adviseert . voorlor)ig 
met meerderheid tot aanvaar1ling in 
grote lijnen van alinea c I en tot aan
vaarding van alinea c 11). 

Ontwerpbesluiten 
A De Volkspartij voor Vrijheid en De

·mocratie besluit het hoofdbestuur 
op te dragen enkele proeven te nemen 
met een consultatief partijreferèndum, 
van zijn bevindingen verslag te döéh' ·in 
de eerstkomende jaarlijkse Algemene 
Vergadering en in het geval dat· het · 
hoofdbestuur de instelling van · een· 
consultatief partijreferendum gewenst 
acht daartoe . uiterlijk ter g·e~egenheid 
van de jaarlijkse Algemene Vergadering 
in 1970 voorstellen 'tot instelling van een 
dergelijk instituut te doen. 

(Het hoofdbestuur adviseert voorlopig 
met o''ergrote meerderheid tegen aan·. 
''aarding op grond van de overweging _ 
dat zolang niet 100 pct. van de leden . 
aan het referendum deelneemt, sprake · 
zal zijn van een steekproef die niet a-se· 
Iect is en daarom niet .-epresentatiet is, 
alsmede op grond van de overwegin~en 
van de · . commissieleden · Belinfante · ·· p,n 
Hubert, die zich tegen dit voorstel van 
!le meerderheid "·an de commissie 
uitspraken.) 

B De Volkspartij voor Vrijheid en De
• mocratie besluit tot wijziging van 

de navolgende artikelen van het 
huishoudelijk reglement van de partij. 

le. artikel 8, tweed lid, wordt· gewij
zigd als volgt: 

2. Het dagelijks bestuur bestaat uit 
een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester alsmede uit een onder· 
voorzitter indien · het afdelingsregle-. 
ment zulks voorschlijft; zij worden al
len in functie gelwzen ·door de ledenver· 
gadering. 

2e. Aan . artilml 3 wor!lt toegevoegd 
het navolgende derde lid: 

3. Het afclêlingsreglement kan 
voorschrijven dat andere leden van het 
bestuur tot het dagelijks bestuur beho· 
ren. Tenzij het afclelingsreglement an
ders bepaalt wijst het bestuur deze Ie· 
den uit zijn midden aan en stelt het 
bestuur voor deze lecl2n een taak
omsehr~jving vast. 

(Vm·..-olg op pag. 14) 
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(Veryolg van pag. 13) 7e. aan het huishoudelijk reglei,Ient 
wordt de navolgende overgang·sbepallng 

de werking van het Nederlandse politie
ke systeem, 

port van de commissie kiezer-gelrozene 
inzake staatsburgerlijke vorming, 

b. van mening dat staatsburgerlijke 
vorming in hoofdzaak aan de onder
wijs, de politieke partijen en de vrije 
maatschappelijke organisaties dient te 
worden overgelaten, 

3e. 
volgt: 

artilrel 4 wordt gewijzigd als 

1. De leden van het 'lfdelingsbestuur 
worden gekozen -voor _de . tijd van drie 
jaren. Telkenjare treedt volgens een 
door het bestuur, voor zoveel nodig bij 
loting, op te maken rooster éénderde 
gedeelte af. Het ,rooster wordt zo inge
richt dat zowel van de in functie gelw
zen leden van het dagelijks oestuur als 
van de overige leden telkens éénderde 
gedeelte aan de beurt van aftreden is. 

toeg·evoegd: 

I. De wijzigingen in de ;o.rtikelen 3, 4, 
16 en 17 van het huishoudelijk reglement 
treden in wéking op 1 januari 1969. In
dien de bepalingen van ::.e reglementen 
van de afdelingen en centrales op die 
datum nog niet zijn aangenast aan deze 
wijzigingen in het huishouclelijl' regle
ment van de partij, worden zij geacht 
dienovèeenkomstig te zijn gewijzigd 
met ingang van 1 januari 1969. 

II. Voor de berel{ening van de termij
nen in de gewijzigde artikelen 4 en 17 
telt de duur van een bestuurslid-

c. spreekt zich uit voor het opnemen 
van burgerschapslmnde in de 
lesroosters van het basisonderwijs en 
van het voortgezet onderwijs, 

d. spreekt zich tevens ui1. voor het 
opnemen ·van burgers'chapslmnde · dari 
wel elementaire politicologie in de 
lesrooste1;s van de daartoe geëigende 
vormen van hoger en v,retenschappelijk 
onderwijs. 

c. spreekt zich. uit voor de oprichting 
Yan een Instituut 'voor staatsburgerlijke 
vorming ten dienste van alle organisa
ties en instellingen die zich met die 
vorming bezighouden. 

(Het hoofllbestuui· a(hiscHt vool'lopig 
met o\·ergt·ote meenlerhc\d tegen aan

vaanling·. ·) 
2. De eerste .drie jaren is de zit-. . . maatschap voorafgegaan aan de wijzi-

tingsduur aan"· bep,(H'king·y~O!Hlerhevig · :· .ging dezer bepaling·en wel n1ede, n1et 

(Het hoof<lbestuur overweegt tot 
amendering in die zin .:lat opneming van 

het val• burgerschapsiumde in de 
lesroostet•s van bet basisonderwijs vel'· 
valt, m1 basisomlerwijs r,·een eimlonder· 

'>() De Volkspartij voor Vrijheid en 
0 ·Democratie door het jaarli)llis. ~a:fti·eden• ,;;an: éénder: · · ~ 

de der bestuursleden,· dien verstande: dat nieL.'"erder periodiek 
behoeft te · worden afgetreden dàli tij- wijs meer pleegt te zijn; 'oorts oYet·· 

'1. Een 
11
.d ,,a

11
·.·he.ti'.·.p· __ eo_· .. t.Ul_.·~ .. · ·,·.- .. ·_.·g·e·l·{,_Q_·" .. ·e·_n.· .. · dens. de vm~ige··oepa:îiJ::\geu.:B9QdZaJ~elijk . ..t 1-.t' .. 1 f.11 .. t 1 .· ._,_ ... ·u·· 1.e. a. gezien hoofdstuk V 'an het. rap-~ cr ,. • ,.._ . . · · · •· · ,., ................ •· • • -_·weeg· .. -le_._ .... _:··.toOl les __ · .. "._'}' a_ m.('> .. I.· .· I'l_ng_ port yan de .. commissie idezcr-gekozéne 

ter vervulling van een tussentijds-' open•. wa.s>:~ · .-.'..''' . :;< ·~ ~.' i~;{:~X·c···< ;~~ >\vna.rdoor Iie_·t_.· ·.·~.··.· .. ;l_ .• k_· ....• ·,,A_'> .•. I.~):ge_~r_'S __ çb_a,.l.l.s .. 'ltt __ m_ (_1_~-.. ·'. ;, inzake staatsburgerlijl'e vorming en ar-
gevalle_n plaats, treedt· a_f op het tijdstip .N.I1.1 ")iii·~f::;f ':, ·.~·.. · . ~ waarop het lid, in wiens plaats tu:ssen- als onderdeel vai{/1~~ .. ~ \i>tli :tnaat~~~jtjj-'.) .. tik el _2 van het beginselprogram van de 
tijds ,moest worden voorzien, had .moe' .·.·.· Deze teksten zijl1. zovGel mogelijk ge- 'pijleer ~noet word~il~?ii<~~r,~v~ién~·J:.;:: '-····'.·)partiJ, 
ten a{tredèn. Jljkhlidend aan ïu•tiit"el 18,. 'tweede t;m . .. . . .. . . . . . . . . . . . . ·•· • b. van mening da.t het wem,elij!ds dat 

'z~esde lid, van .dé SüituteJY\·'án de partij, 2~ De VÓiksp~tij< vM~ \;:l'ij1\e;iá' 'llîi ile partij voortdurend en systematisch 
4. -Met inachtneming ~_ti.h h_et i~epaalde ::Waarin voor het :dag·eltj~l'!, en hoo~d-.· ·. o. D,elnocratie ·. . . aandacht schenkt aan de staatsburger-

. . 
1 

d l'd · , ... ct"·t · tik. 
1 

. . '· bestum; soortgeiijke :J<i!t)álingen over .·. liJ'ke vorming, , 
111 het.' vo gen e l .·· vaJ1> l' ar.; e ,_.Z1Jl1 beperkte ver]desbii.ai'heid''reeds bestaan à> gezien hoofdstuk V van het rap-
de ü)den yan het bestuift\ voor zover zij . · port· v_ an de emumissie •üezer-gelwze:ne . c. _verz_.oekt het hoofdbestuur de nodi-
onafgebrokel1 g·edurende tt~l.l minste zes sedert het voonaar yan 1965 (algemene 

Ve
rgadering te zwolle) inzake staatsburgerlijke vorll".ing, ge stap,pen te ondern.erne_n opdat zo 

. b. van merring dat de politieke partij- spoedig mogelij\{ in alle, delen des lands 
J'aren het lidmaatschap nebben vervuld, . ' n . • ~ 
niet terston<l herkiesbaar:· (Het hoofdbestuur a(lvisefirt ttna11ietn · · voor zo··vel leden als ni·et-le.·den c en en de vi'ije maatschappelijke orga> ' 

5
_ De in functie. gekozen leden van het tot aanYaarding· van de voorgesteiele nisaties het meest geëigend zijn 01i1 . ~~:~~agang~ge·e~~~s~:r::,_:ns~~;~~~.rgerlijke 

l l 
.. k b t .. · d - h t · reglementswijzigingen en ''an de · voor· burgers tot een geïnteresseer~d ~ 

c age IJ. s es uur zun na é."llk .. e. VOI'l- s_taat_sburg·ersclmp op te wel{ltcn, · · 
ge lid genoemde periode wel terstow:l, gl's11'lde on>rgangsheJmlingèn.) d. doet een dringend beroep op het 
herkiesbaar, indien het betreft de· c. doet een beroep. op deze organisa- ·hoofdbestuur, de "bestliren vim de Ka-
rechtstreekse verkiezing in een andere ties om hun activiteiten '-'P het geoied mercentrales en de afdelingsbesturen 
functie in het dagelijks bestuur, in welk Staatsburgerliike vormmg van de staatsburgerlijlm vorming te om er bij hun beleid. voortdurend reke-
geva,l een nieuwe period~ vàn her- 'J vergroten, ning mee te .houden dat het stimuleren 

kl
·esbaarhei'd \•an zes J·aren aanvangt, of · van zinvolle activiteit van zoveel moge-·····" """'. d.. spree. kt ·zich uit voor· een. over- . 

indien tot hun kandidaatstelling in de- '(Lo•o·· .. ,.· jS·;·.~··:·0'· k··.' ·v}. •.·. heictsbeleid dat deze activiteiten waar lijk leden van grote betek·ènis is voor de 
zelfde functie wordt besloten met een 11 0 mogelijk ondersteui1t. staatsburgerlijke vorming, 
meerderheid van drievierde gedeelte e. dringt er bij ge afdelingsbesturen 
der schriftelijk uitgeorachte stemmen 

2
,... De Volkspartij voor Vrijheid en (i-Iet boofdbestqur adviseert vool'lopig op aan om ten minste één· bestuurslid 

van de aanwezige bestuursleden. De i · Democratie met .overgrote meerderheid tegen aan· per afdeling in het bijzonder niet de 
overige leden van het bestuur zijn na de · · · · · zo1·g \•oor de· staatsbtlrgei'll'J'ke \'OI'nll.Ilg 

· 'd d · d · · 1 a. gezien hoofd;;tük V van het rap· vaarding van alinea d en acht de ali' · ~ 
in het vonge ll genoem e peno e we te belasten. 
terstond herkiesbaar, indien het betreft port van de commissie Kiezer-gekózene ilea's b en· c overbodig naast artikel. 3 

. . t t . f t' 
1 

inzake staatsburgerlijl,e_· vorming, (H t 1 f 11 t d • t 0 Iopi·g de verlnezmg o ·een m unc Ie ge wzen Yan lief begiuset11~.ogran1.) e · too ( les uur a v1seer · vo r 
lid van het dagelijks bestuur. b. van mening dat YfrgroÜng van de unaniem. tot aanvaarlliüg, (loch over-

4e. artikel 16, vijfde lid, wordt gewU
zigd als volgt: 

5. Het dagelijks bestuur van een cen
trale. bestaat uit een voorzitter, een se
cretaris en een pènningmeester alsmede 
uit een ondervoorzitter indien deze func
tie ,in het reglement der centJ'ale is 
voorgeschreven. Zij worden · allen in 
functie door de centralevergadering ~:;e-
kozen. · · · 

5e; ·aan artikel 16 worclt toegevoegd 
het itavolgende zesde lid: 

6. 'Hef reglement der centrale kan be
palen dat andere leden van het bestuur 
tot liet· dagelijks bestuur behoren. Deze 
leden worden door het bestuur üit zijn 
middeli aangewezen, tenzij het regle
ment der centrale anders bepaalt. 

6e. artikel 17 wordt gewijzigd als 
volgt: 

:t. De leden van het bestuur der cen
trale worden gekózen voor de tijd van 
drie jaren. Telkenjare treedt volgens 
een door het bestuur, voor zoveel nodig 
bij loting. op te maken "Ooster éénderde 
gedeelte af. Het rooster wordt zo inge
richt dat zowel van de in functie geko· 
zen leden van het dagelijks bestuur als 
van· de overige leden. van het bestuur 
telkens éénderde gedeeite aan de beurt 
van aftreden is. 

de zit-2.· De eerste drie jaren is 
tingsduur aan beperking onderhevig 
door het jaarlijlm aftreden van éénder
de van de bestuursleden. 

3. Een lid van het bestuur, gekozen ter 
vervulling' van · éen tussentijds openge
vallen plaats; treedt' aJ 'op het tijdstip 
waàrop liet lid, in wiens p:aàts tussen· 
tijds moest worden voorzien, had moe
ten aftreden. 

4. Met inachtneming .:van bet bepaalde 
in het volgend lid van '.tit artikel, zijn 
de leden van het bestuur, voorzover zij 
onafgebroken gedurende t :n minste zes 
jaren het lidmaatschap neboen vervuld, 
niet terstond herkiesbaar, 

politieke l'ennis en lwt' 'poiitieke inzicht 29 De Volkspartij ''óor Vrijheid eh weegt· een amendering waardoor de 
van de kiezers een. fundiun<;ntele bijdra- 'Democratie aanbeYeling·eü meer op 1le I•raktijk wm· .. 
ge dient te leveren tot yerhd'er'ing van a. gezi~n hoofdstuk V \ aJ1.11Ci r'ap-. !len gel'icht.) -

De 'bûitengewone algemene 

vergadering van de VVD, 

15 

tiidens welke het rapport van de 

comm1sste kiezer -gekozene behandeld 

zal worden, heeft plaats op 

.en 16 november 1968 

1n "De Karseboom" te Hilversum 

Het rapport is inmiddels in brochurevorm verschenen. Men kan 
het bestellen door f 3.-· te storten op postrekening nr. 6 7880 
t.n.v. secretaris VVD te Den Haag, onder vermelding .. Rapport 

Commissie Kiezer-gekozene". 

J ~ .. 

5. De in functie gekozen leden van het 
dagelijks bestuur zijn na de in het vori
ge lid genoemde periode wel terstond 
herkiesbaar, indien het betreft de 
rechtstreekse verkiezing in een andere 
functie in het dagelijks bestuur, in welk 
geval een nieuwe periode van her
kiesbaarheid van zes jaren aanvangt, of 
indien tot hun kandidaatstelling in de
zelfde functie wordt besloten met een 
meerderheid van d-rievierde gedeelte · 
der schriftelijk uitgebrachte stemmen 
van de aanwezige bestuursleden. De 
overige leden van het bestuur zijn na de 
in het vorige lid genoemde periode wel 
ter;c;tond herkiesbaar,· indieli· het betreft 
de v~rkiezing tot .een .in functif;> "'ekozen 
lid van het dagelijks .béstum:. - ------------~----------~~--=-------------------------------------------~--------~~------~~--~----~------~~ ;, 



VRUHEm EN DEMOCRATtE 

Vrouwen-landdag • 1n 
7 

Op 20 mei jl. llield de Organisalit> 
Vrouwen in de \~'D te Dronten·, 
Oost-FleYohmd. in de ,.Mecrp;wl" ha>~r· 
jaal'lijl,se landd>lg, welke door ongeveer 
370 leden werd bijgewoond. 

Na het welkomstwoord n1n meyrouw 
H . .J. D. A. Blink-Koning. bcstuur'Rlid 
van de· afd. D1·onten der VVD opende 
nlC\Touw mr. E .. J. A. Sclwltema-Conra
di om 11 uur dr bijecnlwmst met een 
haltelijk woo1·d Yan welkom tot alle 
aanweûgcn. 

1\fcvr. Sclwltcma deed mededeling 
1·an ue bestum·swisselingen en. const<J
teerdc, dat dit de laatste bijeenkom~t 
ondet· haar leiding is. Hierna wenste 
me\'rouw DetmeyC'r de presiclente g·eluk 
met. haar benoeming tot ridder in de 
Orde Yan Oranj<~ Nassau. welke geluk
'vcnK verge-zeld ging Yan C'f"n bloernen. 
hulde. 

De he~n· :iYL nm Ga Jen. lid ,·oot· de 
VVD in de adyiesr·a;1d ,·oor D1·onten, 
gaf inlichtingen on:t· dit bestuursor
gaan, waan·oor in 1967 voor· lwt eerst 
\·erkiezingen werden gehouden. Sa
menstelling nu: 2 Jed!'n E:VP: 5 AR. 

CH, 8 P\·dA; 1 VVD en 2 D' 66 I vom· 2 
jaar getwzenJ. 

Mevr. mr. E. \'eckt-Snlit bespl'"-k de 
situatie vHn het huidige kabinet. Welke 
wind zal in de zeil<>n nm dit kabinet 
vallen·: De spreekst<'l' kwH m tot de con
clusie, d>~t het ka bind Ut• Jong te' kam
pen ll()efi n1et een .~tr..-tldH2 zuid\vestPJ', 
\\'aartegf•n 111Pt inspanning v~n alle 
luachtcn muet wonten opgetornd. Het 
kabinet heeft \'ele moeilijkheden en 
blijft nid gespnanl ,-oor leg<'nslag in 
binnen- ·en buitenland. De basis is nu 
ook sn1<Jller gL'\\'Ot·d•·n. thans ;-;;) ~etcls. 

Uit de \'CJ·schillende \Taagstulzkt•n 
waar spreekster gnmg op in had willen 
gaan, bcp::wlde zij zich tot twee; belang
rijke onderwerpen. 

I. R>~tliu, i<'l•"·isie t·n ~du·Jjn~ntlt• Jll'''"'· 

Jl;1en beseJt de macht en tOL'nem<'Iléh' 
invloed die deze r·omm tmica ti<•midllelen 
kunnen uitoefenen; ondanks alle goC'dS 
en wa<Jnle,·oJs dat gebracht wordt, rijst 
toch de \'l'aag: mnken deze media daal' 
wel altijd een ,-erantwoord gebnül' \'an'l 
Vooral een ,;tn·,·en naar objectiYiteit, 
juiste bel'ichtgcl'ing t•n f<Jire behande
ling i,; gewenst. Wat î:-; lwl \'Cl schil tus
sen radio en tv cncP.ijds l'l1 dagblacl
pel'l; anderzijds? De perstP zijn moet
lijk te toetsen. t<'lzsten wonJen nwk niet 
bèwaard; slecht~ 2 à 3 ;ot•ndm·s zijn 
aanwezig. DilgbladpNs i,; geschrtkeer
dcr. met een eigen publick en a !les 
wo1·dt rustiger \'CJ'WeJ·l,t. 

De moeilijkheid hij rndio en t ,. is 
naar spreel,stm·s inzicht de Y:J>llz subjee
lieve instelling 1·an p1 ognnnmaleidcrs, 
repö1·ters en inteJ'\'iCW<"l'S; men wil ef
fect bereiken en het publiek directer 
raken en ,;choldwn; méér (]an dat men 
objectieve waarheid zoekt en feiten in 
breder \'erband tot hun rt>eht. wil laten 
komen. 

Na de VPRO heeft nu de Vnra Idaeh
ten uit eigen ln·ing. Vooral bij een nog 
,jong medium als televisie is ,;en be
roep;;code en beroepsethiek dringend 
nodig. Bij ]{ritick beroept men zi.ch 
vaak op ,,\'l'ijheid YHn n1eningsuitingl'. 
Naast dte terecht bij de VVD zo dierba
re verdraagzaamheid is een stct·k Y<'l'
:lntwoordelijkheidsgt·Yoel gewenst. 

De dagbladpers heèft anclC're pl·oble
meil. Naast stt•t'k<' stijging dt'l' kosten, 
teruggang in t•xploitalic-r·csultatcn. 
Door fusies gepBard met ontslag van 
journalbten N1 ink1·imping t·edacties iR 
er onrust ontstaBn in dl' kn111tenwereld. 
Dit lmn de neiging bovot·deren, dat men 
de oplaag tnwht te \·ergroten door 
scnsatiebel'ieht('n naar Yoren te halen. 
Dil·ecte steun is verwerpel\ik, maar tege
moetkoming in omzet..klelasting· en even
tuele \'el'lagin~; van de postunien·n kan 
helpen om tot meer rentRbilitcit en 
-rustiger wel'lu·n te komen 

Een on dei wf'l·p "'<l:HO\'l'J' yecl 
geschH·:vc·n en gespn)};;:en \\"Ol'dL Dt· g·e
middelde werlilooRheill i,: 2 pct.. maar 
ligt in de nmdpt·o,·incit~s hoger, terwijl 
er in de randstad \'l·ijwel 0\'<'t'al tt:lwrt 
aan werl{krachlt:n lw~taat. W<·rl{
loo.~heid is iets alsC'Imwdijl;s t•n Wt'J'kt 
;lepl'intot·encl. Hl't mer·encleel der 
mensen \Vil grnag \\Tl'}.;.en, zeker de on
tleren. Tc!·c,cht stolt d<· VVD, d>ü \\'ie 
'lmiten zijn schnld ge,•n wel'k heeft. 
aanspnt.a!{ lzan m;ti;,•n op hulp. Maar de 
situatie 1·oept enig<' \Tagen op. Wonlen 
'llnze uitstekende f'ocia le voorzieningen 
altijd juist gehanteerd? \Vcigert men te 
vlug ander werk dnn nwn lweft g·ednan, 
of vindt men de <lfstand l (' .~1·ool? S]WCi· 
.~,1·'·~- ,'J~p ·····' 

J~en ~roep danw~ lwzod1i ''"" ::;o·oot lantlbou~vbedr~jf in .'iwifif•rhant. 

Aandachtig· lnlstl'n'nd naar P<>n sprel;:er in "De i}Ieerpaal". 
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Dronten 

t•n over;o;chakeling brengt soms een ;,,. 
gerc bl)taling met zich mee. De comrol.-. 
op ontduildng en herhaalde weig<'rin;; 
van werk moet worden verbete1·cl. Tij
dens de hoog·conjunctuur waren er wl'i
nig moeilijkheden. Zijn de arbeidsbn
remts op cle;.:e andere aanpak reeds \'Ol

do<•nde ing eslelcl? De opleiding mo<:t 
nw.:r aan de vraag worden a angepal't: 
een br<'de basisopleiding nw a kt 
omsclwlzeling later gemakkelijker. 

Ondcrzoelz is nodig of alle ingeschn,. 
yencn bereid en geschilü zijn tot rcgel
llJatigc beroepsarbeid (minder yaliden 
buiten bc·c;chouwing gelaten). Het is 
wC'nsclijk clat ovér dit alles meer wonJr 
gt•pulJ!iccenl: ln·itisch beldjl,en \'311 hd 
pel cel)tage werklozen is gewenst. 

Welke richting voor verbetering "·erlz
gc·kgL·nlleid moet men inslaan? Ve,;tJ
.~ ing n-i n niet of \veinig levensvatbtn·~' 
beclrij\·cn i~ niet gewenst. Wel moet u:: 
yestiging buiten de randstad aantreklu.
lijker· won! en gemaakt; waarvoor mel~ 
werk Jl:Hil' de n1.ensen toe 1noct brengPIL 
De noorddijke provincies moeten l:iij 
hun :;timulering van nieuwe vestiging''J1 
gc•stcuncl. De Kamerfractie staat hier 
~-olleclio· nchter, terwijl ool{ de nota O\'C!' 

lwt N~)ordon haal' instemming· lle<>ft. 
V1 oeg·pr tt·old,en de jongelui ook de w.-
relcl in: JVI0n mag van de jonge wcrkn~
nWl'S initialief en .aanpassingsvermog <·TI 

,·etwacllten. De afstanden worden in m:
Z<' modet·ne tijd steeds kleiner en .!•' 
jongt·t·en die naar de 1·andstad ll·ehkt•L 
word<.·n md alle zorgen omringd. 

JVIe\ rouw Veder beëindigde haar inlH· 
ding met deze woorden: Uit wellze hoek 
de wind ool' 1noge waaien. nwge hd 
een frisse wind zijn, bezield met •'H'
get'Sl van ,-el'draagzaamheicl, YCJ'flllt· 

woo1 dt>lijkheicl en vooral opbouwend•· 
gezindheid. Als die wind waait zal zehN 
de VVD de wind in de zeilen hebbe11' 
Hie1·na had mevrouw Veder nog 
\'Cl ~chillende vragen te beaÎ'Itwoot·dnJ. 

Met een hartelijk woord van dank "';;1 
nlle sprekel'S besloot n1evrouw Schelt•c· 
mH cl<•ze ochtendbijeenkomst. 

Daarna was er gelegenheid C<·n tluvr 
rit· Rijksdienst van de IJsselmeerpolrlCI ~ 
ingcricl!tc tentoonstelling te bezichtig<·n. 
Na de lunch werd des middags in een 
H<lntal bussen de Polde1· doorknlisl, 
wan rbij o.a. rijkslanclbouwconsul••nt(·l: 
voorlichting gaven: en een bezoC'k Mm 

boerderijen werd gepracht. 
Tot slot werd in paviljoen "de :Meer

lwet'' te Lelystad de thee gebruil;t .-,,; 
kwnn1 er een einde aan een zH,r 
ge~laagde en interessante dag. 

G. VAN TROJBX' 

Au 11 de yesluc&gde dag 1noet I'O!f r." 
slotwuunl toegevoegd wordeu, d<ti <lo<u" 

de gmte dmkte bij de thee in Lf'llt8lwi 
11i' t moge/ijk was. 

Dllul'f!m co/gt het hiel' i.11 CII7U Ir I''<J<J!'

dtll: 

o,,:,- yrute IG<•Cirdering voor ollr:11 . .~,., 

•11111 tle:c dag hebben. rneegetcerkt ''" ,,.. 
t·dp mucilijl.:heden wisten te o•·r,.p:in-
11'-'11; in de eerste' plaats me';~'""·"· D•. 
r1·ies-v.d. Tim·dt Aberson e11 hou!' ,_·,·hl
fJ' """t. IJelleüe')}s ·mevronw Hu"·' 11-1'•111 

r/r 1' J,i/1(/<m: IJe;·äer de d.f111Ws dir "/1 ru1 

nl •1111k re u;'j;;;e ·meehir !pro ;•. .Ie 
·'f'N'' ksters en sprekers, d• h<:"-1-
Wr-.-.;te,·dijk t:oor de regelin!) run ·~e 

111 i<lilogtocld. rle le·idste·rs en /eide!'s ;.;; 

,J,· IJIIsseJI eu "lo;st bu.t not le11 ,-r· ,~e 
!JIISft·o,ut~:cn en gastheren) d·ie rle -ï.,;
r<~sie in !wis en hof zo cha1''/J'Mtnt •m/J'i"
!f''''· .4" 11 allen, namens nll•. ./.fl
''' ''ms!P.;·s. ila.rtelijk àan7c. 

}~. A. J. SCHELTE.lVIA-COX'ftADJ, 
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Een RO~TIV/iLART . door de Rotterdamse llavens SP/DO 

Ge•A•ïift schoonheld In nylontapijt 

, 
Oaamo presenteren wij u ons nieuwe produkt Vertolon: 
Vertolon is een nylon tapijt, dat vervaardigd is volgens de be
proefde weefteclmiek. Vertalon vervilt af pluist niet Ver· 
tolon blijlt mooi, zelfs op de meest intensief gebruikte plaat· 
sen. Iedervan do 7Vertolon ·kleuren is fraai genuanceerd. 
Vettalon wordt geleverd op 380cm. brlled {kamerbrew) 
en 100 cm. breed. Vertalon iszools alle Verto-produkten 
GDgelofelijk sterk.PrUs:380 em. 6reed: 199.15 oer mt.r.,lOO em. 'breed:/26,ZSger miA 

containers: 
koel/ vries
containers : 

' , 

"Flats" en 
"Huifcontainers": 

Onder de beschermde naam .,Multlload"
oontalner bouwt Paul 4 Van Weelde 
N.V. genormaliseerde aluminium STA· 
PELCONTAINERS voor het atukgoe
dorenvervoer. 
De constructie van Van Weeldo's con
tainers leent zich In het bijzonder tot 
het bouwen van· uitvoeringen als koel/ 
vrlescontainers, met naar keuze poly
streen of polyurethaan Isolatie. Binnen
afwerking naar wena In aluminium of 
polyester. Tevens kan elk gewenst koel· 
aggregaat worden geleverd. 

GESLOTEN ALUMINIUM 
CARROSSERIEËN 

CARROSSERIE· EN CONTAINERFABRIEK 

PAUL&VANWEELDEN.V. 
'a· GRAVENWEG 3li'J • NIIMVERKERKND IJSSEL• TEL. (01803) 2841 (31.1JNEN) 
--;~. · '. ·:...;"<t;_;;.;:. •• :::~>:·.!c-.· .-. · ... ,~T-~:· 

.. ·., 

een, BELEVENIS r W ill.eutsplein 

Rotterdam 

.. Twee Torens 

N.V. LIJM- EN GELitNTINEF ABRIEK 
TELEFOON 25242 - DELFT 

VUURVASTE STENEN IN AllE SOORTEN 

" M 0 l I S 0 l u MOLER ISO lA TIESTENEN 

VUURVASTE ISOlATIESTENEN 

ZUURVASTE STENEN 

·" P R 0 D 0 R I T E u CHEMISCH BESTEND1GE PRODUKTEN 

LEVERT 

.N. V. Gouda I/' nnrvast 
VERENIGDE VUURVASTE STEENFABRIEKEN 

GOUDA - TElEFOÓN 67 44 - (18 20) 

Boele's Scheepswerven en~ 
Machinefabriek N.V. 

B 0 L NES (bii Rotterdam) 

• 
Reparatie en nieuwbouw 

• 
TELEFOON 134862 ROTTIERDAM TELEGR. BOIELE - BOII.NES 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

• • • Mi in op1n1e IS ,. -·· 
• liberaal Beraad 

Hoewel het wat moeilijk is te discus
siëren in een veertiendaags verschij
nend blad, wil ik toch reageren op het 
stuk van de heer Wensink (Vrijh. en 
Dem. van 13 mei) betreffend: mijn op
merkingen over het Liberaal _Beraad 
(Vrijh. en Dein. van 4 april). 

De heer Wensink schuift mij een aan
tal meningen in de schoenen die be
paald niet de mijne zijn. Dit 
misverstand komt al in het begin van 
zijn brief naar voren als hij schrijft 
"Begrijp ik zijn oplossing goed, dan wiJ 
hij de partij groot maken doo~· n i e t -
g~estverwanten aan te trekken die Zich 
met de concrete programmapunten van 
de partij kunnen verenigen." 

Bij herlezing van mijn brief zal het de 
heer Wensink opvallen dat ik mijn 
voorstellen deed ten behoeve van het 
Liberaal Beraad en dat ik als doel van 
het Liberaal Beraad heb genoemd 
"geestverwanten uit andei·e partijen 
naar ons toe halen.'' 

Wie geestverwanten van ons zijn, wil 
ik afmeten aap de mate waarin we het 
politiek eens zijn. Als criterium hiervoor 
neem ik het al dan niet onderschrijven 
van (grote delen van) de politieke stel
lingname van de VVD. Dit is voor de 
heer Wensink reden om over te gaan tot 
de verkettering van medestanders, 
waar ik in mijn brief tegen waarschuw
de, als hij dan zegt dat hij geen 
verschil ziet tussen mijn ideeën en het 
pragmatisme van D'66 en het verder 
nodig oordeelt te twijfelen aan mijn po
litieke beginselen. 

Het aardige van de brief van de heer 
Wensink is dat hij daarna hetzelfde 
gaat betogen wat ik deed, namelijk dat 
in ruime kring buiten de VVD zo lang
zamerhand gelijk gedacht gaat worden 
als wij dat doen. En hij toont dat aan 
door te wijzen op enkele concrete ont
wikkelingen bij personen en groepen die 
bepaald niet liberaal genoemd willen 
worden. 

Hoe de heer Wensink hier een te
genstelling wil zien is mij niet duidelijk, 
tenzij het komt door het misverstand 
dat ik reeds hier boven uit de weg heb 
geruimd. 

De-heer Wensink schrijft dan wat ver
wijtend dat ik kennelijk er bijzonder 
van onder de indruk ben dat het aantal 
op de VVD uitgebrachte stemm.en geen 
spectaculaire groei te zien gaf. Juist 
omdat ik het geheel met de heer 
Wensink eens ben dat onze politieke 
stellingneming in ruime kring buiten de 
VVD in goede aarde is gevallen, doe ik 
een serieuze poging om een einde te 
maken aan de betreurenswaardige 
toestand dat onze potentiële medestan
ders toch menen gescheiden te moeten 
optrekken. 

De heer Wensink kan dit - blijkens · 
zijn vage betoog in de laatste vijf aline
a's - kennelijk niet zoveel schelen en 
dat vind ik jammer. 

Overigens vraag ik mij af of de heer 
W ensink - uitgaande van zijn geloof in 
"één liberalisme", dat weliswaar aan
gepast wordt aan de tijd, maar dat 
overigens steeds op alles antwoord moet 
geven - van mening is dat iedereen die 
bij een stemming in de VVD in de min
derheid blijft dus géén of geen góéd 
liberaal is. Ook de heer Wensink zal dat 
wel eens ZlJn overkomen; toch 
beschouwt hij zich net als ik als een 
goed liberaal en op zakelijke gronden, 
nl. dat we het toch in grote lijnen eens 
blijven met de VVD, blijven we lid van 
de VVD. . 

Waarom zouden we dat niet uitbrei
den tot mensen die ook de VVD politiek 
ondersteunen, maar iets hebben tegen 
het begrip "liberalisme"? 

A. J. B. HUBERT, Scheveningen 

• Filmkeuring (V) 
Mr. W. J. Geertsema, de burge

meester van de gemeente 'Vassenaar, 
waar ik wethouder ben, heeft een zeer 
lezenswaardig stuk over filmkeuring 
geschreven. Al behoor ik niet tot uw 
partij, toch zou ik in uw blad gaarne de 
volgende reactie geplaatst zien: 

Terecht vraagt mr. Geërtsema zich af 
of opheffing van de filmkeuring voor 
volwassenen niet tot grote moeilijkhe
den zal leiden, omdat dan de mogelijk
heid wordt geschapen, dat een reeds 
aangekondigde film of een film die 
!'eeds één of meermalen gedraaid heeft, 
plotseling uit de roulatie mo · ': worden 
ger.omen door een gerechtelijke vervol
ging of het ingrijpen van een burge
!neester. 

IJveraars voor de afschaffing van de 
.fihnkeuring voor volwassenen houden 
met dit aspect van de zaak geen reke
Hing. 

Ml'. Geertsema zegt niet te weten wat 
de commissie Witte, die zich bezighoudt 
met de problemen van de filmkeuring, 
a:u1 het uitdenken is. Wel bekend is 

In deze rubriell nemen wij brie
·ven van lezers op, · waiu'ln een 
!nening naar voren wordt gebracht 
die naar het oordeel van de 
redactie de aandacht van andere 
lezers verdient. Dit houdt uiter
aard niet in dat de redactie bet 
altijd met die mening eens zal 
zijn. Zij behoudt zich het recht 
voor ingezonden brieven te bekor
ten. Anonieme brieven worden 
terzijde gelegd. 

echter, dat deze commissie een politie
ke commissie is en niet is samengesteld 
uit deskundigen. 

In een belangrijke zaak als filmlwu
ring had het voor de hand gelegen, dat 
een commissie was samengesteld uit 
deskundigen. De waarde van het uit te 
brengen advies is daarom reeds nu twij
felachtig. 

MR. N.W. A. BRINK, Wassenaar 

Uit de partii 
• AMERSFOORT 

In Amersfoort heeft het "best. uur van 
de VVD-afdeling de functies opnieuw 
verdeeld. Het bestuur is thans als volgt 
samengesteld: K. Buisman (voorz.), D. 
J. Abercrombie (secr., Randenbroeker
weg 64), C. Ruitenberg jr. (penningm.), 
M. de Bruijne (vice-voorz.), aismede 
mevr. M. C. Bezaan-Snooy, m "''I'. E. J. 
J. Dil-Schipper, J. J. B. Brauneck, G. 
G Gerritsen en mr. H. J. Keeteli (le
den). 

• SOEST-SOESTERBERG 
Op initiatief va;1 de Soester VVD-afde

ling, werd in SE!.menwerJüng n,et' alle 
fracties uit de Soester gemeenteraad en 
met alle afdelingsbesturen van de> in die 
raad vertegenwoordigde politie!«' partij
er., op 16 mei een bijeenkomst georga
niseerd, waar het vraagstuk van de be
jaardenzorg, eerste door twee inleiders, 
!eter door een forum samen6c•s!eld uit 
en door vijf partijen, uitvoerig werd 
bE-handeld; De uitzonderlijk g-rote be
langstelling - men telde ongeveer, 140 
bezoekers - alsmede de stapd inge: 
diende schriftelijke vragen, leverden 
het bewijs van de n1.ate waarin dit 
vraagstuk bij ons allen leeft, ongeacht 

-levensbeschouwing of politieke 1;:,0ur. 
Staande de vergadering werd aan de 

Soester VVD-voorzitter, J. H. Fater, het 
verzoek gericht te trachten E:er. raad 
voor de bejaardenzorg tot stand te wil
len brengen door coördinatie va.n alle Yl 

particuliere basis op dit ge bi od reeds 
werkzaam zijnde kt·achten, '.n samen
werking met de gemeentelijl'e autoritei
ten. 

Een vervolg-bijeoJ!wmst, te )l,·.t:den i'l 
nc vember, werd nu reeels in principe 
aangekondigd. 

• GORINCHEM 
Het bestuur van de afdeli;1~ Gorin

chenl is na enige \Vijzigingen· t~I;::,ns als 
volgt samengesteld: A. J. ?.I. de Goèy 
(voorz.), J. Oosthoek (secr.), E. van 
Gent (penningm.), A. den Bakker (vi
ce-voorz.), alsmede n1evr. Hoven
kamp-Waltheer, mevr. A. de Kor
ver-Waale, F. C. 11. Stem·s en .l' W. C. 
Wildervanek (leden). 

• HARDERWIJK 
In hotel De Veluwse Boer te i\Tunspect 

heeft een gespreksavond plaa' _, gehad 
van de afdelingsbestm·cn van d<' onder· 
centrale HardenviJk. De het··2:1 A. W. 
van Aken en P. Stcrrenbm·g hielden in· 
leidingen. De heer Van Aken 
(bestuurslid kamercentrale Arnhem) be
pleitte een hecht<~t·e samenwet·J;·J:g tus
sen de afdelingen onderling en E·Fn bete
re informatie voor geestvenv:wten in 
vertegenwoordigende lichamen En com
missies. De heer Stenenb'.IJ'~ spral{ 
over taak en organisatie van L!c land"
lijke propagandacommissie, wam·van 
hij lid is. Hij wees ook op een heel 
ander soort propaganda, namelijk die 
welke kan uitgaan van de vertegen
woordigers in provinciale staten en g-e
meenteraden. Zij kunnen er door hard 
werken toe bijdragen dat de VVD het 
image krijgt van de partij te zijn die 
van aanpakken weet. De heer Fterren
bc.rg bepleitte door grotere inspanning 
t~ geraken tot een sterkere ~er-J-;eid op 
de Veluwe, het gewest dat 1oJ~· de in
polderingen en de grote recreatiE moge
lijkheden de iwn1ende jaren zoveel be· 
langrijke beslissingen zal vragen. 

vrijdag 31 me1 1968 - 17 

Radio-uitzending van de VVD: Woensdag 12 juni,, 18.20-18.30 
uur, zender Hilversum I (402 m). 

Deviezen en werkloosheid 
De voorzitter van het NVV, de heer 

Kloos, heeft zich al eerder voorstander 
getoond van het g·ebruik van onze grote 
deviezenvoorraad ter bestrijding van de 
werkloosheid. Onlangs heeft hij dit 
standpunt (dat o.a. door dr. Zijlstra in 
het verslag van Ned. Bank is bestre
den) voor de tv verduidelijkt. Het blijkt 
dat de heer Kloos aan wil sturen op een 
uitbreiding van de geld- en kredietcircu
latie waardoor prijsstijgingen zouden 
optreden, die de betalingsbalans verder 
déficitair zouden maken, zodat dus de
viezen zouden afvloeien. Een andere 
weg is er trouwens niet om' de deviezen
voorraad te verminderen. 

De schepping van nieuwe middelen 
zou in de eerste plaats moeten dienen 
tot financiering van de maatregelen ter 
bestrijding van de werldoosheid. Een 
bewuste inflatoire ontwikkeling dus. 

Een dergelijke opvatting leeft in 
verschillende kringen, zeker in die van 
het NVV. Het is een zeer simpele me
thode om de werkloosheid te bestrijden. 
Door die simpelheid spreekt het mis
schien ook wel de· grote massa aan, 
voor wie betalingsbalans, waardevast
heid, stabiliteit, e.d. min of meer 
abstracte begrippen zijn en waarvan de 
samenhang niet zó eenvoudig is te on
derscheiden. 

Met een bewuste inflatoire financie
ring zou men echter het paard achter 
de wagen spannen en de gehele soci
aal-economische situatie in gevaar kun
nen brengen ter wille van een ogen
blikkelijk, maar kort, soulaas. Niet al-. 
leen zou onze export (thans nog vrij 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
v.v.o. 

Koninginnegracht 61 
's-Gravenhage 

Telefoon (070) 604803 
Giro 67880 

gunstig) er dilreet schade door lijden, 
maar de inflatoire financiering zou oor
zaak kunnen zijn van een on-econo
mische ontwikkeling van het bedrijfsle
ven. ·De ondernemer baseert zich dan 
niet zozeer op de werkelijke econo
mische kosten van zijn produlüie, maar 
wordt bij zijn calculaties beïnvloed door 
de geldontwaarding. 

Dr. Holtrop .heeft deze invloed van de 
geldontwaarding in zijn jaarverslag 
over 1963 duidelijk uiteengezet: "In een 
maatschappij waarin geldontwaarding 
de onderneming, die daarenboven ook 
schuldenares is, van het verliesrisico 
bevrijdt en van schulden ontlast, wordt 
een wezenlijke voorwaarde van de on
dernemingsgewijze produlüie teniet ge
daan. Onder die omstandigheden kan in 
het verborgene een zeer inefficiënte 
produktie worden opgebouwd, of te lang 
worden gehandhaafd en wordt het naja
gen van speculatieve winsten bevorderd 
boven het verrichten van nuttige eco
nomische prestaties." Wij laten het ver
dère betoog van dr. Holtrop waarin hij 
nog wees op de beroving van de spaar
der, met name de kleine spaarder, door 
de geldontwaarding maar achterwege. 
Dit is de ethische zijde van de perma
nente geldontwaarding, een zijde waar
voor het openbaar geweten hoe langer 
hoe meer lijkt af te stompen. 

De vraag mag worden gesteld of de 
heer Kloos met zijn goedkope populaire 
economie ten slqtte de arbeiders in htm 
collectiviteit niet meer zou schaden dan 
baten. De vraag mag ook worden 
gesteld of de déconfitures, die m.en in 
steeels meer bedrijfstakken kan waarne
men niet een gevolg is van de vestiging 
van bedrijven die in hoofdzaak slechts 
konden bestaan dank zij de permanente 
inflatie. Men spreekt thans graag van 
"structut·ele" veranderingen, n1aar het 
kon wel eens zijn, dat die structurele 
factoren niet zozeer aan de industriële 
kant zouden zijn te zoeken dan wel bij 
de huidige monetaire structuur. 

J. VAN GALEN 

SPREEKBEURTEN 

30 mei 

14 juni 

14 juni 

17 juni 
21 juni 
26 juni 

P~riode va.n 30 nw1 tot en. met 28 juni 

Amersfoort (20.00 uur, Kpbus a. d. Poort; 
onderwerp: NAVO of niet) ............... : .... . 
HarderwiJk, JOVD Noord-Veluwe ;(.oom 
(20.15 uur, 's Conincks kelder; onderwerp: 
Waarom stem ik liberaal? en Communicatie 
kiezer-gekozene) ................................... . 
Dalfsen ("De Vechtstroom", congres JOVD, 
debat met C. Egas over: Mythologisering 
van de partijvernieuwing) ....................... . 
Rotten:iam (debat VVD-D'66) .............. . 
't Gooi .................................................. . 
Wassenaar (debat VVD-PvdA over partij
vernieuwing; georganiseerd door JOVD) 

G. Koudijs 

Mr. W. J. Geertsema 

H. J. L. Vonhoff 
H. Wiegel 
H. Wiegel 

H. Wiegel en 
drs. J. van den Doel 

. Ue:~.e lijst. \vaarin ID prin«:ipt.- alleen spreekhenrtt~n van ilainerlet!en - die 'tÜ vervullen 
b1nnen het verhand van de partij - worde1; venneld. wordt opg~steJd door llet AJgeJneen 
"'"""tariaat van de V V U. h.oninginnegra•·ht 61 tf' Ben llaae: \telefoon 070. 60tX03J Ue 
~ee-evens. waaronder bij voorkeur ocsH h~t aanvang-~uur en de plaats waar de wer
~adPringen gP-houden worden. dient m~n d~rhah.:~ niet naar de red'a•~t;.~ van het weekhlad. 
maar naar het AlgenJPen 8ef~retariaat van de partij te z~nden. De ttjst \Vordt. elke maan
dag om 12.011 uur afgesloten. 

Ondergetekende wenst lid te worden van de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie. 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: ....................................................................................... . 

Handtekening: 

(Op te zenden aan het Algemeen ~>ecretar'iaat van de VVD, Koninginne
gracht 61 te Den Haag) 
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op hydr. pers 1000 ton 

. • I •. ;_:' .• • ', 

Constroeli ewe rk plaatsen 

WEEF- EN TRICOTGARENS 

Spinners en Twiiners .van _,. W. HUIZER N.V. , 

-,'. 

A. VAN HOBûi(EN & cd: 
Anno 1774 

DE\ïiEZENBANK 

TELEFOON 010-332657- GROENEDIJK 10 

CAPELLE a/d IJSSEL.·. 

~- . 

. ,, :SCHEE PS BOUWWERF 
t<-i 
: ·:t, SCHEEPSBOUW 

· ( :>:t SCHEEPSREPARATIE 
VERLENGEN - VERBOUWEN 
DROOGDOKKEN - LASBOTEN 

·. , ... -·• ~::·:·l~ ACH I N E FA 8 R I EK 
MOTOREN-INBOUW EN REPARATIE 
DRAAl-, FRAIS- EN SCHAAFWERK 
PIJPLEIDINGEN - APPARATEN 
WATERZUIVERINGSAPPARA TUUR 

Parklaan 32 · 34 · Tel. 110320 (7 lijnen) · Telex 21170 CON ST R UCTI EW ER KP LAATSEN 

ROTTERDAl\1 
STAALCONSTRUCTIES - TANKS 
TRANSPORTINRICHTINGEN 

UTILITEITS-EN WONINGBOUW 
voor: * Arbeidbesparende woningbouw * Moderne aanpak· o.a. gietbouw * Bouwstromen * Utiliteitsbouw 

N.V. Aannemersbedriif v/h J. Stam • Kortenaerstraat 3 · Zwiindrecht 
01850-28939 ·- Directie; 28663 - Boelthouding - Loonadministratie; 29398 - Werln•oorbereiding - Voor- en 
Nacalculatie 

l l 

• utiliteitsbouw 
• hoogbouw . 
• woningbouw 
• betonbouw 
• projectontwikkeling 
• administratie en 

onderhoud van 
onroerend goed 

n.v. bouw- en aannemingsbedrijf 

VAN STRAALEN & VAN DER HAVE 
strevelsweg 700 tel. 010-279580* 

_llmr m !mc!Jermlng ROTTERDAM 
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ADVERr_t~EER 
• zn ons 

'VEEKBL.i\0 

HOTEL BOUWES 
ZANDVOORT t -~ . 

Gastheren 

Kamers met meest modern' comfort. · 
Gerenommeerde keuken. 

Gelegenheid voor congressen en partijen tot 
300 personen. 

Cabaret-Dancing tijdens oe \Neek-ends 

geopend. 

• zn 

vrijdag 3 i me1 1Ç ~ :_, -· ·, •; 

'I 
I 

om ook ·langs 
die weg de V\-,0 

I 
I 

I 
I te steunen . ' 

• land 

APPARTEMENTHOTEL 
BOUWES PALACE 

ZANDVOORT: 
Kamers en appartementen met modern comfort;' 

Restaurant op 70 rn. bàogte, - panorama ; 
lounge bar - sauna - overdèkt zwembad .; 

congreszaaFi 
Unieke accommodatie voor kaderbijeenkomsten; 

BEIDE HOTELS HET GEHELE JAAR GEOPEND TELEFOON . 5041 

harmonie 
café-restaurant in "DE DOELEN" naast de hoofdingang 

Hotel Bar 
Restaurant 

"0p ~ouden qaieken" 

UITSTEKENDE KEUKEN - POPULAIRE PRIJZEN 
14 zalen voor: recepties, bedrijfsfeesten, 

congressen 

. _.,.,."~""w"'""""---_;'\parte. film-, toneel-, concer!zale_~ . . ·--~,,.",,.~. -.
Rmme parkeergelegenheid "~;..,:'"'"• --~:;· 

Tel. 070 - 555200 - Scheveningseweg 37 - . Den Haag 
--~-L---------~~~--~----------------~ 

~. f ., ~ '. ' 

TELEFOON 0591 0- 1 1435 

Het moderne comfortabele Hotel in het dynamische Emmen en gelegen 
aan de Hondsrugroute. Alle karners met douche - toilet - centrale verwar
ming en rijkstelefoon. Speciaal weekend-arrangerne'lt f 57.50 p.p. incl. 
Unieke accommodatie voor congressen, recepties; diners, vergaderingen 
etc. Internationaal restaurant met gastronomische specialiteiten. 

"Hotel ~ 
Noordzee-Boulevard N.V." ~ 

Tel. 01184-2245. 

· Gelegen op het mooiste punt von Vlissingen. Vonuit de 
komers en vonof het terras schitterend uitzicht op de 
Scheldemond. woor de oceoonst.omers het hotel op 
enkele tientallen meters passeren. Str. [ en w. water en 
huisfel. op alle komers. Centr. verw. kamers m. privébad. 

J(amers m. ontö. f 13.50 fot 19.50. Rest. de gehele dag . 
,~~~"ênommeerde keuken. Eigenoor P.J. Smits. 
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,, Gast/zeren • • land'' zn ezgen 

HOTEL ,,DE EDERLANDEN'' VREELAND 
REST AURA NT -R6TISSERIE .,NAPOL·EON'9 

VREELAND A I 0 VECHT 
BIJ KRUfSINQ AUTOWEet HAARLEM/HILVERSUM fUTRECHT /AMSTERDAM 

RESERVERING (02943) 1576 

HOTEL WITTEBRUG 
DEN HAAG SCHEVENINGEN 

* 
alle kamers met privé bad en douche 

* 
nieuw Restaurant en nieuwe Lounge-Bar 

* 
(geheel airconditioned) 

waar de gast k<!>'ning is 
Cocagne, levend middelpunt van een levende stad: 
perfekte outillage voor vergaderingen, congressen, 
shows, feestelijke bijeenkomsten: royale hotelacco~ 
modatie, restaurant, café,_ petit-restaurant, bar en 
b.owling. Speciale arrangementen bij feestelijke gele~ 
genheden: Kerstmis- Nieuwjaar- Pasen- Pinksteren. 

RESTAURANT DES SPËCIALITËS. CAVE RENOMMËE. 
EINDHOVEN, VESTDIJK 47. TELEFOON 040- 69288 

OISTERWIJK N.-B. 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "Le Prince de Galles" 
telefoon 04242 · 2109 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet. 
Restaurant van bijzondere klasse. 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag. 

J. A.· M. CouwenbW!J, prop. 
Chevalier du Tastevin 
Membre de la chaine des rotisseurs. 

I(AS'rEEL OUD-WASSENAAR 

IIO,J.,EI r•-.::'.--.....-r "u-·r· A-N,.rr - . _ .;L --' • ~\.l'.J~ }\_ "\__. l ' 

Vijf minuten van Den Haag, te bereiken via autoweg naar Am

sterdam, afbuigen tegenover Dierenpark Wassenaar. 

In magnifiek park gelegen hotel met alle moderne comfort. Salons 

voor speciale diners, recepties, cocktailparties, vergaderingen, etc. 

GEEN PARKFJERPROBLEMEN! 

VcrZC>rgdc tafel, 
in het 1nooistc 
rivierhotel van 
Nederland, 
omringd door 
het steeds wisselér:dc 
décor van de 
wereldhaven 
Rotterdam. 

Maa,boulevard 15, 
Vl~wrdin!!~n 

Tclcfoon':(OIR98) 54 4! 
(OIO) IJ SI 19 

Delta llcotcl Vlaardingen 

Vierhouten J!!:let·• • 

Telefoon 01751 • 9045 

GRA~D HOTEL 

"Onovertrefbaar voor uw vergaderingen 
en congressen 

Kamer met bad en ontbïit v.a. f 24 p. pers. 

Zalen met geluidsinstallatie, schoolbord en 
projectiescherm 

Geen parkeerprobleem - Garage gratis 

Alle kamers met bad en toilet 

TELEFOON 05771- 241 (3 liinen) 

'----~------------------~--~------------~ 
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congres 

te Arnhem over 

cultuurbeleid 
Op 7 september zullei1 wij ons naar 

Arnhem hegeven voor een discussie 
over de richting die onze partij voor het: 

· cultuurbeleid in ons land moet marke-
ren. 

Ik geloof dat als grondslag voor deze· 
. discussie stof in ons beginselprogram te 
vinden is. En wel in de .artikelen 4 en 2. 

. Artikel 4, zegt . o.a~: • ";De, partij 
··~~S<lJ.(ijlWt de vrijheid van de mens, die 

naar zijn aard .bestemd. is als vrije 
persoonlijkheid in gemeenschap te le
ven,:_als _het kostbaarste goed." En arti
ket .. 22 werkt dit grondbeginsel nader 
voor ·de· 'cultuur uit met : , ,Doordrongen· 
van de grote betekenis van een zo sterk 
mogelijke culturele ontwikkeling . van· 
ons volk, verlangt de partij een doelbe
wust beleid ten aanzien van de cul
tuur." In ditzelfde artikel, zowel als in 
het verkie2lÎllgsprogram, wordt dan na
der uitgewerkt waarop een dergelijk 

· doelbe'-"-ust beleid gericht moet zijn. 

Het gaat hier dus · om de plaats van 
de cultuurdrager in het maatschappelijk 
bestel en om de bescherming die hij 
moet verkrijgen om hem deze plaats te 
verzekeren. Een nadere begripsbepaling 
dringt zich hier op: wat is cultuur, wie 
is cultuurdrager, waarom bescherming 
en bevordering? 

Cultuur is het samenstel van geeste
lijke verworvenheden en onderzoeldn
gen die tezamen het menselijk streven 
-:- boven en behalve de_ noodzakelijke 
Ievensbehoèften - uitmalmn, de mens 
zijn "geesteswerk" verschaffen. 

Cultuurdrager is hij, die scheppend de 
cultuur bevordert: de wetenschapsman 
zowel als de kunstenaar als de creatie· 
ve handwerksman. Wij willen dus 
beslist vermijden om - het spraal,ge
bruik volgend - de cultuur slechts als 
het samenstel der kunstvormen te zien. 

En waarom bescherming? Omdat wij 
mensen, bezüg als wij zijn met de be· 
vrediging van wat wij onze onmiddel
lijke levensbehoeften achten, te vaak 
vergeten dat wij van brood alleen niet 
kunnen leven en daardoor de cultuur 

VEERTIENDAAGSE 

VERSCHIJNING 

Zoals reeds em·der gemeld yer

schijnt ons weelrblad tot eind 

augustus om de veertien dagen. 

Het volgende nummer zal dus ge

dat~erd zijn: vrijdag 28 juni 1968. 

wellicht veronachtzamen. "Nodig is het 
daardoor · · om de cultuurdragers . te 
beschermen - niet alleen door .ook hun 
de mogelijkheid voor het bereiken en 
behouden van een bevredigend 
bestaarisniveau te verschaffen, maar 
evenzeer dóor hun de erkenning en aan
moediging te- geven die elk .. mens (en 
dè creatieve inens nog zov'eel te meer) 
behoeft. 

. . Dit laatste is reeds als bevordering 
der cultuur te zien. Dat deze bevorde
ring niet alleen '·m-et de.· _mond bedre,•én 
kan worden, is ni~t moeilijk te begrij• 
pen. Wij .moeten ruimte - in letterlijke 
zoWel · als overdr'achtelijlte zin - voor 
de cultuur scheppen. Nederland Iran 
trots zijn op een schitterend voorbeeld 
van zo een _cultuurruimte. Het Natio- -
nale Park ":be Hoge Veluwe" met het 
daarin gelegen museum, dat tot de 
schoonste ter wereld behoort, geeft cul
turele bevrediging van het · hoogste ni
veau en de grootste verscheidenheid. De 
onderwekende levensgenieter vindt er 
evenzeer alles wàt hij verlangt - tot op 
gezette tijden muzielt toe. 

Wij kunnen echter niet volstaan met 
zo een kostelijk geschenk van vorige 
vooruitziende generaties te . bewaren 
evenmin als het voldoende is om onze 
monumenten te verzorgen, denkend 
daardoor het gezicht van onze steden te 
behouden. Ook wij •hebben onze eigen 
positieve bijdrage te leveren en wij rul
len daartoe even hard moeten denken 
en werken als onze voorgangers. Wij 
allen, ons gehele volk, zullen betrokken 
moeten blijven bij .de groei van onze 
cultuur en er aan medewerken, dat deze 
zich steeds blijft vernieuwen. In de 
laatste decenniën is dit vastgelopen in 
een belerend betogen van boven af, dat 
nauwelijks plaats meer biedt aan een 
mede-beleven en een mede-werken van 
allen die men bij de cultuur betrekken 
wil. Vooral niet aan de eigen werk
zaamheid van de jongeren. Wij zullen 
vooral naar hun weer moeten luisteren, 
samen met hen een weg zoeken in 
plaats van hen "ex cathedra" te betut
telen. 

Een politieke partij - altijd mede 
verantwoordelijk voor 's lands welzijn 
en vandaag zelfs nog voor 's lands 
bestuur - moet hier het voortouw ne
men. Daar zal een schema opgesteld die
nen te worden waarbinnen op de lange 
duur bescherming en bevordering van 
de cultuur gewaarborgd kunnen zijn. 
Het kleine land Nederland, gelegen te
midden van machtige en zeer cultuurbe
wuste buren, kan zichzelf slechts met 
de uiterste il1spmming zijn en blijven. 
Wij zijn er ons van bewust, dat Neder
land als cultuurland een bijdrage aan 
de wereldcultuur kan leveren. Aan ons 
om dit door het scheppen van een goed 
eigen cultuurklimaat waar te mal{en. 
Laten wij ons daarop op 7 september 
te Am hem bezinnen! 

L J. F. WIJSENBEEK 

• P. ·R .I • K. K. E . L .. S . 
• liet Eerste-Kamerlid voor de PvdA mr. G. J. P. C:ilmnelbeeck 
in een gesprek met Jan Rogier-in' Vrij Nederland: "Als je zègt: 
ieder lánd: waar niet alles helemaal vrij· is,. is een dictatuur, dan is 
Cuba een dictatutir, ja. Maar· als je -beseft, dat bet niet mogelijk--is 
een feodale en kapitalistische Samenleving van vandaag ,op mo;rgen 
om te_ zetten in een vrije samenleYing, ·.dan inag je Cuba geen dicta-
1uur noemen. Dat is geborneerd en kortzichtig''; 

• Nog een uitspraak van dezelîde: "ik weet wel, dat er maar . 
twee kranten zijn en dat die de partijlijn volgeli, El_ Mundo en het 
officiële partijblad Granma, gènoemd naar het bootje waarmee 
castro op Oriënte landde; • maar het is wel goed je af te vragen of 
het wel mogelijk en wenselijk is, voor die samenleving onbeperkte 
persvrijheid toe te laten. ( .................. ) Ik weet ook wel, dat. er een 
sluitend controlesysteem is en dat in iedere wijk een verantwoorde· 
lijke partijman woont, maar dat wordt gerechtvaardigd met een 

. beroep op het geváar, dat nog dreigt". 

• Inzender in "Democraat", bet partij-maandblad van D'66: "In 
bet februarinummer van Democraat kreeg ik' van de redactie de 
gelegenheid, nogal fors van leer te trekken tegen het vaak stuitende, 
en voor de gewone man bepaald onbegrijpelijke toontje in D'66 
kringen. Ik sp1•ak zelfs de vrees uit, dat men op deze manier dreigt 
te vervreemden van de kiezer, die in klare taal gestelde tekst en 
uitleg wenst. 1\'Ieu heeft er zich geen barst van aangetrokl.:en ...... ". 

• De Britse socialistische oud-minister en oud-vakverenigingsman
George Brown in een televisie-uitzending: "Ili meen dat er een haard 
moet zijn, een internationaal georganiseerd centrum, waar de onrust 
in de verschillende landen onder arbeiders, studenten en hoogleraren 
wordt gecoördineerd'·. 

• Drs. F. A. Hoogendijk in Elseviers \l'eel;:blad over het loondebat 
in de Tweede l{amer: "Op de libei·alen na sprak iedereen alleen 
over de loontrekkenden. !\laar de ecoliomische ·ontwikkeling dreigt 
door de toenmende inflatie met name voor de vast-inimmentrekkers 
en de gepensioneerden een verdere achteruitgang van hun positie 
teweeg te brengen. Als deze mensen een vakbond hadden, zou de 
voorzitter van die bond kunnen zeggen, dat bijnà alle maatregelen 
- en bo\'en alles de loonontwiklteling - ten nadele Yan hen werken. 

1 • pag. 3: Haat en humaniteit 
• pag. 5: Het BTW-debat 
• pag. 9: Beschrijving!brief 

-·-
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JiopU voor deze rubriek zen
den aan 

Mej, Joh. H, Sprlnge~r 
Alexanderstraat 16, Haarlem 

Afscheid mevr. Corver
Van Haaften 

Op 28 mei jl. nam mevrouw Corver 
afscheid van het Nederlands Vrouwen 
Comité na een zesjarig presidium. Uit 
de hartelijke en waarderende woorden 
in deze laatste vergadering en de druk 
bezochte receptie daarna bleek duidelijk · 
hoe goed ze het deed en hoe node men 
haar als presidente zal missen. 

Voortvarend,, levendig en efficiënt was 
steeds haar wijze van presideren. Zij 
kende haar stukken tot in· de perfectie 
en tussen ·de vergaderingen in verzette 
zij zoveel werk' dat steeds vooruitgang 
te· bespeuren was .. Het aantal -·deel-. 
neemsters aan het NVC werd uitgebreid 
tot 20 en er werd geregeld overleg ge
pleegd met nog H andere vrouwenorga
nisaties in gezamenlijke conferenties, 
studieobjecten en de zo geslaagde viering 
van 150 ·jaar Koninkrijk in 1964=. Het 

open boek over 
open haarden 
Denkt u over een . open haard? 
Vraag BELLF!RES dan om de 
gratis pocket over open haardèn. 
Daarin staat alles over stoken, 
inbouw; rookkanalen, accessoires, 
en nog veel meer. Wü sturen U 
hem direct. 

~-ë~~p~~········~~·~. 
Ik wil graag opening van • 

• zaken over open haarden. • 
• Stuur mU s.v.p. uw gratis • 
• pocket. 

Naam: .................................................. _ • 

Weekblad van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie. 
Adres van de administratie 
(zowel voor abonnementen al11 
voor advertenties): Witte de 
Withstraat 73 te Rotterdam 
(postbus 824 te Rotterdam). 
Tel. 010-1110 00, abonnemen
ten toestel 219, advertenties 
toestel 224. Postgiro: 245103 
t.n.v. Administratie Vrijheid en 
Democratie te Rotterdam. 

Hoofdredacteur: 
Ph. C. la Chapelle jr. 

Adres van de redactiet 
Nieuwe Herengracht 89 B 
te Amsterdam-C. 

VRIJHEID EN DEMOCRATII 

.voorkomen van doublures, het samen
doen waar mogelijk, en wederzijdse in
formatie bevorderde zij sterk. Een cen
traal documentatie- en informatiebu
reau is in voortgeschreden staat van 
oprichting. 

Met vertrouwen zien -wij mevrouw mr. 
dr. M. Rood-de Boer als haar opvolgster, 
die ongetwijfeld in dit computer-tijdperk 
zal voortgaan de aanpassing van de 
vrouwenorganisaties aan een nieuwe 
tijd te bevorderen. 

Het rapport van de VVD-commissie · 
kiezer-gekozene 

E. SCH.-C. 
is in brochurevorm verschenen. 

Provinciale dag N.-Holland 
In het ,.Hoge Duin" te Wijk aan Zee 

werd op vrijdag 26 april de provinciale 
dag van Noord-Holland gehouden. Na 
het kopje koffie en het gebruikelijke 
welkmustwoord van mevr. G. A. A. 
Holzmüller-Teengs, voigde een uiteenzet
ting van mej. mr. A. Kappeyne van de 
Coppello over de politieke toestand. 
Spreekster gaf als het ware een 
doorsnede van de ·politieke situatie op 
dit moment en signaleerde de vele ele
menten waaruit deze bestaat, elementen 
die aan een lang21ame en soms snelle 
verandel'ing onderhevig zijn. 

Men kan het bestel/én door f 3.-. 

te storten op postrekening 67880 , 

t.n.v. secretaris VVD te Den Haag, 

onder vermelding van: "kiezer

gekozene". 

De liberale vrouwen kregen de raad · 
mee steeds de begïnselen hoger te stel
len dan de groepsbelangen; het libera
lisme is. flexibel genoeg. Iedereen in de 
partij moet ·zelf aCtief zijn. Er volgde · 
nog een nabesehouwing niet vele vra" 
gen: 

Na een gezamenlijke lunch volgde een. 
bezoek aan de Hoogovens te IJmuiden 
met een interessante rondleiding door 
verschillende fabrieksafdelingen. · 

Dit ·bezoek sloot deze provinciale dag 
af; die mede darik zij het prachtige 
weer · en de deelneemsters een zeer 
geslaagde ·dag geworden is. 

M. J. Sypkens-van Weel 

Bestuur LSVN 
Het dagelijks br stuur van de federatie 

van Liberale Studenten Verenigingen in 
Nederland is op 2ï mei gewijzig,l en nu 
alP volgt samengesteld: 

J. G. C. Wiebenga (presidenL), mej. 
L W. A. Smit (secretaresse), J. E. L. 
D. van Lonkhuijzen (penningme.ester), 
B Breme: ice-president) en W. Ame
rica (perssec1·etaris). Het secretariaat 
i.> gevestigd te Leiden, Maredijk 46 (tel. 
01710- 22507). 

Spreekbeurten 

Koninkliike, 
onderscheiding 

Ter gelegenheid van de .verjaar
dag van H. M. de· Koningin heb~ 

·.ben vele vooraanstaande VVD' ers 
een koninklijke onderscheiding ' 
mogen ontvangen. Van een aantal 
dier onderschei~gen maakten 
wij reeds eerder melding. Gaarne 
noemen wij ook nog mej. A. C. C. 
Nijhoff te Groningen, lid van de 
gemeenteraad, die benoemd werd 
tot officier in de orde van Oranjè . 
Nassau. 

Het spijt ons dat deze on
derscheiding, waarmee wij de 
draagster van harte geluk wen
sen, eerder aan onze aandacht 
was ontsnapt. 

Periode ''an 14 juni tot en met 26 juni 

14 juni 

14 juni 

17 juni 

17 juni 

19 juni 

19 juni 

21 juni 
25 juni 

26 juni 

Harderwijk JOVD Noord-Veluwezoom (20.15 uur, 
's Conincks kelder; onderwerp: Waarom stem ik 
liberaal? en Communicatie kiezer-gekozene) 

Dalfsen ("De Vechtstroom", congres JOVD, 
debat met C. Egas over: Mythologisering van 
de partijvernieuwing) 

Rotterdam (debat VVD-D'66) 

Amsterdam ( Middenstandscentrale) 

Den Haag (Marinestafschool) 

Den Haag (Stichting Manon) 

't Gooi 

Spijkenisse (20.00 uur, "Het Kontakt", onder
werp: "Voorne-Putten en Ri_inmond") 

Wassenaar (JOVD; debat VVD-PvdA over 
partijvernieuwing) 

Mr. W. J. Geertsema 

H. J. L. Vonhoff 

H. Wiegel 

Mr. F. Portheïne 

Mr~ F. Portheïne 

Mr. F. Portheïne 

H. Wiegel 

Dr. K. van Dijk 

H. Wiegel 
Drs. J. van den Doel 

Ueze lijMt. waarin 111 (lrin4~ip .. allt~en ~Jlret>khf'UI·ten van Kanierleden ~ die zij verwuiten 
binnen het verhand """ dt' 11art\i - wnrdf'o. •·ermeld, wordt opgesteld door het Algemeen 
s.,.,r,.lariaat ''"" de V V U. ~onin~:ir11u·~ ''"·hl 61 t" D•n Haa:: <telefoon OiO· ti{HS63). De 
g-~e-c~ve11s. waaronder hij vourkt>ur- u ~h llt"i aaD\'allJ;"8UUr en de plaats u~aar de yer .. 

~adtaringf>"n ~·ehouden word..-n. dient n1 .... u derhah•e niet naar de redafi~tie van h1~t weekblad, 
nuutr naar het AJ:enn·en St".:·r.-tariaat van de Jlartü tt> :~PndPn. ne ~~~t wordt elke maan
dag om 12.00 uur afJ:"P.Hioten. 

Radio-uitzending van de VVD: Woensdag 26 juni, 18.20-18.30 
uur, zender Hilversum I (402 m}. 

~~--~~~--~~---· -~~-

UIT DE PARTIJ 
• DRENTHE 

De Kamercentrale Drenthe heett d 
heer R _Zegering Hàdders, lid van à 
Tweede Kamer, tot lid van verdienst 
van de centrale benoemd. De vergad4 
ring wilde d11.armee de grote ve1 
diensten van de h~r Zegering Haddel 
onderstrepen. 

Het bestuur van de centrale hee: 
voorts een gesprek gehad met de fracti 
in de Provinciale Staten. Daarbij kwal 
vooral de principiële opstelling ten O] 
zichte van een aantal subsidieverleni1 
gen ter sprake. Ook werd gepleit vo< 
het. bewerkstelligen van een. uniforr 
landelijk a}arm-nummer. 

• GRONINGEN 
Op initiatief van de VVD-afdeling Gr4 

ningen is met de plaatselijke PvdA-afd• 
ling een open gespreksavond belegd, di 
door ruim 300 belangstellenden wei 
bijgewoond. Onderwerp was de reg• 
ringsnota ·inzake het Noorden en de t• 
gennota daarop. van de PvdA. De heE 
Van Dijk' deelde mede in de Kamer m• 
een plan voor toeristische attractiE 
voor het Noorden te zullen komen, d 
heer Zegering Hadders pleitte vo< 
omscholing Yan jonge werklozen € 

voor vervroegde pensionering. r: 
PvdA-sprekers Wieringa en Franse 
meenden dat voor het Noorden extr 
investeringen voor f 250 miljoen nodi 
zijn. 

• UITHOORN 
De afdeling Uithoorn heeft de heer ( 

G. A. Janssen tot secretaris benoemd, i 
de . vacature die was ontstaan door h• 
overlijden van de heer J. A. JanseJ 
Voorzitter is de heer R. E. DriesseJ 
penningmeester de heer A. F. Veldkam 
en vèrder maken als leden deel van h• 
bestuur uit mevrouw M. A. Scherme 

· horn-Jongmans, de heer A. F. Berkme 
er en de heer C. W. E. ter Kuile. H• 
secretariaat is geyestigd Wil!CJ 
Klooslaan 15 te Uithoorn, tel. : 3429. 

• PROPAGANDA-COMMISSIE 
Onder voorzitterschap van de heer I 

J. L. Vonhoff heeft de landelijke prop: 
gandacommissie maandag 27 mei i 
Amersfoort vergaderd met afgevaardiJ 
den van de propagandacommissies V:E 
de Kaniercentrales. Daarbij werden ui 
voerig de resultaten van de in het n: 
jaar van 1967 gehouden ledenwerfact 
Eén op één besproken. Vervolgens we 
den alle aspecten van een nieuwe ca11 
pagne, die over enkele maanden z: 
worden gevoerd, onder de loep gen 
men. 

ALGEMEEN SECRET AR I AA" 
V. V.D. 

Koninginnegracht 61 
's-Graven ha ge 

Telefoon (070) 604803 
Giro 67880 

De commissie ad hoc van de verer 
ging van staten- en raadsleden, die a 
vies zal uitbrengen met betrekking t 
de herziening van de GemeentewE 
heeft op 15 mei haar derde vergaderiJ 
gehouden. 

Ten aanzien van enkele belangTijl 
puntren heeft de commissie ·besloten k 
een aantal VVD-raadsfracties de vo• 
haar arbeid nodige inliclltingen in 
winnen. 



VRIJtfEID EN DEMOCRATIE 

Haat en 
humaniteit 

Haat kweekt haat. Geweld leidt tot 
geweld. Simpele waarheden, die zich 
opnieuw opdringen na de botte moord 
op Robert Kennedy. Het Amerikaanse 
volk vraagt zich verbijsterd af, wat er 
"fout" is in zijn samenleving, nu tel
kens opnieuw de besten door sLl;pschut
ters als doelwit worden gekozen. 

k<ö.nman, groot-speculant en latere am
bassadeur in Londen Joe Kennedy er 
een geheim van gemaakt, dat hij .zijn 
zonen voorbestemd zag voor de hoogste 
posten in de Verenigde Staten. 

Menselijk is net diep tragisch, dat 
thans drie zonen Kennedy door geweld 
zijn geveld. 

De saamhorigheid van de clan Kenne
dy is zo groot, dat ook schoonzonen en 
schoondochters van de familie-esprit 
worden doordrer.kt. Bovendien wist 
John F. Kennedy bij zijn strijd om het 
presidentschap en ook tijdens het ver
vullen van zijn ambt zich (!oor een 
kring van intellectuelen uit de sfeer van 
de Harvard-tmiversiteit te omringen. 
Sommigen uit deze groep, als b.v. prof. 
Schlesinger en Sorensen, hadden zich 
ook voor "Bobby's" late verkie
zingscampagne voor het preside!ltschap 
ingezet. 

Robert Kennedy is voor h':'-r eent 
sterk opgevallen als master-mind ach
ter de verkiezingscampagne voor ZIJn 
broer John F .. Een campagne, die Ro
bert met onuitputtelijlte. schranderheid 
en energie heeft geleid. Later als mi
nister van Justitie hebben s'ommigen 
hem zijn onven:ettelijke hardheid ver
weten. Zoals men hem ook steevast zijn 
markante eerzucht voor de voeten heeft 

'·gE:worpen. 

vrijdag 14 juni 1968 ...; 3 

Maar juist deze laatste maanden 
heeft Robert Kennedy getoond, dat het 
hem ernst was met zijn opkomen voor 
het lot der achtergestelden en Vt'rdruk
ten in de Amerikaanse samenle•:ing. En 
Z'> is er· het merkwaardige maar on
wrikbare feit, dat deze senator uit een 
rr,iljonairsmilieu tot overtuigd en 
hartstochtelijk verdediger werd van de 
donkergekleurden en van de armsten en 
verschoppelingen in de Amerikaanse sa
menleving. Hij pleitte voor het overwin
nen van haat tussen groepen en volke
ren door middel van tolerantie en hu
maniteit. 

Door alle achtergestel<).e groepen 
wordt zijn heengaan betreurd met een 
hevigheid des te intenser· naarmate men 
ec zich van bewust is, dat hij bij de 
race naàr het presidentschap geen di
recte opvolger heeft. 

Op zijn broer senator Edward Kenne
dy rust thans de formidabele verant
woordelijkheid de traditie der Kenne
dy's voort te ?.:etten. Het is mogelijk, 
dat in een later stadium der campagne 
hij reeds ditmaal als democratisch kan
didaat voor het vice-presidentschap zal 
worden verkozen.. -

Dit alles rust in de schoot d<'r goden. 
Voor het ogenbli!;: passen bezinning en 
gedachten van respect voor een, on
danks menselijke gebreken, stel:1g grote 
figuur: Robert Francis Kennedy. 

L. lVL 

De reeks moordèn op John Kennedy, 
Martin Luther King en Robert Kcnnedy 
schokt eveneens dP wereld buiten Ame
rika. Geen wonder dat men met ver
nieuwde' intel'site'ït speurt naar diepere 
gronden van deze manie van geweld. 
Als conventionale verklaring geldt dan 
het "noodzakelijk'' geweld uit de pio
nierstijd, het gemak waarmede men 
zich in de Veren:gde Staten van vuur
wapenen bedient en de verheerlijldng 
van het geweld, zoals .die in Westerns, 
in gangster-verhalen in tv en film tot 
uiting komt. Bovenal de vermeende oE 
werkelijke primitiviteit van "de Ameri
kaan", die een ,,he-man" als toonbeeld 
van viriele kracht beschouwt. 

Slechts is er dit: bij al deze beschou
wingen die op zichzelf zeker hu,; waar
de hebben, maakt men zich schuldig 
aan een generalisering die niet verant
woord is. Zo kon president Johnson met 
reden verklaren, dat er 200 miljoen 
Amerikanen zijn, die Robert Kennedy 
n i e t hebben neergeschoten, -evenmin 
als zij de moorden op John F. en ds. 
King hebben gepleegd. 

Premature loonnota 
:Merkwaardig is overigens, dat dit

maai een Jordaniër naar het heilloze 
wapen gegrepen heeft. Hoewel hij tot
nogtoe niet bereid bleek zijn motieven 
bekend te maken, ,vond men bij hem 
een krantelmipsel waaruit bleek, dat 
Robert Kennedy bij het geschil in het 
Midden-Oosten zich voor Israël uit
gesproken had. Ook zijn er die, bij het 
napluizen van de levensloop v11n deze 
reeds diverse jaren in. Californië woon
achtige Jordaniër, op een overmatige 
geldingsdrang zijn gestuit. 

Niettemin: los van alle psychische 
achtergronden blijft het absurde feit 
bestaan, dat men in Amerika vm,.rwape
nen kan kopen zonder dat daar tot voor 
kort enigerlei beperking op werd 
gesteld. 

Eindelijk beducht geworden, heeft nu 
het Huis van Afgevaardigden het 
wetsontwerp goedgekeurd dat de wa
penverkopen enigszins maar niet 
meer dan dat - aan banden legt. 
Johnson's oorspronkelijke ontwerp was 
immers dermate geamendeerd dat men 
ook volgens de nieuwe lezing zich bij 
postorder in het bezit kon stellen van 
geweren. Slechts pistolen en rEvolvers 
mogen niet mee1· "pel.· post" worden 
verkocht.... Het is dan ooit begriJpelijk, 
dat president Johnson een nieuw 
wetsvoorstel met nadere restricti0s 
heeft ingediend. · 

Door het bruuske heengaan van sena
tor Robert F. ({. is opnieuw gcblel>en, 
welk een unieke positie de clan Kenne
áy inneemt in het Amerikaanse bestel. 
Zelfs meer nog dan bij de Roosevelt's, 
de Tafts en de Rockefellers is hier 
een geïntegreerd familie.blok, dat sa
menwerkt om zijn prominente zonen 
aan de top te brengen van de Ameri
kaanse hiërarchi<". Men moet terug 
gaan tot de Bonapartes om een gelijk 
gerichte familie-s.aamhorigheid aan te 
treffen. · 

Nooit heeft de thans nog· levende za-

"Noch ein amerlkanlscher Wolken
kratzer'' schreef politieke tekenaar 
Schoenfeld onder deze scherpe prent 
in de Bildzeitung. 

Zoals bekend heeft de Tweede Kamer 
op 28 en 29 mei uitvoerig gedebatteerd 
over het te voeren loon- en werkgele
genheidsbeleid, naar· aanleiding van een 
nota die de regering over dit oml<'I-werp 
had opgesteld. In die nota, gepubliceerd 
or. 20 mei, werd een loonmaatregel af
gekondigd, welke inhield dat (1., lonen 
met ingang van 1 januari voor een half 
jaar bevroren zouden worden. 

E1· is op die maatregel, en vooral op 
het feit dat hij een beslissing inhield op 
een wel erg lange termijn, veel kritiek 
geweest. Tijdens het debat in de Kamer 
heeft de minister-president "ronduit" 
toegegeven dat de regering op haar eer
der ingenomen standpunt is teiuggeko
men. De regering is van mening, zo 
heeft premier De Jong gezegd, dat op 
grond van de analyse van de huidige 
onevenwichtige structurele situatie in 
het kader van de vrije loonpolitiek ver
lenging van cao's aan het eind van het 
jaar passend en doeltreffend zou zijn. 
Zij zal tegen die tijd in het licht van de 
dan. heersende omstandigheden nader 
bezien of een wijziging in haar stand
punt moet worden aangebracht. De re
gering· heeft er begrip voor, aldus de 
heer De Jong, dat de Kamer haar 
standpunt nog niet wil bepalen. 

Deze mededeling betekent dus dat de 
regering, anders dan in ham· nota, 
thans geen besluit terzake van het ver
lengen van cao's neemt, maa.r haar 
beslissing daarover uitstelt. 

Het is niet onze bedoeling het hele 
debat, waarvan n).en inmiddels reeds 
uitgebreide verslagen in de ln·anten 
heeft kunnen aantreffen en waarvan de 
tv enkele samenvattingen heeft gege
ven, hier nog weer eens op de voet te 
volgen. Wij zullen ons, ter nadere infor
matie van onze leden en geestverwan
ten, beperken tot een beknopte weerga
ve van hetgeen de VVD-woordvoerder, 
de hèer Rietkerk, in de Kamer in eerste 
aanleg over een en ander heeft gezegd. 

"Bij a;lle bedenkingen die men tegen de 
invoering van een vrije loonpolitiek 
voor dit jaar kon hebben was er toch 
één .punt . waarover men het, zowel bij 

- het bedrijfsleven als bij de regering en 
m de Kanier helemaal eens was, name
lijk dat de regering zou moeten kunnen 
blijven ingrijpen, indien door een on-_ 
juiste loonontwiltkelfng de nati<male eco
nomie in gevaar zou komen. lk meen 
dat het goed is dit ook vandaag weer 
eens duidelijk voorop te stellen," zo zei 
de heer Rietkerk in het eerste deel van 
zijn betoog. 

De heer Rietkerk herinnerde eraan 
dat hij bij het eerdere debat over de 
lonen in de bouw er bij de regering op 
had aangedrongen "niet dan in uiterste 
noodzaak het experiment met het vrije
re loonpolitieke systeem te onderbre
ken." De door de regering in 1 r.ar nota 
- blijkens wellee zij nu reeds een alge
mene ingreep in de loonontwikkeling on
vermijdelijk acht - gegeven analyse 
van de economische situatie, lijkt de 
heer Rietkerk tot op grote hoorite juist. 
DE' kern van de zaak is dat er nu eens 
werkelijk iets wordt gedaan aan de 
overbesteding, die vooral is vel'Oorzaakt 
door de te forse loonstijgingen sinds 
1964. De VVD deelt de zorg van de 
regering dat wij de Engelse ziekte zou
den kunnen krijgen en ook naar het 
oordeel van de heer Rietkerk heeft de 
vrijere loonpolitielc niet die evenwichti
ge resultaten opgeleverd, die v..ij daar
van graag hadden gezien. . 

De richting waarin de regering een 
oplossing zoekt voor haar problemen 
heeft de instemming van de heer Riet
kerk. "Ik dacht, " zo voegde hij daar
aan toe, "dat door een matiging op het 

g'E·bied van de lo1:en werkgelegenheid en 
betalingsbalans konden worde11 verbe
terd, op korte en .OP · lange termijn. 
Maar ik kan de weg waarlangs de rege, 
ring wil. gaan· om dit doel te bereiken 
toch geen gelukkige noemen." 

Node gemist 
'De heer Rietlterk wees er in dit ver

band allereerst op dat niet alleen de 
lonen maar ook de overheidsu!tgaven 
een belang·rijke bijdrage tot Ct!o: over
besteding plegen te geven. Hij had in de 
nota dan ook node gemist dat d<. rege· 
ring ook op dit gebied remmende maat· 
regelen zal .nemen. "Nu kan ik mij 
voorstellen," aldus spreker, "dat ik 
daarop straks van de bewindsliec'en ten 
antwoord krijg, dat ik daarvoor maar 
op de begroting vooc 1969 mo~t wach
ten. Maar dan komt des te sterker rle 
vraag naar voren, waarom de regering · 
nu reeds, zeven maanden vóór 1969, 
aankondigt te hebben besloten be
leidsmaatregelen voor dat jaar op het 
gebied van de lonen te nemen Indien 
dH;gelijke maatregelen nodig zouden 
zijn, zou bet veel juister zijn als wij 
deze kunnen beoordelen in het licht van 
de totale sociaal-economische politiek 
van de 1•egering, zoals wij di<> in de 
Troonrede en in de miljoennota-1969 
voor ons zullen· krijgen." 

Verder in zijn betoog merkte de heer 
Rietkerk op dat hij voorshands meer 
negatievè dan positieve resultaten van 
dn door de regering voorgestelde loon
maatregel verwacht. Hij acht die maat
regei prematuur, omdat wij nog niet 
over de nodige relevante gf•gevens 
beschikken (waarbij hij ook noemde de 
halfjaarlijkse rapporten van de SER en 
de macro-ecnomische verkenningen 
voor 1969) maar ook omdat de regering 
blijkens haar eigen mededeling in de 
nota nog niet over de nodige bevoegdhe
den beschikt om haar voornemen tot 
uitvoering te brengen. Voorts zei de 

heer Rietl,erk .<:eer te bètwijfel:'n of de 
regering, door dè maatregel reeds nu 
aan te kondigen, ook feitelijk zou ktL'l
nen bereiken, wat haar voor ogen staat. 
.,Moet niet verwacht worden," zn vroeg 
hij zich af, "dat ~n de voor· dit j"ar nog 
komende contracten al met die verle!l
ging rekening zal worden gehouden? 
Gaat de regering dan al die cc:>Htracten 
onverbindend verklaren? Beteltent deze 
maatl:egel dan feitelijk niet h<'t einde 
van de vrijere loonpolitiek?'! 

De heer Rietkerk zei te vrezen· dat 
he~ beoogde doel maar zeer ten . dele 
bereikt zal kunnen worden door nu 
reeds de voorgestelde maatregelen te 
nen1en. "Ik vrees dat de bezwaren, de 
verwarring en de onr,ust, die hierdoor 
zouden worden opgeroepen, een ave
rechts resultaat zouden kunnen opleve
ren. Nogmaals, wij delen de zorgen van 
de regering. Wij zijn het eens met de 
richting die zij wil inslaan ter beteuge
ling van de inflatie, maar wij geloven 
dat zij onder de gegeven oms&mdighe
dtön, waarin van een calamiteitssituatie 

·beslist geen sprake is, voorshands meer 
kan bereiken door samenwerking met 
het bedrijfsleven - ook al is dat soms 
wat weerbarstig -'- dan door de vertrou-

, wensrelatie met de vakbeweg:ng te 
schaden. De zaken zouden door de rege
ring echt geforceerd worden ~n ik zou 
haar dan ook in overweging willen ge
ven, in de?e za,llt de beslissing in het 
najaar te nemen." 

Ten slotte sprekende over het werkge
legenheidsbeleid 'van de regering, zei de 
heer Rietkerlt te verwachten dat ·de re
gering erin zal slagen dit najaar een 
hernieuwde aanpak van deze problema
tiek aan te bieden, • waarin het haar 
mogelijk zal zijn ter bestrijding van de 
structurele moeilijkheden met frisse 
maatregelen te komen, die met name 
zullen moeten zijn afgestemd .Jp de in
dustrialisering, . de scholing en de 
herstructurering. 
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Het alleenzaligmakende plan 
A :NISTERDAM is er zo langzamerhand 

.._/-}._ wel aan gewoon geraakt dat over de 
plannen voor stadsverbetering veel 
wordt gepraat en geschreven, Dat is bij 
alle grote projecten tot nu toe gebeur<! 
en dat zal wel zo blijven. Dat was dus 
ook weer het geval bij het voorstel om 
van de Bethaiüënbuurt een nieuw:e 
woonwijk te maken, waarbij rijdend 
verkeer en ambachtelijke bedrijven uit 
deze woonkern zouden worden geweerd. 

Tegen dit plan zijn meer dan honderd 
bezwaarschriften bij de gemeenteraad 
ingediend, in hoofdzaal' van eigenaren 
van bedrijven en bedrijfjes die hun ex
ploitatiemogelijkheden in gevaar zagen 
komen. Tussen het tijdstip waarop dit 
werd geschreven en het ogenblik waar
op het van de pers kwam is het 
plan-Bethaniënbuurt in de gemeente
raad behandeld. Het resultaat daarvan 
zal op het moment van verschijnen van 
dit blad wel bekend zijn. 

Dan zal tevens ·bekend zijn hoeveel 
aandacht ·er is gegeven aan het alterna
tieve plan dat de heer G. W. Keja voor 
de regeneratie van deze zeer oude en· 
onderkomen buurt had ingediend. 

Aanleiding daartoe ·vond het VVD-

raadslid in het feit dat b. en w. 
met al- die bezwaren van degenen die de 
vernieuwing van de Bethaniënbuurt 
rechtstreeks aangaat bijzonder weinig 
aandacht hadden besteed. De vele be
zwaarschriften ZlJn eigenlijk zmider 

. veel omhaal van tafel geveegd, waarbij 
het feit dat een groot aántal van die 
bezwaarschriften gelijkluidend waren 
kennelijk de mening heeft doen postvat
ten bij de lokale overheid dat die · be
zwaren niet veel te betekenen hebben. 

Nu kan het stadsbestuur natuurlijk er
van tiltgaan dat de opzet van een sane
ringsplan een eerlijke en deskundige ach
tergrond heeft en dat het algemeen be
lang moet prevaleren boven een 
groepsbelang. Maar het minste wat 
men dan toch mag doen is duidelijk 
maken waarom het zo en niet anders 
kan en moet gebeuren. De . eigenaren 
van bedrijven in deze l;!uurt hebben er 
recht op nauwkeurig en overtuigend te 
worden ingelicht over de motieven ach
ter het plan en de "gewone" bewoners 
die wellicht terecht vrezen dat zij 
straks in de gesaneerde buurt om finan
ciële. redenen niet meer zullen kunnen 

Haven 'weer in het nieuws 
OVER de Rotterdamse haven is de· 

laatste tijd weer heel wat te doen 
· geweest. Burgemeester Tho.massen 

heeft · in Middelburg gesproken. Goed 
gesproken. Zijn betoog, bedoeld om olie 
te ·werpen op de Zeeuwse go.lven van 
verontwaardiging ever vermeenèe perfi
de Rotterdamse bedo.elingen, heeft stel
lif:,' bijgedragen' kt verheldering van de 
Maasstedelijke havenpo.litiek en - naar 
men hopen mag ...;,;., tot ·vermindering 
van de sparii:1ing die tussen Zee1and en 
Rotterdam . was gerezen. , 

Laten 'we het ijzer· smeden als het 
heet is, zo zal daarna mr. K. Staab, de 
liberale fractievoorzitter in de Rotter
damse gemeent~raad hebbe:p._ r-edacht.: 
Langs de weg van schriftelijke vragen . 
aan ,'burgemeester en wethouders heeft 
hiJ de suggestie gedaan een Bureau Del
ta-o.ntwikkelfng in hef lèven te ro.epen 
011der auspiciën van het Overlegorgaan 
zee'havenontwikkeling Zuid-West-Neder
land .. Dit .bureau zou. in zij:p. gedachten 
een nuttige taak lmnnen ver-vullen bij 
óe uitwisseling van infor'maties. 'en bij 
het coördineren van c].e wervingsactivi
tdten op het gebied van. de inclustrie
vestiging. ·· · · 

. Het idee van de heer. Staab is aan
geslagen. Binnen de kortst mogelijke 
tijd hebben burgemeester en wethou
ders, de vràgen beantwoorP,end, laten 
weten. dat· zij :Ie st!ggestie_~uoor wilden 

spelen naar het bestuur van het Overleg
orgaan. Ook dat is binnen de kortst 
mogelijke tijd gebeurd. En zo.' werd de 
heer Staab op zijn wenken bediend. Een 
week nadat hij zijn vragen bij. burge
meester en wethouders .had ingediend 
sto.nd het vast C'.at het. Deltabureau er 
za! komen. · 

En dat is uitermate verheugend. Ook 
al staat op dit ogenblik 11og :riemand 
precies voor o.gen hoe de status van het 

. bureau zäl mo.eten wo.rd.en. · Maar aat 
komt weL Vo.or :liet tegenwoóx;dige .mag 

·\VOrden ·ge'co.nstateerd dat _een ·.pl'aktisch 
middel is gevonden· om he_t wed~rzijdse 
begrip en de Wil to.t samei1werlüng in de 
Delta te versterken. . ·· ·· 
· Maar de haven·:is om :hÖg een ande're 
reden in het nieuws· gekomen.· Met' gr,ote 
meerderheid van steinmen ;_ alleen tle 
communisten waren tegen -'-"' beeft de . 
gemeenteraad · :iich akkoórd vtrldaard 
niet een voorstel van. bilrgeni,eestër en 
•vethouders o.m· twee· te :go.eder naam eri 
faam bekend· staande Engèlsè burèaus 
à raison van o.ngéveer f 550:000 · éen stu~ 
di€' te laten maken van de havenontwik
keling en het htwenbehèei.·;'· · · · , · 

Deze studie mo.et zich richten op het 
subsidiebeleid· in ·de nabuurlanden, ·op_ 
de techno.lo.gische ontwikkelingen, de o.r
gmÎisatievo.rm ~n · de financiële struc
tuur van het · Gemeentelijk havenbedrijf . 
en de bestuurlijke verhoudingen., Een 

Geraniumma-rkt · 
OUDEREN oncler onze lezers zullen 

zich de pitto.:r9.ske aanblik herinne
ren, die de bloemenmarkt ·aan het 
Smidswater vl'o.eger o.pleverde. Die is 
daar al lang verdwenen helaas. Daaro.m 
heeft het ons verheugd, dat met mede
werking van het gemeentebestuur naar 
een equivalent is gezocht. Dat heeft 
men gevo.nden door het houden van een 
zgn. geraniummarkt op het Lange Voor
ho.ut. Ondanks het feit, dat de 
weersomstandigheden niet erg meec 
werkten is deze geraniummarkt een 
groot s{J.cces geworden. Zè bood niet 
alleen een kleurrijke aanblilt, maar het 
publiek toonde ook grote belangstelling. 
Het is te hopen, dat men het niet bij 
deze ene geraniummarkt, waar men 
overigens oo.k tal van andere 
vaste-plantensoü.lten kon kopen,- zal Ja
ten. 

Deze belangstelling geeft o.L ooli hoop 
op verwezenlijking van de jaren-oude 
plannen om de boekenmarkt van de 
Gro.te Markt naar het Buitenhof of de 

dit zij, eke· verlevindiging ·van het 
stadscentrum is welkom. 

De brand, die onlangs o.p .de . Scheve-· 
ningse Pier nogal grote verwoestingen 
heeft aangericht, heeft de. raadsleden 
Appel (vvd) en Vink (PvdA) aanlei?ing 
gegeven schriftelijke vragen te stellen 
aan b. en w. over de veiligheid van 
deze badplaats-attractie. B. en w: heb
ben daarop o.m. geantwoord, dat ten 
tijde van de voorbereiding en de bo.uw 
van de pier hun nog geen bevoegdheden 
ter beschikking stonden o.m veilig
heidseisen te stellen, die eigenlijk wel 
wenselijk waren. Nu beschikken b. en 
w. inmiddels wèl o.ver die bevoegdheid. 
en dat betekent dat de pier-directie 
meer aandacht zal moeten schenken aan 
vluchtwegen. Voorts worden gasflessen 
op de pier verboden en zullen elektrici
teits- en telefoonleidingen in afzonder
lijke brandwerende kokers moeten wor
den gelegd. 

Dat is clan weer een geruststelling, 

Vijverberg over te brengen. We hebben De gehele Wassenaarse burgerij n;tet 
daaro.ver de laatste tijd niets meer ge- burgemeester -Geertsema voorop zal 
boord maar we schijnen te mogen aan- stellig o.pgelucht zijn door de beslissing 
nemen, dat de verplaatsing to.ch zal van minister Baklmr (verlieer en wa-
doorgaan. Onze voorkeur 'gaat nog altijd terstaat) een aantal onteigeningen, die 
uit naar de Vijverberg, maar het Bui- Rijkswaterstaat nodig oordeelde voor de 
tenhof schijnt meer lmns. te: maken. Hpe: · , uitvo.el,ing·. va11- ;de· :zgn ... zeesterkruising:-

wonen hebben er recht-op te weten waar
o.m zij dit gevaar lopen. 

Het plan-I}eja is nu een poging om 
aan de bezwaren tegemoet te komen en 
terzelfdertijd toch een behoorlijke sane
iing door te voeren. Weliswaar zou bij 
de aanvaarding van zijn plan (bij het 
schrijven van deze· kroniek is er - ho
penlijk ten onrechte - van uitgegaan 
dat zijn vom~stel is afgewezen) de Be
thaniënbuurt-van-straks niet het wat 
deftige hofje wo.rden dat de gemeente 
zich blijkbaar als visitekaartje van de 
stad voor ogen had gesteld, maar het 
zo.u wel meer recht hebben g·edaan aan 
de tegenwoordige bewoners. In zijn plan 
wo.rden de woo.nblo.kken wat minder 
wild doorbro.ken, zodat het woongebied 
een wat rustiger lmrakter krijgt met 
een grotere beslotenheid vo.or de bewo
ners; vo.orts zouden er dan wat minder 
woningen mo.eten worden gesloopt en er 
zouden kansen o.verblijven voor een 
aantal ambachtelijke bedtijven. Bo.ven
dien zou het plan zo.'n vier miljo.en gul-. 
den goedkoper wo.rden (het gemeente-

. lijke plan kost al met al veertig miljoen 
gulden - een fo.rs bedrag voor een de
plo.rabele begroting), waarbij dan te-

wijdvertaktè opdraèht dus. Een o.p
dracht die gelijk staat met een comple
te doorlichting· van de Rotterdari1se ha
ven .. Gezien de pro.blematiek die zich 
gaandeweg met betreltking tot de .haven 
heeft o.pgestapeld, mag men zo'n diep
gaand on{jerzoek · allerminst een over
bodige luxe noemen. Dat heeft de raad· 
dan o.ok niet gedaan. ·Hij .is - riog eens: 
in overgrote meerderheid het 
voo.rstel van het college ïptegendeel met 
waardering tege~oet getreden. . . . .. 

Intussen heef~ ,dit vo.o.r&tei·ons eens. te ·· 
meé ingescherp~- dat de Rottei:damse 
haven to.ch wel ·heel_ duidelijk in een 
kritieke_ fase van ihaar ontwikkeling 
is beland. Deze studie van de twee En-· 
gelse 'bureaus staat namelijk geenzins . 
o.p . zichzeiL Op .instigatie van · burge- · 
meester en wetf!ot!:ders waren et.rder al 
aan het werk gega::m: 

a. een commiSsie ad'ho.c Oiider vo.orzit
terschap van de hèe.r J. van Tilburg, 
welke commissie . in het· bijzónder het 
aspeèt van de werkgelegenheid zal be• 
studeren; · · · ·· 
b eeri an1btelijk~ co.mmissie die· plano' 
logische· . 'vi:aagstukken 'moet onderzo.e-
ken; met name. voor' zover . die betï·ek
lüng hebben op . een 'eventuele uitbrei
ding :van de Maasvlakte en de toe
komstige po.sitie van Voorne-;E"utten; 
c. het -Engels~ rellear'chbureau vart. Wil' 

ter plaatse van· het viaduct in de Leid
sestraatweg, ni,et. goed te !muren. Daar
mee is -het plan van_ Rijkswaterstaat om 
ter plaatse een vierverdiepingen hcio.g 
viaduct· te bouwen van . de baan ... Een 
heel succes voor Wassenaar, 'waarmee 
Den Haag overigens zeer wel kan 
instemmen, omdat . het viaduct ook. de 
omgeving van , Marlot. niet ongemoeid 
zou laten. 

Gaat dus het heilloo.s genoemde plan 
Yan Rijlm\vaterstaat niet door dank zij 
ingrijpen van minister Éaklwr, zijn 
beslissing heeft no.g een ,ander aspect. 
Wassenaar heeft indertijd terecht er
over geklaagd .dat het gemeentebestuur 
helemaal niet was gekend in de plannen 
van Rijkswaterstaat. Er zal nu een 
nieuw plan . moeten worden ontworpen 
en daarbij zal dan wèl de gelegenheid 
bestaan overleg met Wassenaar, Den 
Haag èn de provincie te plegen. 

In feite betekent de beslissing van de 
minister dan ook, dat hij R~jllswa
terstaat een gevoelige til' op de vingers 
heeft gegeven. Ofschoon we in het alge
meen veel -waardering kunnen opbren
gen voor het werk van Rijkswaterstaat, 
menen we·, dat de ministeriële terecht
wijzing in dit geval terecht is geweest. 
Nu n1aar afwachten, wat er straks als 
alternatief. van .de . tekentafels -zal ko-
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vens hPt door paiticulieren op te bren
gen gedeelte van de saneringskosten te
rug zou lopen. Ten slotte kan de heer 
Keja nièt goed inzien waarom een in 
behoorlijke staat verkerend schoolge
bouw zou moeten worden gesloopt om 
ruimte te n1.aken voor een birmenplaats . 

Zoals uit het voorgaande reeds is ge
bleken is de hoop dat het plan van cle 
heer Keja ernstig is genonwn, niet al te 
groot. Maar zelfs als in dit geval zijn 
plan de eindstreep niet heeft gehaald, 
dan is er toch één ding gewonnen: er is 
nog eens de nadruk op gevestigd dat bij . 
de wijze waarop ontwikkelingsplannen 
voor Amsterdam wo.rden uitgewerkt en 
o.penbaar gemaakt de feitelijke inspraak 
van betrokkenen nog steeds te gering is, 
ondanks de verzeketingen die bij herha
ling zijn gegeven dat er meer rekening 
zal word()n gehouden met de communis 
opinio. In de praktijk zijn we daar nog 
ver van verwijderd en alleen al daaro.m 
is het go.ed als er door raadsleden gere
geld op \Vordt gewezen dat een plan van 
b. en w .met de daarachter staani:le staf 
van deskundigen niet altijd de enige 'ëln 

- alleenzaligmakende mogelijkheid be
ho.eft te zijn. 

bur. Smith dat een verkeers- en econo
misch onderzoek Instelt. 

Alles bij elkaar is dat nogal 'vat. In de 
raadsvergadering waarin de doorlich
ting van de haven aan de orde was, 
heeft de heer Staab niet ten oni·echte 
opgemerkt dat het: gevaar begint te 
dreigen, dat we cloo.r al het bo.s de bo
men niet meer weten te' onderscheiden, 

In die . -vergader~ng is burgemeeste~· 
Thomassen overigens weer eens met 
een verrassing ge!wmen. ·Hij .zei er zich 
bij -neergelegd . te . ~ebben .dat Voor
ne-Putten· wo.rdt ·gereserveerd ·voor wo
nen, recreëren· en agrarische bedrijvig~ 
heid .. Na wat hij daaromtrent bij vorige 
gelegenheden - ook nog in Middelburg 
-~ had gezegd, _betekende dit een volle
dige salto mortale.- Dat was geen te:ken 
van een sterk, xechtlijnig beleid; ':!'er 
zake van de hàve:npolitiek heeft Ro.tter
dams eerste burger vakèr van zulke 
verrassende _ opmerkingen gemaakt. 
Pijnlijk verrassend_e opmerkingen; wel 
ta verstaan. · . 

Opnieuw is hiér. en dáar dan ook weer 
de vraag gere:;~en of. de havenportefeuil-· 
Ie bij hem wel in goede handen is. De 
burgemeester· heeft daarop in een· o.pen
bare bijeenkomst prompt · gereageerd 
met de mededeling dat hij zal aftr:eden 
aJs hem deze portefeuille wordt ontno
men. Dreigen met aftre.den is bij hen1 
ook al ni~ts nieuws meer. 

men. Rijkswaterstaat kan ten deze mis
s"chien eens informeren bij de gemeente 
Wassenaar. , 

Ten slotte n~g iets over de pla1men tot 
stichting van een mini-experimenteel 
theater. Het denkbeeld daarvoor is uit
gegaan van Paul Steenbergen, de direc~ 
teur van de ·Haagse Comedie. Hij heeft 
daarvoo.r het oog laten vallen op de 
oude Oo.sterl,erk aan de Oranjebui
teiisingel, die blijkbaar zonder al te gro
te investeringen voo.r het beoogde do.el 
geschikt gemaakt kan wo.rden. Het is 
verheugend, dat van particuliere zijde 
de bereidheid is gekomen in de financie
ring bij te dragen. Het gaat er . dus 
misschien op het stuk van de zalen
situatie in onze stad, iets beter uitzien. 
Ii1tussen vragen we ons wel af, wat de 
gemeente, die na de brand van het Ge
bouw voor K. en W. de eigendom van 
de Odeon-biosco.op verwierf, daarmee 
gaat doen. Indertijd gingen de gedach
ten er naar uit Odeo.n wer~ de oorspron
kelijke bestemming van schouwburg· te 
geven. We horen daarover echter al 
lang niets meer. Gaat dit niet doo.r"! 
Den Haag heeft nog steeds behoefte aan 
een "kleine comedie". Komt die nu mis
schien in het herziene Ne1·vi-plan? Of 
wordt nog steeds o.ver de Driehoekjes 
gedacht? We zouden wel graag eens 
antwoord op deze vragen krijgen. 
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Standpunt van VVD 
• 1n BTW-debat 
De zware BTW-operatie iri de Tweede 

Kamer is donderdag 8 juni beëindigd 
n1et de aanvaarding, ook door onze 
ftactie, van het wetsontwerp. Tk meen 
dat het noodzakelijk is in dit biad nog 
eens een uiteenzetting te geven over 
onze houding met betrekking tot een 
aantal -essentiële punten daarin. Uiter
aard moet dit overzicht summier zijn 
in verhouding tot de maandenlange 
vooi:behandeling, tot uitdrukking lwmen
dE· in honderden pagina's druks, waarbij 
verslagen van vier dagen mondeling 
overleg met de bewindslieden ep de be
handeling in de Kamer zelf, di0 zeven 
dagen in beslag nam. 

Ik heb bij de stemverklaring het 
wetsontwerp onontkoombaar genoemd. 
En ik zou deze "verantwoording" willen 
beginnen met dit nader toe te lichten. 

Gedurende vele jaren heeft de Neder
landse regering de· aanvaarding van de . 
EEG-richtlijnen die invoering 1•en _een I, 

BTW-stelsel eisten, ter harmonisering · 
van de omzetbelasting, uitgesteld omdat 
zij de repercussies te zwaar achtte. Ik; 
heb dat standpunt grosso modo gedeeld. 
In de nacht van 10 op 11 mei 1966 ging ' 
echter minister Vondeling, en het kabi- . 
liet Cals, in Brussel akkoord met een i 
besluit, dat onherroepelijk moest leiden ' 
tot aanvaarding van de richtlijn. En dat : 
nog wel zonder het parlement hierin te · 
kennen. Hoewel de minister zeker na 
scherpe vragen mijnerzijds v,m enige 
tijd later, daartoe de gelegenheid 
zou hebben gehad. Wij stonden dus voor . 
een fait accompli, reeds toen de Kamer 
op 11 januari 1967 hierover . vuorlopig 
met minister Zijlstra debatteerde. Vra- . 
gen als : was het nu wel nodig zoveel 
overhoop te halen, zijn eenvoudigweg 

gelijklopend met een schorsing van ·iJ> 
vesteringsaftrelc De uit dit laatste 
voortvloeiende gelden zullen F>or een 
andere faciliteit worden gebruikt en d\e· 
nen daarvoor gereserveerd te blijven, 
naar ik opmerkte. In de overg<Jngsrege
ling, tijdcEs de behandelins; nog 
ve.rslechterd, komt een teruggsve van 
oude o.b. op voorraden voor, terwijl op 
bedrijfsmiddelen geen o.b. wordt terug
gegeven. Een regeling, waarv'tn ik de 
nadelen voor het bedrijfsleven uitvoerig 
in diverse stadia heb besproken en 
waarvoor ik . alternatieve oplossingen 
heb voorgesteld, Zij waren echter van 
zodanige aard, dat zij óf de over
gangregering, Of de budgettaire moge
lijkheden (teruggave oude o.b. op be
drijfsmiddelen .wu f 5 miljar.i kosten) 
aantastten, en wij bleven dus met deze 
n&.delige situatie z;tten. 

uà' deze overgangssituatie kolHen tij
delijk f 700 miljoen revenuen vóbr de 
staat, waarop begrijpelijkerwij>;e · . veel 
aanvallen werden gedaan. Ik kom da:tr 
stra]?:s nog op terug. 

':door mr. 
.• F. Portheine, 
·lid-van de 

\AI" . .,.nl~> kamer 
der S'taten-

···· , .. i. Generaal 

gf:passeerd. Ik ben van mening, dat de- Hoewel het huidige systeem ook zeer 
ze realistische benadering voor deze veel· ingewikkelds heeft ----:- divers" tarie
zware zaak gewenst is i.p.v. het zich veri en juridische onzekerheden - is de 
achter allerlei motieven, zoals c.e PvdA admini~?tratie van het nieuwe systeem 
doet, verbergen. omvangrijk en .stelt hoge eisen aan de 

Als positief punt kunnen wij, nu het ondernemers. Dat is ook steeds een van 
voorgaande eenmaal vaststaat, vermei- de rede1~en voor mijn afwachtende hou
den dat in het kader van onze internatio- ding geweest en ik heb dan oo:, bij ae 
nale handel en het wegvallen van de behandeling bij voortduring op allès wat 
invoerrechten bim~en de EEG - een . juist met· deze administratieve cornpli
van de weinige e.specten daarvan die in caties te maken heeft,. de grootste na
waarheid gerealiseerd 'is g·eworden - druk gelegd. 
een geharmoniseerd ·omzetbela.sting-sys- Deze administratieve aspecten, jui'lt 
teem sterke voordelen heeft. ook voor de kleinere bedrijven in de 

Er is nog een andere kant aan die laatste schakel vóór de consument, zijn 
harmonisatie der omzetbelasting die wij m.i. ook bepalend voor het aantui tarie
altijd positief benaderd hebben. · name- ven dat men in de BTW aanbrengt. In 
lijk dat deze gevolgd dient te worden die zin zou één tarief het beste zijn,. 
door de harmonisatie van de directe maar wij hebben begrip voor de sociale 
belastingen, waarvoor ik ooli: nu weer motieven die met een laag uitzonde~ 
heb gepleit, maar ook, dat :leze. natio- ringstalief zijn verweven en aanvaarden 
naai gebruikt zal worden voor een derhalve het .12 en 4 pct. tarief als 
verschuiving van dEi' belastingdr11k van uitersten. Wij hebben derhalve elke po
di.r·ecte naar de indirecte belastingen. ging om een derde tarief te inhoduce· 
Die verschuivingsoperatie, een punt uit ren afgewezen. Het is dan ook onbegrij
ons. verkiezingsprogt'ámma, stelt '·de re- pelijk dat van Boerenpartij-zijde, die zo
gering zich voor reeds binn,,n];ort te veel over kleine ondernemers praat, de
beginnen, waarbij het nu voorgestelde ze -gedachten il1 .amendementen. •"_, te
tsrief omhoog gaat, ten einde eeil forse recht verworpen - werden neergelegd. 
verlaging van de directe belastingen tot _ Indien , m,en , de gedachte aa~lVaardt 
stand te brengen. Deze laatste is drin- dat er twee .tarieven moeten zijn, dart is 
gend geboden :>mdat reeds over de ja- de bepaling van de hopgte Y!ln die tarie· 
ren 1965/'66 ·door de inflatie een · f 600 ven en de indeling van de diverse pro
miljoen te veel aan inkomstenbelasting dukten en dieilsten van belang. be keu
i;;. geheven. Mijns inziens dient J:lij deze ze 12 en ~ is daarOin gelukkig mridat 
operatie ook gekek;en te worden .naar de · men daarmede . een gelijke opbrengst . 
pó.SHie van de progressie in de tarief- _ krijgt als van de o.b. nu en ter vermij
·uj'n, die eveneens voor_ herziening in .. ding, van schokken lijkt het gewenst de; 
::tanmel'king komt. De planne21 van de z,• opbrer.gst nog niet per 1 januari a.s. 

. regering op dit punt zijn in h~t debat h verhogen en derhalve dan reeds te 
uitvoerig besprolren en zij zijn daarin .beginnen aan de zoëven vermelde ope
niet e:o;sentiecl aange,tast. Wij zullen ze- ratie t.o.v. de druliTerschuh·ing. 
ker aan deze drukyerschuh·ingsoperatie 
blij1·cn l'asthouden. · 

Neutraler 
Indeling 

De indeling geeft het meest tot disem
sles in de meest ruime zin des woords 
atmleiding. l\'feer dan honderd groepe
ringen !lebbe~: zich met tariefwem:en tol 
de vaste comn1.issie voo1· financiën ge-

wend, ik heb bovendien zelf alle g'roe
pen die daarenboven nog een persoon
lijk gesprek wensten, ontvangen. Bij het 
bezien van deze wensen moest eén aan· 
tal lijnen worden getrokken. Een van 
die lijnen is de budgettaire lijn. 
Plaatsing in een laag tarief, mag de 
krap berekende budgettaire baten die 
ongeveer gelijk zijn aan de huidige op
brengst, niet in aanzienlijke mate ver
minderen; voorts: de huidige indeling, 
VD ak na lange discussies tot ·stand geko
men, wordt grosso modo aangehouden. 
Ik heb daarbij overigens aangetekend 
dat ik, dit aanvaardend, t.z.t. op deze 
indeling terugkom. Dat zal eventueel 
ook nodig zijn m.b.t. de komende EEG 
richtlijn voor de landbouw. 

Men moet bij die indeling ook Ietten 
op het karakter van het systeem en de 
nadruk die ligt op het begrip "ver-
bruiksbelasting". · 

.A:l deze· factonm spelen bij een beoor
deling van het honoreren van v,ensen 
een: :wl. Het eerste grote punt dat :zich 
daarbij voordoet is dat van de texti,,..l· 
produlrten voor welke de verhoging 
naar 12 .pct. aanzienlijk is vergeleken 
bij het huidige tarief, en die overigens 
i!l dè · andere EEG-landen ook normaal 
worden belast. Toch hebben wij geen 
mogelijkheid gezien, mede gezien ge
noemde factoren - waarbij de budget
taire aspecten (plaatsing in 4 pct. · zou 
f 480 miljoen kosten) - de wens vari de 
textielindustrie te volgen. 

Wel hèb ik in divërse fasen aandacht 
gevraagd voor de positie van die in
dustrie bij de moeilijkheden die hieruit 
ontstaan,. en. ik heb. van harte de ge
dachte gesteund dè tijdelijlre veonninde
ring · van het aftreltmechanisme in de 
overgangstijd voor de textielindustrie 
or te heffen. Een desbetreffend ame·1· 
dement is gelukkig aanvaard. 

Ook voor andere bedrijfstakken zoals 
schoeisel, de bouw, zij die betrokken 
zijn bij de handel in sierteeltprodukten, 
vrije beroepen, bepaalde ambachtsbe
dri,ifstakken, kredietgevende detailhan
delaren, ]).eb ik in dit verband de aan
dacht gevraagd en soms oplossingen 
voorgesteld. 

In de indeling werd door mede door 
mij ondertekende amendementen het ci
trusfruit, gedeeltelijk tijdelijk, . kampe
ren, taxivervoer en ongeregeld 'niet-toe
ristisch autoverkeer, muziek- en toneel
voorstellingen, diensten van dieren
artsen, antiek, :n het 4 pct. tarief ge
bracht. Wij stemden voor een verlaging 
van het tarief voor bad- en zweminrich
tingen. Mijn amendement tot plaatsing 
van het 4 pct. tarief. voor logiesverstrek
king en binnenlands luchtvervoaJ' werd 

.e,•eneens aanvaard. 
Doi>t· mijn initiatief, later uitgebreid 

in samenwerking· met anderen, werden 
familie· en personenrechtelijke en pro
deo zaken bij advocate1l en. prccureurs 
in het ~ pCt. tarief gebracht. Ee11 nulta
rief voor abonnementen van dagbladen, 
door ons sterk bepleit, was doór de re
gering reeds aan het wetsontwerp_ toe
gevoegd. Dit werd door ons ook uitge
breid tot nieuwsbladen. 

Prijsrepercussies 
De prijsr~percüssies hebben bi; de be· 

handeling een zware rol gespeeld. De 
regering berekent een prijsstijgh!g van 
ruim 1 pct., te.·wijl andere schattingen 
hoger liggen. Toch heb \k ge
waarschuwd voor· een paniek in de
ze, omdat blijkt dat in Duitsland de re
percussies tegenover de grote opschud
ding die bij de invoering ontstond, ook 
door een te laat bekend niak~n van 
diverse uitvoeringsregelingen -· wij zul· 
len dat hier vee] beter doen -- wel 
bijzonder meevallfm. Wij hebhen van 

Waar praten wij nu eigenlijk ove1' 
al:; over de BTW gesproken wordt? 
Over een wijziging van het huidige zgn. 
cascade-systeem, waarbij in de diverse 
schakels de bruto-omzet belast wordt. 
naar een waarin slechts de zgn. toege
voegde waarde wordt belast. De be
lasting wordt in de diver.se fases door
gewenteld en wordt uiteindelijk de 
consument in Tekening gebracht. Dit 
systeem brengt ook met zich mr·de dat 
aftrek wordt ·.rerleend voor betaalde 
omzetbelasting op bedrijfsmiddelen. Het 
is neutraler dan het huidige systeem. 
Het begunstigt namelijk niet het geïnte
greerde bedrijf E.n biedt ook aan de 
grenzen een veel zuiverder afrekening. 

~&~ 

Ten einde dit systeem in te voeren en 
ter vermijding van een kopers:otaldng, 
is een overgangsregeling nodig, die veel 
weerstand oproept. Deze zal het zoëven· 
vermelde aftreltsysteem op investerin· 
gen geleidelijk aan tot 1971 invoeren; 
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liberale,
studenten 
in geldnood 

In een politiek zo naar links 
gistende studèntenmaatschappij, 
als zich nu dreigt te ontwikkelen, 
waarbij sommige studentenraden 
(die verondersteld worden alle 
studenten te vertegenwoordigen!) 
niets anders meer zijn dan een 
verlengstuk van links tot zeer 
links gerichte politieke organisa
ties, wordt de stem van de libera
le studenten nog maar nauwelijks 
gehoord. Vele VVD-leden zullen 
het ongetwijfeld met ons eens zijn, 
dat het van nog groter belang 
wordt, dat de Federatie van Libe
rale Studenten-Verenigingen in 
Nederland zowel landelijk als in 
de verschillende universiteitsste
den een groter en hechter tegen
wicht gaat vormen dan nu het ge
val is. 

Om de belangstelling van de 
studenten voor de politiek in libe
rale zin op te weikken, moeten 
ledenwerfacties van start gaan, 
brochures en een maandelijl's 
student~ntijd:schrift ("Libertas;') 
uitgegeven worden, en nieuwe Li· 
berale Studentel).-Verenigingen in 
steden waar er nog geen zijn, 
worden opgericht. 

De plaatselijke verenigingen kun
nen uit hun lage contJ;"!buties, ge
zien de economisch zwakke ·posi· 
tie van de studenten, ternauwer
nood hun eigen programma als 
het organiseren van lezingen,. fora 
etc. bekostigen, laat staan veel 
bijdragen aan de Federatie .ter .fi· 
nancieril,:g van de hierboven ge
noemde, zo noodzakelijke activi· 
teiteri. 

Uit het feit, dat door de Libera
le Studenten-Vereniging Nijme
geli, waarvoor toch in het katho
lieke zuldim nu geweldige lmüseil 
liggen, al niet een totaal lege ver
enigingskas een beroep werd ge
daan op de VVD-leden in Nijme
gen, blijkt wel noe groot de nood 
is! 

De LSVN doet daarom een zeer 
dringend beroep op u, uw afde
ling, en al uw liberale vriendeJi 
om door middel van een jaar
lijkse donatie de Uherale sruden
ten-Verenigingen financieel te 
steunen. Ook een bijdrage die 
niet periodiek gegeven wordt, is 
uiteraard van harte welkom! Een 
comité van aanbeveling, bestaan
de uit de heren mr. W. J. 
Geertsema, S. J. van den Bergh, 
H. J.· de Koster, ir. 'lC van der 
Pols en mr. J. de Wilde heeft zich 
belast met het toezicht op de 
doelmatigheid van de uitgaven uit 

·uw donaties. 
Zeer gaarne verwachten wij ·uw 

aller bijdrage · op postrekening 
53.52.52 t.n.v. de penningmeester 
Fed. LSVN te Delft. . 

Het gaat om het voortbestaan 
en de uitbouw van het actieve 
studentenliberalisme! 

J. G. C. WIEBENGA, preside11t. 
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harte gesteund de. gellachte om hiervoor 
compensatie te vinden in een vervroe
ging van de termijn van ingang van de 
belastingverlaging en · van · verhoging 
van sociale uitkeringen voor hen, voor 
wie de belastingverlaging weinig baat 
geeft. M.b.t. het eerste is nogal wat 
politieke strubbeling ontstaan. Naar de 
mening van enkelen in de Kamer, 
moest deze belastingverlaging uitdruk
kèlijk afgegrendeld worden bij rie voet. 
Met deze gedachte hebben wij ons niet 
yerenigd. De kwestie is nóg open en zal 
in het najaar tot concrete voorstellen 
leiden. 

Sommigen, waaronder D'66 en de 
PvdA, hebben· getracht door middel van 
een rigoureuze algemene prijzen
beschikking de pl'ijsstijging in te dam
men. Ik· heb daartegenover opgemerlü 
dat dit geen deugdelijk middel was en 
dat wij de noodzaalr van het prijsbeleid 
irziende, er eerder voor voelden dat dit 
een individueel calculatiebeleid van de 
ondernemer, nu meer dan ooit noodza
kelijk, mogeÜjk maakt. 

Detailhandel 
Een zeer belangrijk punt was er, is de 

inschakeling van de detailhandel. Deze 
is m.i. onontkoombaar. Voor- en nade
len zijn uitvoerig in de MvT vermeld, 
Deze wegende, zijn de nadelen van 
n:et-inschakeling duidelijk. 

(vervolg Ol) pag. 8) 
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H. G. L. VONHOFF NA REIS MET KAMERLEDEN 

uAntillen blijven steunen" 
De ontwikkeling van de Nederland se 

Antillen vertoont stellig een stijgende 
lijn, alleen: die lijn klimt nog moei
zaam. De Nederlandse regering zal daar
om moeten voortgaan krachtige steun 
aan dit rijksde_el te verlenen, er znllen 
meer deskundigen heen moeten, want: 
"Ik ben, op langere termijn gezien, niet 
zonder zorgen ten aanzien van de ont
wikkeling · van de Antillen." . Gelukkig 
eehter hecht men aan die zijde van de 
nardbol nog· altijd grote ·waarde aan het 
Il.oninkrijksverbm<d. 

Zo ongeveer vat de heer H. J. L. 
Vonhoff; voor :le \-"VD lid van dt> Twee
de Kamer, zijn ir.C:rukken voor ons sa
men, die hij onlangs opdeed tijdens een 
werkbezoek van Nederlandse parlemen
tariërs aan de Antillen. De groE'p telde 
in totaal 17 man tn maakte :ie reis op 
uitnodiging van de Antillen, in :-:.et kader 
van de tweejaarlijkse uitwisselingen die 
het KonJnkrijk

1
.tent. 

Kernproblemen 
Vonhoff onderkent twee kernproblemen 

voor dit gebied: de werkgelegenheid· en 
het onderwijs. De regeringen en de ei
landbesturen zijn zich terdege de moei
lijke situatie op deze vlakken bewust, er 
wordt hard gewe:-kt aan structuur ver
betering, evenwel: door verschillende 
oorzaken is het niet gemakkelijk duide
lijk vooruitgang te boeken. 

Een van de belangrijkste welvaarts
bronnen is voor de Antillen tradi
tioneel de raffinage van ruwe olie ge
weest. Zeer velen hebben in dit proces 
ook altijd hun emplooi gevon.l~tl, maar 
er tekent zich zo n~et een kentering, dan 
toch een zorgwekkende situatie af. 
Daarvoor zijn twee factoren aan te wij
zen: de automatisering, die een grotere 
produktiviteit van een kleinilre groep 
mensen mogelijk maakt, en voorts de 
tendens bij consumptielanden om steeds 
meer de verwerking van ruwe olie zelf 
ter hand te nemen. De. gevolgen zijn 
duidelijk: meer en meer reusachtige 
tar:kers verlaten de Antilliaanse kusten 

Energie
vraagstukken 

Op 16 mei behandelde de Kamer eni
g~ energievraagstukken naar aanleiding 
van een verslag van de begro
tingsbespreking. Aandacht we1·d 
ge.schonken aan het zgn. nieuwheidsbe
ginsel bij. de uitgifte van goedkoop aard
ge.s. 

Dit nieuwheidsbeginsel ·brengt met 
zich mee dat slechts voor nieuwe initia
tieven voor wier vestiging in NE,derland 
goedkoop aardgas essentieel is cm tot 
ontwikkeling te komen en 11et belang 
van zodanige betekenis is voor de Ne
derlandse economie, dat afwijking van 
dp normen gerechtvaardigd is, goed
koop aardgas ter beschikking wordt 
gesteld. 

Deze kwestie spitst zich toe o.m. met 
betrekking tot· een eventuele vestiging 
van Péchiney in Zeeland en met betrek
king tot het Noorden des lands. Ik heb 
mij op het standpunt gesteld, dat het 
rJeuwheidsprincipe ten aanzien van- be
paalde bedrijven een afspraak inhouc'lt 
op grond waarvan gepland is en die niet 
zonder meer Kan worden doorbroken. 
Wei dient bepaald te worden wanneer 
deze afspraak eindigt. Ook de omvanl4 
van de pot is ITan betekenis. Ik heb de 
indruk, dat dat "potje" een wat ruime-
re omvang zal krijgen. ' 

Ik stelde bovendien een aq.ntal kri
ti:;-che vragen met betrekking tot details 
van de kwestie-Péchiney, ook met pe
trekking tot een eventueel kernenergie
centrum in Zeeland. 

Vervolgens heb ik ruime aandacht 
geschonken aan de coördinatie van het 
energiebeleid, met name op het gebied 
van de bouw van elektriciteits- en kern
energiecentrales. Ik heb gezegd dat 
bet miJ voorkwam, dat meer coördina
ti( ook met inspraak van de ri.iksover
heid hier dringend geboden was en heb 
gevraagd, waarom de Electri~iteitswet 
vsn 1938 op dit stuk nog steeds niet 
werkt. De minister zei, dat d2ZE: veel 
fe!len vertoonde er. invoering weinig zin 
heeft en dat hij ~en nieuwe wet ter zake 
op stapel heeft staan. 

Ten aanzien van de kernenergiecen
trales heb ik.ook nog gepleit voor zoveel 
mogelijk omschakeling in de Neder
l>mdse industrie bij bouw daarvan; het
g<.en door de minister volmondig werd 
tClegezegd. 

Mr. F. PORTHEINE 

n~et uitsluitend ruwe olie aan boord. Dit 
transport is op deze wijze vee} lucratie
ver dan wanneer een variëteit aan ver
fijnde. olieprodukten moet worden ver
voerd, omdat nu aanzienlijk minder 
voorzieningen behoeven te worden ge
troffen. 

Toeristenindustrie 
Een zeer gewichtige aanvullir,g van 

het nationale inkomen kan de toeristen
industrie opleveren. De Antilliaanse re
gering doet wat i:J haar vermogen ligt 
d-:: natuurlijl{e bPköorlijkheden van de 
eilandengroep te ,,verlwpen''- en het 
spreekt vanzelf dat zij zich C!aarblj 
vooral ook op 1e Amerikanen ric:ht. Er 
verrijzen schitterende, uitstek,~nd geou
tilleerde hotels, maar naar het oordèd 
van de heer Vonhof{ mikt men in deze 
sector te veel op dollars en te weinig op 
Nederlandse guldens. De prijzen reiken 
naar voor Nederlanders onbereikbare 
hoogten, terwijl juist in ons land allengs 
meer toeristische belangstelling voor de 
Antillen bestaat. 

Een enkel cijfer: buiten het seizoen 
komt volledig pension voor een echt
paar al snel in de buurt van f 150 (Ne
derlands geld) en in het Antilliaanse 
seizoen, juist als het hier wintert, evolu
eert het prijsniveau naar f 190 tot f 250 
per dag. Dit, terwijl de vliegreis van 
f 1500 voor steeds meer Nederlanders ce 
betalen valt. Uiteraard zouden de Antil
liaanse autoriteiten graag ook een 

vastere voet in ae Nederlandse toe
ristenmarkt zètten, maar men mag zich 
afvragen of zulks niet te zeer wordt 
tegengew~rkt door genoemde factoren. 

De ontwikkelingen bij het Antilliaanse 
onderwijs houden geen gelijke tred· met 
dir in ons land. Een remedie zou kun
nen zijn Nederlandse leerkracht"n uit te 
zenden, maar deze gedachte wordt 
doorl{ruist door het feit dat uitzending 

opgericht 1906 

HOOGEZAND 

BEKEND JONGENSINTERNAAT 
OP ALGEMENE GRONDSLAG 
Gymnasium A en B /5-jarige H.B.S. A en B 
Per 1· aug. 1968 aanvang brugjaar voor 
Mavo 111 en IV, Havo, Atheneum A eri B, 
en Gymnasium A en B. 
Doeltreffende leiding bU het huiswerk 
e i.v.m. plaatsing op de Scholengemeenschap 

Hoogezand-Sappemeer is t[jdige aanvrage en 
opgave zeer gewenst. 

* ProspectulO wordt U vrijblijvend gaarne toege
zonden door de directeur A J. A. Büller, 05980-2085 

Standpunt van VVD 
BTW-debat • 1n 

(Vervolg van pagina 5) 

Het is interessant dat bij vele betrok
kenen dit ook ingezien wordt. Zelfs in 
België waar in het project BTW geen 
iDschakeling was voorzien, vragen nu 
militante strijdorganisaties van kleine 
detaillisten deze mschakeling zelf. 

Belangrijk is dat er een kleine on
dernemingsregeling is ingebouwd, die 
voor de kleinsten mogelijk maakt niet 
aan enige administratieve eis te voldoen 
en voorts een giijdende scb.aa; van 
vrijstelling bevat, waardoor bv. een 
kruidenier met een omzet van 4l' pct 4 
pct .. artikelen en 60 pct. 12 pct.· goede
ren, met 5 pct. algemene kosten en een 
winstmarge van 16 pct. pas bij een om
ze: van f 370.000 volledig in •Ie BTW 
valt. Een gunstige regeling die natuur
lijk niet te uitgebreid moet worden ten 
einde concurrentieverhoudingen niet te 
verstoren. Om de detaillist in zij,, moei
lijkheden op te vangen is een nmvang
rijk voorlichtingssysteem ontwikkeld, 
waardoor iedereen die nieuw blj de 
BTW wordt betrokken, een bezoek kan 
krijgen van de zijde van een be;asting
dienst om voorgelicht te wordèn ever de 
mogelijkheden, aangepast aan zijn be
drijf. Hier gaat lle overheid dus naast 

d , ondernemer staan. Wij moeten er 
nog even aan wennen, maar men moet 
het m.i. met beide handen o.angrijpe:1. 

Voor de detailhandel, maar ook ver 
daarbuiten, zullen de uitvoerings- en 
forfaitaire regelingen van zeer grote be
tekenis zijn. Dit geldt in het b;j:zonder 
ook voor die met betrekking tot terug
gave van o.b. op voorraden. Ik heb met 
dc• grootste klem de grootst mogelijke 
soepelheid, zo tijdig mogelijke publika
tie en zoveel mogelijk overleg n1et be
trokkenen gepleit .. Ik noem de daarbij 
o.m. de Ver.· v. Landbov boJkroudbu
reaus en wat de moeilijkheden van de 
gemeenten betreft, de Ver. van Neder
landse Gemeenten. Ruime toepassing 
van het kasstelsel, waarbij de belasting 
voldaan wordt over de ontvangsten en 
niet direct bij de levering, heb ik be
pèeit en ik heb daarvoor toez.'ggingen 
ontvangen. 

In het wetsontwerp neemt (Ie land
bouw een bijzondere positie in. Zij hoeft 
r:. geen o.b. te voldoen, maar kali daar
voor wel opteren. Een gunstige rege
ling, waarbij de samenstelling van de 
zgn. voordruk (gem. 4 pct.) essentie?} 
i·~. Bij het in een la>F: · · ··f zetten van 
bepáalde werkzaamheeL n zoals bijv. 

HOUT EH PlAATMATERIAlEN 
IIOdern .VAN STOLK aedert 

1727 • ABRAHAM VANSTOLK & ZOOHEN KONINKLIJKE HOUTHANDEL II.Y. 
POSTBUS 1100 ·ROTTERDAM· TEL. 235400 

~-

gepaard gaat . met financiële ach
terstand. Wie zich voor een aantr:l jaren 
i:. de .Antillen als onderwijzer of Ieraar 
vestigt, moet ,er rekening mee houden 
dat hij, eenmaal teruggekeerd !n Neder
land, geen budget heeft om zich te kun
nen inrichten. Intussen is de .èollc;ga die 
hier carrière heeft gemaakt, een eind
weegs vèrder gekomen. Het 's dus pas 
aantrekkelijk om naar de West te gaan· 
ter stimulering van het OEderwijs, in
dien men na het verlopen van zijn con
tract, in ons land weer redel:jk kan 
,,inschieten''. 

Wat het onderwijs zelf betreft kon de 
. parlementaire missie constateren dat, 

ook in EEG-verband, stellig veel tot 
stand wordt gebracht. Er wordim veel 
scholen gebouwd, er wordt zorg aan de 
inrichting en de uitrusting besteed, 
r.taar het }eek de heer Vonhoff, die zelf 
in het onderwijs werkzaam is geweest, 
·een bezwaar dat daarbij te weinig hand
arbeidlokalen· worden ondergebracht. 
Er zijn niet voldoende plaatsen bij het 
technisch onderwijs. Dit is z.i. gevaar
lijk voor een land, waar juist in ver
band met de vestiging van industrieën 
zoveel vraag naar technisch geschopi
den bestaat. Tussen haakjes: het zijn 
vooral de Amerikanen die industrieën in 
de West oprichten; de Nederlandse on
dernemers blijken slechts geringe be
langstelling voor het gebied te koesteren. 

Een probleem \'ormen ook de Antillia
nen ·die, vaak op kosten van h•Jn rege
ring, in ons land een academische oplei
óing hebben genoten, maar bij terug
keer hun kennis niet op de meest ge
wenste wijze overdragen. Vaak bege
ven ze zich daar onmiddellijk in de 
p01itiek met het oogmerk, zich zo spoe
dig mogelijk een topfunctie te verwer·
ven. Het streven is alleszins begr:ijpe-
lijk, maar het onderwijs is er niet of 
weinig mee gebaat. 

Bijzonder moeilijk is het gesteld met 
de opvang van minder begaafden. In 
veie gevallen worden zij zeker voor een 
a~•ntal jaren met veèl zorg omkleed, 
genieten zij aangepast onderwij:;; even
wel: er is nog te weinig sprake van, er 
zijn nog te weinig mogelijkhef.en tot 
maatschappelijke begeleiding nadien. 

Het zijn al deze constateringea. die ·de 
heer Vonhoff er vast van overtuigd hou
dE:n, dat de Nederlandse regering in de 
West een belangrijke opdracht heeft te 
vervullen, nog steeds en nog lang. 

van loonbedrijven (nu 12 pct.) zou deze 
voordruk verminderen. Daarom · konden 
veel wensen, ook van deze bedrijven, 
helaas niet worden gevolgd. 

Het registratierecht van ouders aan 
kinderen bij overdracht van onroerende 
goederen - een punt uit het verkie
zingsprogramma van de VVD is verval
len en krachtens een ook door ons me
de-ondertekend amendement uitgebreid 
tot niet-landbouwbedrijven_ Soepele toe
passing van deze regeling, op een groot 
aantal details door ons bepleit, (ook bij 
splitsing) is toegezegd. 

Er is nog een a.antal technische pun
ten te vermelden. In de eerste plaats is 
de aanvankelijke gedachte van de rege
ring: de aftrek op bedrijfsmiddelen bui
ter; de overgangsregeling te beperken of 
ui; te sluiten n.a.v. kritische opmerkin
gen in het voorlopig verslag teruggeno
men. Ik acht dit gelukkig omdat deze 
beperking het systeem op essentiële 
punten, waar het een recht van het 
bEdrijfsleven -betreft, zou aan
tasten. Dientengevolge heb ik ook een 
pogir1g van de heer Goudswaar,'f (ARP) 
om deze beperking gedeeltelijk weer te 
doen herleven, fel bestreden. Deze is 
gElukkig niet aanvaard. · 

Ik had het zoëven over concurrentie
verhoudingen m.b.t. welke het systeem 
veel neutraler is. Toch kan z;ch met 
name bij vrijgestelde ondernemers een 
t:itschakelingstendens voordoen t.o.v. de 
bedrijven waaraan zij nu diensten uit
besteden. Dit kan het geval zij,l ni.b.t. 
schoonmaakbedrijven en wasserijen. Ik 
heb daartoe een amendement ingediend 
dat de mogelijkheid geeft bij ernstige 
concurrentieverstoring een integratie
heffing in te stellen. Dit werd door de 
Kamer .aanvaard. 

Tot slot heb ik van harte een amende
ment Scholten mede ondertekend om de 
bestaande rechtspraak door Je tarief· 
commissie in handen te leggen van de 
Gerechtshoven. Een volwassen o.b. ver
eist ook een nor•nale r-echtspraak. Dit is 
dcor de Kamer aanvaard. 

Ik besluit met vast te stellen, dat wij 
met dit wetsontwerp een ingreep verrich
ten in onze economie, een ingreep die 
onontkoombaar is, zoals ik aantoonde 
er, waarvan wij in goed overleg tussen 
overheid, betrokkenen en parlement het 
beste kunnen en moeten maken. 

MR. F. PORTREINE 
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Melk • 1n de Tweede Kamer 
door ir. 0. S. 
Tuynman, 
lid van de 
Tweede kamer 
der Staten· 
Generaal 

Na op 14 mei 1968 een interpellatie 
van de socialist Van der Ploeg over het 
vetgehalte van de consumptiemelk te 
hebben aangehoord, heeft de Kamer 
zich de dag daarop over de ·melkprijs 
van de veehouder gebogen. On<l.e.r de 
NederJandse veehouders bestaat. een 
grote onrust. Veruit de meeste veehou
ders zijn voor een groot deel van hun 
inkomen afhanlrelijk van de verkoop 
van de melk. Treedt, door welke oor
zaak ook, een flinke prijs<l.aling op dan 
wordt dit bijzonder scherp gevoeld. 

Temeer is dit het geval· omdat de 
produktiekosten zich nog steeds in op
gaande lijn bewegen. De Nederlandse 
veehouder heeft daar in het bljzonder 
na <l.e oorlog op gereageerd door een 
sterke rationalisatie van de produktie. 
Door betere beweidings- en voedertech
nieken, was het mogelijk meer dieren 
per hectare aan te houden. Dit heeft dan 
weer, mede door hetere dierziekten
bestrijding en meer produktie per koe, 
to~ een voortdurende stijging van 'le 
totale melkproduktie geleid. Het grote 
probleem is hierbij steeds geweest dat 
de melkproduktie steeds iets iheeft voor
uitgelopen op de vraagzijde. Dit is in
tussen geen specifiek Nederlands 
verschijnsel. Het doet zich, en wel in 
toenemende mate, in alle westelijke zui
vellanden voor. Om de nadelige gevol
gen daarvan voor de melkveehouders af 
t•3 wenden hebben bijna alle landen 
voorzieningen getroffen waarmede ener
zijds de veehouders voor de prijsdruk
kende gevolgen van de overschotten 
werden behoed en anderzijds werden 
maatregelen getroffen om dat deel van 
~e produktie waarvoor geen koopkrach
tige vraag bestond, met subsidies weg 
t':! werken. 

Dieptepunt 
Ook Nederland heeft dat gedaan. Als 

gevolg van het landbouwbeleid van de 
EEG is enige jaren geleden begonnen 
met het tot stand brengen van een ge
meenschappelijk melk- en zuivelbeleid. 
In verband hiermede zullen de nationale 
regelingen moeten worden opgeheven. 
~et heeft in de bedoeling gelegen om 
dJ< gemeenschappelijk beleid op 1 april 
jl. te doen ingaan. Dit is niet gelukt, 
ook niet tijdens een hernieuwde poging· 
eind april. Desondanks had ons land· 
op 1 april een aantal maatregelen ge
troffen die gericht waren op de in uit
zicht gestelde EI:!lG-zuivelregeling. Het 
bedrijfsleven, dat het niet yoldoende op 
e!Laar aansluiten van de nationale en 
EE!}-zuivelregeling had zien aankomen, 
had reeds van te voren de Nederlandse 
regering verzocht om steun aan de zui
velmarkt - tijdens de zogenaamde inte- · 
rlmperiode - te bieden door haar goed
keuring te verlenen aan een inlever
ingsregeling voor mager melkpoeder. 
D(; kosten_ van deze regeling zouden 
door het bedrijfsleven zelf worden ge
dragen. Dit voorstel heeft de regering 
van de hand gewezen omdat zij, mede 
met het oog op !haar onderhande
lingspositie in Brussel, niet op de beslui
ten van Brussel vooruit wenste te lopen. 
Een tweede bezwaar zou zijn dat door 
inleveringsmogelijkheden voor de Ne
c!<-.rlandse poeder ruimte zou worden 
geschapen voor een sterkere import van 
poeder uit een ander EEG-land. Dat is 
oyerigens om gE:heel andere redenen 
toch gebeurd. Doordat de prijzen waar 
tegen vooral West-Duitsland poedPI' 
aanbood aanzienlijk lager waren dan de 
officiële marktnoteringen waren de im-

portheffingen geheel onvoldoende om 
hier te lande het vastgestelde prijspeil 
te handhaven. De hierdoor opgetreden 
prijsdaling, in combinatie met sterk 
verlaagde kaasprijzen, leidde tot een 
daling van ca. eet. per kg. van door 
veehouders afgeleverde melk. 

Welisw:aar heeft de regering nog in 
april •besloten om voor een 'bedrag van 
f 20 miljoen (waarvan f 10 miljoen be
taald door !het bedrijfsleven) magere 
melkpoeder voor ontwikkelingshulp
doeleinden aan te kopen maar dit heeft 
niet tot een snel herstel van de melk
prijs kunnen leiden. Doordat eind april 
de Raad . van EEG-landbouwministers 
het er wèl over eens was geworden dat 
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er toch -iets aan de melkpoeder moet 
worden geda(tn is inmiddel:; ook 
toestemming verleend 01n met ingang 
van deze maand (juni) de mogelijkheid 
tot inlevering van magere melkpoedl3r 
te openen. Ook äe kosten daarvan lw
men voor rekening van het bedrijfsle
ven. Zoals de zaken zich nu laten· aan
zien is de zuivelmarkt over het diepte
punt heen. 

Gegist bestek 
In de Kamer. ging het in feit~ om de 

centrale vraag in hoeverre de strop die 
du melkveehouders in .de maand april 
en in iets mindere. m'ate in de eerste 
helft van mei hebben moeten incasseren 
door tijdig ingrijpen van de regering te 
voorkomen was geweest. Alhoewel er in 
dFo Kamer wel enig begrip bestond voor 
de bepaald niet gemakkelijke positie 
van de regering, kon dit toch niet ver
hinderen dat er van alle zijden ernstige 
kritiek werd uitgeoefend. De VVD heeft 
het. standpunt ingenomen dat de mi· 
nister te veel op een_gegist bestek heeft 
gevaren. Onze woordvoerder was boven~ 
dien van oordeel dat in een te Iaat 
stadium is gereageerd op de prijsdum
pil1g met Duitse melkpoeder •. 

De minister heeft in zijn antwoord 
gesteld dat hij lang niet zo somber 
gestemd is als het bedrijfsleven, ja hij 
is zelfs zo ver gegaan dat hij verklaard 
heeft dat de gemiddelde melkprijs over 
het melkjaar 1968/1969 niet vee] anders 
zal liggen dan de prijs gedurende het 
voorgaande "melkprijsjaar". Door 

Handels
registerwet 

Op 14 mei nam de Tweede Kamer de 
wijziging van áe HandelsregiEterwet 
:o>.an. Deze betreft een ander systeem 
van heffing voor het handelsregister, 
waardoor onder het stellen va~1 maxi
mumbedragen via de wet bij A.M.v.B. 
meer vrijheid wordt gelaten hur. eigen 
heffing te bepalen, onde·r toezicht der 
regerin_g. Ook werden verbete.rde rege
lingen op details, zoals met betrekking 
ic't filialen. voorgesteld. · 

Ik heb de hoop uitgesproken dat deze 
wijziging er mede toe zal leiden, dat 
onnodige verhoging van lasten voor het 
bedrijfsleven optreedt. De waarborgen, 
ook gelegen in het bezonnen optreden 
der Kamers, ligg~m in de regeling beslo
ten. Bij deze wijziging werd tevens vol
daan aan een eerder gedaan verzoek 
mijnerzijds ten aanzien van bepaalde 
instellingen, zoals de Coöperatieve vel·
zorgingsflat, voor welke. de grcndslag 
kapitaal te hoge lasten met zich brengt, 
\;,olgens een andere maatstaf te heffen. 

Die mogelijkheid ligt nu in de wet 
besloten, 

MR F. PORTREINE 

1aatstgenoemde verklaring, door onze 
woordv~>erder als optimistisch betiteld, 
v;as evenwel de kritische stemming in 
de Ka• ner wel enigszins geluwd. De 
VVD heeft zich toen ook aangesloten bij 
die woordvoerders die meenden dat het 
beter was het marktverloop voorlopig 
aan te zien. Onze woordvoerder !heeft 

·evenwel nadrukkelijk verklaard zo no
dig dit riajaar op het gehele vraagstuk 
te zullen terugkomen. 

Hierbij moet wel in het oog worden 
g,,houden dat er voor de melk geen 
garantieprijs maotr een richtprijs geldt. 
Deze richtprijs is dus een priJS waar 
men van de zijde van de overheid c.q. 
de EEG naar streeft. Daarbij gaat het 
niet zozeer om de toch altijd wel schom~ 
meiende. prijs gedurende een bepaalde 
maand maar om de gemiddelde prijs 
gedurende het gehele melkprijsjaar. 

Schuldvraag 
In dit verband is door onze woord;; 

voerder nog de vraag gesteld in hoever
re hier sprake ;s van fouten die van de 
zijde van het zuivelbedrijfsleven zelf 
zcuden zijn gemaakt. Deze vraag was 
namelijk van de zijde van de georga
n5seerde landbouw opgeworpen. De mi
nister is hier nid op in gegaan. Dat 
was in zoverre jammer omdat daardoor 
de Kamer zich geen duidelijk oordeel 
heeft kunnen vormen over de schuld
vraag. Een motie van D'66 om over de 
maanden april en mei een toeslag over 
de industriemelk te verlenen van f 1,· 
per 100 kg melk kon onze fractie niet 
steunen omdat; -1og afgezien van de wil
lekeurigheid vaJl dit bedrag, zo'n 
toeslag te zeer het karakter had van 
een afkoopsom. Onze fractie meende de 
handen vrij te moeten houden. Een mo
ti€ van socialistische zijde om goedkope 
koelhuisboter in het verkeer te bren· 
gen achtte onze fractie op dit moment 
bijzonder nadelig voor onze ·onderhande
lingspositie met andere EEG-landen, al 
verklaarde zij nadrukkelijk dat zij te
gen een zodanige afzet onder andere 
omstandigheden geen bezwaren heeft, 

Ten slotte moet aangetekend worden 
dat in het bijzonder van de zijde van de 
VVD met klem is aangedrongen op 
voorzieningen op langere termijn. Naar 
het oordeel van de VVD bestaat er een 
ernstig gevaar voor de gehel:: melk
veehouderij indien niet tijdig maatrege
len worden genomen om in EEG-ver
band de melkproduktie beter af te stem
men op de koopkrachtige vraag. De on
rust onder de boeren moet zeker ook 
gezien worden als een gevolg van grote 
zorg voor de toekomst. Men voelt de 
recente 'prijsdaling· als een schot voor 
de boeg. Maar men voelt ook instinct
matig aan dat een ernstige situatie kan 
o{ltstaan als de wassende melkstroom 
permanent buiten de bedding gaat tre
den •. Tp meer is dit het geval nu reeds 
gebleken is dat een aantal EEG·lttnden 
niet bereid is. de financiële gevolgen 
lnervan voor zijn rekening te nemen. 

Slaagt men er niet in om produktie en 
afzet op een aanvaardbare wijze op el· 
kaar af te stemmen dan ontstaat het 
gevaar van een permanente druk op het 
veehoudersinkomen. De economische en 
sociale gevolgen hiervan kunnen dan tot 
grote spanningen gaan leiden. De -
jongste protestacties wijzen reeds uit 
dat de melkveehouderij in alle 
EEG-landen al in beweging is. 
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VKIJntiU tN UtMV(KA 1'11: 

Beschrijvingsbrief 
Vrijdagavond 
20.00 uur. 

1. Opening door de voorzitter van de 
partij. 

2. Aanwijûng van een notulencommis
sie. 

3. Ordevoorstel van het hoofdbestuur 
om in afwijking van het bepaalde in 
artikel 48 van het huishoudelijk regle
ment te stemmen door inlevering van 
stembriefjes bij · drie verschillende 

· stembureaus. 
Toelichting: het· hoofdbestuur stelt 

voor de tijdens de jaàrlijks~ algemene 
vergadering op 5 en 6 april 1968 te 
Maastricht genomen proef voort te. zet
ten. Op de stembriefjes zullen de data 
waarop de vergadering wordt gehouden 
zijn vermeld. 

4. Behandeling van hoofdstuk 1 inzake 
kiesstelsel en aanwijzing kabinetsforma
teur met de daarbij behorende resolu
ties en de op die resoluties ingediende 
amendementen en wijzigingsvoorstellen 
(resoluties 1 t/m 12). 

Discussieleider: drs. J. A. F. Roeien, 
ondervoorzitter van de partij. 

Eerste woordvoerder van de commis
sie: mr. W. J. Geertsema, voorzitter 
van de commissie en van de werkgroep 
kiesstelsels. 

Zaterdagochtend 
9.30 uur. 

5. Behandeling van hoofdstuk 11 inza
ke benoeming of verkiezing van de bur
gemeester met de daarbij behorende 
resoluties en de op die resoluties inge
diende amendementen en wij:lii.
gingsvoorstellen (resoluties 13 t;m 16). 

Discussieleider: dr. A. J. Vis, secreta
ris voor de organisatie. 

Eerste woordvoerders van de colu
missie: mr. W. J. Geertsema, voorzitter 
van de commissie en van de werkgroep 
kiesstelsels (meerderheidsstandpunt) en 
drs. G. H. Schorten, lid van de werk
groep kiesstelsels (minderheidsstand
punt). 

11.00 uur. 

6. Behandeling van hoofdstuk IV inza
ke communicatie en presentatie met de 
daarbij behorende resoluties en beslui
ten en de op die resoluties en besluiten 
ingediende · amendèmenten en wijzi
gingsvoorstellen (resoluties 21 t;m 26 en 
besluiten A en B). 

Discussieleider: H. J. L. Vonhoff, se
cretaris voor de voorlichting. 

Eerste woordvoerder van lle commis
sie: dr. E. Nordlohne, voorzitter van de 
werkgroep communicatie. 

13.00-14.00 uur. Lunchpauze. 

Zaterdagmiddag 
14.00 uur. 

7. Behandeling van .·hoofdstuk 111 in
zake referendum en volksinitiatief met de 
daarbij behorende resoluties en de op 
die resoluties ingediende amendementen 
en wijzigingsvoorstellen (resoluties 17 
t/m 20) .. 

Discussi11leider: mr. F. Korthals Altes, 
algemeen secretaris. 

Eerste woordvoerder van de commis· 
sie: mej. mr. A. Kappeyne van de Cop
pello, lid van de werkgroep referendum. 

15.00 uur. 

8. ·Behandeling van Hoofdstuk V inza
ke staatsburgerlijke vorming met de 
daarbij behorende resoluties en de op 
die res0Iuties ingediende amendementen 
en wijzigingsvoorstellen (resoluties 27 
t/m 30). 

Discussieleider: H. J. L. Vonhoff, se
cretaris voor de voorlichting. 

Eerste woorllvoerder van de commis
sie: mr. dr. W. K. J. J. van Ommen 
Kloeke, voorzitter van de werkgroep 
staatsburgerlijke vorming. 

16.00 uur. 

9. Voorstellen vim de afdeling Amster· 
dam, Ede en Loosdrecht inzake de kan
didaatstelling. 

Discussieleider: mr. F. Korthals Altes, 
voorzitter van de commissie ter herzie
ning van het reglement op de kandi
daatstelling voor leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

a. Voorstel van lle afdeling Amster
dmn. 

Voorstel van de afdeling Amsterdam 
ter l'\ake van de procedure voor de kan-

Voor de openbare buitengewone algemene vergadering die de VVD op 
vrijdag 15 en zaterdag 16 november 1968 belegt in café-restaurant 
"De Karseboom" aan de Groest te Hilversum, heeft het hoofdbestuur 
een beschrijvingsbrief opgesteld, die wij hierbij publiceren. 

dictaatstelling voor leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

De afdeling Amsterdam stelt voor, dat 
iedere kandidatuur voor de Tweede Ka
mer dient te worden gemotiveerd aan 
verkiezingsraad en algemene vergade
ring: 

(a) in een rapport van het hoofd
bestuur, voor zover het betreft kandida
ten die het hoofdbestuur in zijn advies 
opneemt; 

(b) ingeval van zittende Kamerleden, 
daarnaast in een gezamenlijk rapport 
van twee kamercentrales die aan het 
betrokken Kamerlid ZIJn toegewezen 
(indien Zlij het over het rapport niet 
eens kunnen worden, moeten zij afzon
derlijk rapporteren); 

(c) ingeval van nieuwe kandidaten, 
daarnaast in een rapport van iedere 
kamercentrale die de kandidaat op haar 
advieslijst plaatst. 

De rapporten mogen niet langer zijn 
dan één bladzijde en moeten een beeld 
geven van de activiteiten van de kandi
daat. 

Toelichting: 
1. Het belangrijkste doel van het 

voorstel is om verkiezingsraad en alge
mene vergadering de ·feitelijke informa
tie te geven, nodig om een verant
woorde beslissing te kunnen nemen. 

2. Daarnaast wordt een band gelegd 
tussen ieder Kame1·lid eri twee centra
les, een band dle bij ,de procedure inza
ke de kandidaatstelling een rol speelt. 

3. Ten . slotte · word( onderstreept, dat 
een zittend Kamerlid slechts moet wor
den. herkozen op .grgnd van gebleken 

. geschiktheid, en dat 'niet voldoende is 
dat geen duidelijke ongeschiktheid is 
gebleken. • 

b. Vooi'stel van de. afdeling Apeldoorn. 
Voorstel van de af!leling Apeldoorn tot 

wijziging van het · stelsel van kandi
daatstelling in de partijreglementen. 

Toelichting: De afdeling Apeldoorn is 
van mening dat niet alleen de procedu
re van kandidaatstelling voor leden van 
de Tweede Kamer moet worden her
zien, doch in feite voor alle vertegen
woordigende lichamen.. Immers, voor 
alle genoemde kandidiiatstellingen vol
gens de thans geldende regelen kan, in 
het extreme geval, steeds een meerder
heid van 51 pct. Zlijn wil üplegg·en aan 
een aaneengesloten minderheid van 49 
pct., hetgeen niet geacht wordt demo
cratisch te zijn. 

Het hiema aan te geven systeem is in 
de vergadering van het afdelingsbestuur 
met de raadsfractie voorgesteld door de 
voorzitter van de àJdelüig, mej. drs. G. 
Boekhoff. Het is gebaseerd op het boek 
,.Eenheid in verscheidenheid" van prof. 
mr. dr. G. van den Bergh, 2e druk, N. 
Samsom N.V., Alphen .aan den Rijn, 1951 
Op blz. 75 en volgende van dit boekwerk 
wordt een reglement voorgesteld, dat 
als basis voor ons voorstel heeft ge
diend. 

Bij vaststelling van een kandidaten
lijst wordt nu als volgt gehandeld: 

1. Elke kiezer wijst op het stembiljet 
een aantal kandidaten aan dat ten 
hoogste vier groter is dan het aantal 
personen dat op de lijst op een ver
kiesbare plaats zal worden gesteld. Is 
het aantal verkiesbare plaatsen bijv. 
vijf, dan worden ten hoogste negen na· 
men op de lijst geplaatst. Dit aantal 
van vier houdt verband met het aanwij
zen van ,.reserves" voor het geval er 
meer zetels worden verkregen dan 

waarover in het vorige college werd 
beschikt. 

Bij invullen van het stembiljet·~ dient 
de kiezer duidelijk zijn voorkeur aan te 
geven door de kandidaten . achtereenvol
gens te nummeren met 1, 2, 3 enz., 
zonder een ntunmer over te slaan. · 

2. Vervolgens wordt de kiesdeler be~ · 
paald. Hierbij wordt uitgegaan van de 
te verwachten verkiesbare plaatsen 7..on· 
1ler de hiervoo1• genoemde ten hoogste 
vier reserves. Wel wordt, op grond. van 
het genoemde boelr, het getal van de 
verldesbarei .. :plaatsen met één vermeer
derd. Wordt· !het getal van de verkies
bare plaat;;Îén bijv. op vijf gesteld dan 
wordt uitgegaan yan het getal zes. 

.De kie~ler wordt n~ bepaald door 
het totaal 'lta.ntal der geldig uitgebrachte 
stemmen te delen door het aantal 
verldesbare plaatsen . plus één, zoals 
hiervoor aangegeven. De verkregen uit
komst wordt zo nodig afgerond op het 
eerstvolgende hele getal. · 

3. Na het bepalen van de kiesdeler 
worden door het stembureau alle stem
biljetten gesorteerd, .waarbij voor iede
re kandidaat, wiens naam a1s eerstè op 
een stembiljet voorkomt een afzonder
lijke stapel wordt gemaakt. Komen er 
derhalve elf verschillande namen als 
eerste op de verschillende stembiljetten 
voor, dan worden er door het stembu
reau élf stapeltjes g-emaakt. Het stem
bureau gaat nu van ieder aldus ge
vormd stapeltje na hoeveel stembiljet
ten dit stapeltje bevat. De kandidaat 
nu, met het grootste aantal biljetten 
krijgt, indien dit aantal gelijk of groter · 
is dan de ldesdeler, de eerste' plaats op 
de lijst toegewezen. 

In geval van een gelijk aantal stem
men bij twee öf meer kandidaten beslist 
het lot. 

4. Vervolgens wordt de grootste groep 
biljetten geschtid en wordt, van boven 
af, een aantal biljetten afgeteld dat ge
lijk is aan de kiesdeler. · Deze biljetten 
worden ter zijde gelegd, en Zlijn voor de 
rest van de telling vervallen. 

De overgebleven biljetten worden nu 
verdeeld over de andere groepen biljet
ten volgens de op de te verdelen biljet
ten voorkon1ende tweede naam, dus 
door de desbetreffende kiezers uitge
brachte tweede voorkeur. 

5 .. Op gelijke wijze als is gehandeld 
bij het bepalen van de kandidaat voor 

·· de eerste plaats wordt nu gehandeld bij 
het bepalen van de :kandidaat voor de 
tweede plaats. Derhalve wordt weer be
paald wie het grootste aantal stemmen 
heeft verkregen. Is dit aantal weer gro
ter dan (Ie ldesdeler, dan wordt er weer 
geschud, het aantal biljetten gelijk aan 
de kiesdeler afgeteld en de resterende 
kaarten weer verdeeld· overeenkomstig 
de op deze biljetten voorkomende twee
de of derde keus. 

Het is immers zeer wel mogelijk dat 
er, na het aftellen biljetten op deze sta
Pel zijn gekomen, die afkomstig waren 
van de stapel van nummer 1. Op deze 
biljetten lmn zeer wel als tweede keus 
de naam voorkomen van degene die als 
nummer twee op de lijst is geplaatst. 
Deze biljetten worden nu verdeeld over 
de overgebleven stapeltjes volgens de 
hierop voorkomende derde keus. 

6. Het vaststellen van de volgende 
kandidaten gaat op deze wijze verder. 
Komen er bij het vorderen van de lijst 
biljetten waarop niet alle namen voor
komen, omdat een kiezer maar een be
perkte voorkeur heeft, dan worden deze 
biljetten door het ontbreken op een ge-

Bloemsierkunst 

yfh J.C. àelANGE'a Koninklijke Tulnbouwlnri<:htlng 
Hollevenmeier van H.M. de Koningin 

v;ijdag 14 juni ·1968. 

geve!;! :-,,.oment van een voorkeur, terzij
de gelegd. 

7. Wanneer er geen stapeltjes meer 
zijn waarop het aantal biljetten de 
kiesdeler haalt, wordt de kandidaat met 
het kleinste aantal biljetten op de 
laatste plaats gezet op de lijst. In geval 
van gelijke aantallen beslist het lot. De 
biljetten van de afgevallen· kandidaten 
worden op grond van de erop aangege
ven eerstvolgende voorkeur gevoegd bij 
de nog overgebleven stapeltjes. Biljet
ten waarop geen verdere voorkeur is 
aangegeven worden weer terzijde ge
legd. 

Zodra hèt aantal biljetten op enig sta
peltje door de gevolgde procedure we
derom de kiesdeler haalt, wordt weer 
gehandeld als in punt 5 is beschreven. 

Blijkens mededeling van de voorzit
ter, mej. drs. G. Boekhoff, wordt dit 
systeem toegepast bij het verkiezen van 
de leden van het hoofdbestuur van de 
Algemene Vereniging van Leraren bij 
het Middelbaar en Voorbereidend Hoger 
Onderwijs (AVMO). 

Bij de bespreking van het systeem· in 
de meergenoemde vergadering rees 
aanvankelijk bezwaar tegen het aftellen 
van het a.antal biljetten, uitgebracht op 

. een kandidaat, gelijk aan de ldesdeler. 
Ogenschijnlijk komt hier het bezwaar 
naar voren, dat men een aantal stem
men, uitgebracht op andere kandidaten 
wnder meer ter zijde schuift. Bij een 
genomen praktische proef is echter ge
bleken dat dit bezwaar meer theoretisch 
is dan pralrtisch. Het bestuur van de 
afdeling Apeldoorn is dan ook van me
ning dat het hierboven omschreven sys
teem zeer goed uitvoerbaar is en dat 
het bepaalde duidelijke voordelen heeft 
boven het bes~aande. 

c. Voorstel van lle afdeling Ede. 
Voorstel van de afdeling Ede tot ver

betering van het contact tussen kiezer 
en Kamerleden. 

Toelichting: De afdeling Ede is van 
mening, dat het contact tussen kiezers 
ei1 Kamerleden aanzienlijk zou kunnen 
worden verbeterd wanneer één of meer 
Kamerleden een bepaalde provincie of 
gebied "onder hUn hoede" zouden ne
men. Het beste zou zijn, wanneer zij 
Zlich daar ook metterwoon zouden vesti
gen. Deze kwestie speelt vooral voor 
Gelderland, sedert ten gevolge van de 
vorige verkiezingen de heer Visser uit 
Arnhem niet werd herkozen. Het moet 
mogelijk zijn dat een Kamerlid zich 
speciaal met de zaken in deze provincie 
of een deel daarvan bemoeit en in re
gelmatig contact staat met de leden van 
de partij, eventueel via de besturen van 
centrales en afdelingen en door regel
matige spreekbeurten en/of zittingen. 

d. Voorstel van de afdeling Loos-. 
drecht. 

Voorstel van de afdeling Loosdrecht 
artikel 9 van het Reglement op de kan
didaatstelling voor leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal te wijzigen. 

Toelichting: De afdeling Loosdrecht 
acht dit artikel thans in strijd met de 
elementaire beginselen der democratie 
en is de mening toegedaan dat een even
tuele · tegenkandidaat gesteld tegenover 
de door de verkiezingsraad aanbevolen 
kandidaat niet tweederde meerderheid 
van het aantal uitgebrachte stemmen op 
l'lich moet hebben verenigd om te zijn 

· verkozen, maar aat een volstrekte 
meerderheid voldoende is. 

plm. 17.00 uur. 

10: Sluiting door de voorzitter van de 
partij. 

RichtUjnen 
Richtlijnen voor de voorbereidi11g van 

de buitengewone algemene vergadering 
van de Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie op 15 en 16 november 1968 in 
café-restaurant "De Karseboom" te Hil
versum. 

1 In behandeling komen de ont-
werp-resoluties en ontwerp-besluiten 

gepubliceerd in het weekblad .,Vrijheid 
en Democratie" en in het rapport "Kie
zer en gekozene" van de commissie-ge
kozene van de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie. Dit rapport is gepubli
ceerd in het weekblad "Vrijheid en De-

-mocratie" van 22 maart 1968 (hoofdstuk
ken I en I!) en van 31 mei 1968 
(hoofdstukken III, IV en V). Voo1ts is 
het rapport verkrijgbaar tegen betaling 
van f 3.- bij het algemeen secretariaat 
van de partij. Koninginnegracht 61 te 
Den Haag. Bestelling kan geschieden 
door overmaking van het ve1·schulcligd 
bedrag naar postrekening nr. 67880 ten 
nmne van de ,.secretaris·' van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democra
tie" te Den Haag onder vermelding van 
,,Kiezer en Gelwzene" en van het aan
tal v:-rlangde exemplaren. 'l'Oe:óending 
ges?h1edt terstond na ontvangst van het 
bencht van bijschrijving. 

') Amendementen en 
._. voorstellen kunnen 
betl·ekl\ing hebben op de 

wijzigings
uilsluitend 

VOOl'g'Clegde 

(Vervolg op pagina 11) 
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annex SAVOY-RESTAURANT 
Hotel met sfeer en gesoigneerde keuken 

R-IJN TERRAS 
Onderlangs 10 • Arnhem • Tel. 08300 · 27141 

"Hotel ... ~ 
Noordzee-Boulevard N.V." lY 

Tel. 01184-2245. 

Gelegen op hef mooiste punt vesn Vlissingen. Vanuit de 
kamers en vanaf het terros schitterend uitzicht op de 
Scheldemond, wcar de oceaanstomers het hotel op 
enkale tientallen meters passeren. Str. k. en w. water. en 
huistel. op alle kamers. Centr. verw. kamers m. priv6bad. 
Kamers m. ontb. f 13.50 tot 19.50.Rest. de gehele dog. 
Gerenommeerde keuken. Eigenaar P.J. Smits~ 

ADVERTEER 
• zn ons 

WEEKBLi\0 

Hotel 

"De Herikerberg" 
Markelo- Tel. 05476-223 

Het gehele jaar geopend 

Specialiteiten Resta~rant 

Ruime parkeergelegenheid 

Hotel· Bar 
Restaurant 

,/9p ~ouden qoieken" 

UITSTEKENDE KEUKEN • POPULAIRE PRIJZEN 
14 zalen voor: recepties, bedrijfsfeesten, 

congressen 
Aparte film·, toneel-, concertzalen 

Ruime parkeergelegenheid 
Tel. 070 - 555200 - Scheveningseweg 37 - Den Haag 

om ook langs 
die weg de V\'D 
te steunen 
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Sanering rijschoolwezen 

D'66 heeft een voorontwerp van wet 
geïntroduceerd tot sanering van het 
rijschoolwezen, teneinde een eind te 
maken aan de chaos die op het gebied 
van de rij-instructie heerst. In dit ont- · 
werp worden een aantal wijzigingen in 
de wegenverkeerswet voorgesteld die 
erop zijn gericht het geven van rijles 
door onbevoegden niet onmogelijk, 
maar wel onaantrekkelijker te maken. 

De kern van de voorgestelde sane
ringsregeling is, dat een leerling die bij 
een onbevoegde instructeur les wil ne
meri verplicht is een oefenvergunning 
aan te vragen, waarop de naam van de 
instructeur moet worden vermeld. Deze 
vergunning die voor een beperkt gebied 
en een beperkte tijdsduur zou moeten 
gelden, wordt l)p deze wijze aan de 
instructeur gekoppeld om te voorkomen 
dat tle rijinstructie aan een andèr _wordt 
overgedragen. Voorts wil het ontwerp 
dat een lesauto met een onlJevoegde 
instructeur- wordt uitgerust met een spe
ciaal bord waaruit blijkt oat :le instruc
t<:ur onbevoegd is. 

Volgens het ontwerp is een oefenver
gunning niet vereist als de instructeur 
een door de overheid erkend vakdiplo
ma bezit en tevens medisch en geeste
lijk geschikt wordt geacht. De ei<;en van 
vakbekwaamheid en geschiktheid zou
den bij Koninklijk Besluit moeten wor
den gesteld. 

Overgangsregeling 
Om de overgang naar de nieuwe reg,e

ling te vergemakkelijken wordt in het 
ontwerp voorgesteld aan degenen die bij 
de inwerkingtreding van de reg~ling 
hun beroep of bedrijf maken van het 
geven vàn rijlessen op hun verzoek -:
en dus zonder examen - een bewijs 
van vakbekwaamheid uit te reiken als 
de aanvragers aantonen dat zij in 1968 
tenminste eenderde van hun inkomen 
uit dat beroep of bedrijf hebben verkre
gen en deze bij de aanvraag nog uitoe
fenen. De overgangsregeling zou een 
jaar van kracht moeten zijn. 

Het ontwerp regelt ook enkele bij
komstige zaken, zoals de juridische 
positie van de examinator en de instruc
t.:.ur en de keuring van de instructeurs. 
Tijdens het rijexamen zou de kaz,didaat 
niet "onder toezicht", maar :>p eigen 
verantwoordelijkheid moeten rijden, zo
dat hij zelf en niet de examinator voort' 
aan aansprakelijk is voor de gemaakte 
verkeersfouten. Alle instructeurs moeten 
volgens het ontwerp in principe regel
matig (tenminste eenmaal in de drie 
jaar) worden gekeurd. Als de instruc
te;urs die onder de overgangs1~:geling 

vallen niet aan alle keuringsei~en vol
doen wordt hun op verzoek toch een 
bewijs van geschiktheid uitgereikt. Dit 
blijft dan geldig tot bij herkeuring blijkt 
dat de houder niet aan alle eisen vol
doet. 

Bevoegdheid 
Tot zover in het kort de inhoud van 

het ontwerp. Wij vrezen evenwel dat het 
zijn doel voorbijschiet. De nadruk wordt 
vooral gelegd op het onaantrekkelijk ma
ken van het onbevoegd lesgeven. Wij 
vragen ons af of hier nu juist hèt. kern
punt ligt van de chaos die er inderdaad 
heerst bij het geven van autorijlessen. 
Bevoegdheid is allerminst een garantie 
dàt er niet · geknoeid · en gezwendeld 
wordt. 

In Amsterdam zijn op het ogenblik 
ongeveer 1000 rijschoolhouders, van 
wie 300 à 400 die daar hun 'dagelijks 
btroep van maken. De overigen doen 
het slechts als bij> erdienste en kunnen 
dus in zekere zin als beunhazen worden 
beschouwd. De bevoegdheid is hier geen 
criterium dat er door deze lieden niet 
wordt geknoeid. En deze knoeierijen 
zijn vaak ontstellend. 

Zo komt het .roor dat de rijkandidaat 
die zijn examen heeft aangevrfl.agd drie 
n1aanden moet wachten alvorens hij tot 
het examen wordt toegelaten. De -reden? 
Df ,.instructeur" houdt deze aanvrage 
twee maanden m zijn zak teneinde de 
leerling ertoe te bewegen in die tussen
tijd met lessen ·voort te gaan. He': komt 
eveneens voor dat het rijinstructieboekje 
dat f 1.25 kost door de "I'ijschool
houder" voor f 5 aan de leerling wordt 
'verkocht. Er wordt geknoeid met les
uren die helemaal geen uur duren, er 
wordt geknoeid met het ,.reserveren" 
van de leswagen, waarvoor de leerling 
weer extra geld uit de zak wordt ge
klopt. En zo zijn er nog vele andere 
voorbeelden te noemen. 

Andere oplossing 
Wij zien in de voorstellen van D'66 

geen afdoende oplossing om deze knoeie
rijen te voorkomen. Wij geloven dat 
met name de samenwerkende Amster
damse· rijschoolorganisaties vorige 
week een fris initiatief hebben genomen 

Voorstel D'66 schiet doel voorbij 

door deze zaak intern aan te pakken. 
Dü in een vijftal bonden georganiseerde 
hoofdstedelijke autorijschoolhouders 
hebben namelijk besloten tot een alge
hele samenwerking om de mi;;standen 
in de autorijopleiding weg te nemen en 
het publiek de grootst mogelijke ga
rantie te bieden dat onder eerlijke en 
vastgestelde voorwaarden rijle;; wordt 
gegeven. Daartoe zijn ,.algemène voor
Viaarden voor het geven van autorijles
sen" opgesteld die op een zo ruim mo
gelijke schaal cmder. het publiell: zullen 
worden verspreid. Deze · voorwaarden 
zullen tevens worden uitgereikt aan elke 
kandidaat van de scholen die deze voor
waarden onderschrijven. Geheel nieuw 
in deze voorwaarden is onder meer dat 
àe geldelijke gevolgen van Iic!Iamelijk 
letsel van de leerling, veroorzaakt door , 

de nalatigheid van de instructeur, door 
deze rijscholen is verzekerd. Voorts 
wordt de kandidaat in de gelegenheid 
gesteld klachten over de rijschool, de 
ir.structeur, het lesvoertuig en de 
instructie in te dienen, . waartoe een 
klachtenformulier aan de algemene 
voorwaarden is gehecht. De klachten 
kunnen worden !ngediend aan een van 
het rijschoolwezen onafhankelijk bu
reau. 

Het nieuwe initiatief van de samen
werl,ende Amsterdamse autorijschoolor
ganisaties houdt mede in een betere con
t_role, op de leswagens en de instruc-, 
tèurs. In de pers zal maa!ldelijks een 
lijst worden gepubliceerd Yan de 
rijschoolhouders die onder genoemde 
voorwaarden werken. 

Dit nieuwe ,initiatief werkt dus van 

Beschrijvingsbrief 
(Vervolg van pagina 9) 

ontwerp-resoluties (nrs. 1 t/m 29) en op 
de voorgelegde ontwerp-besluiten (A en 
B.) Het rapport zelf dient als toelichting 
op deze ontwerp-resoluties en ont
werp-besluiten. Het is derhalve niet de 
bedoeling dat de vergadering wijzigin
gen in het rapport aanbrengt. 

Het staat de afdelingen en kamercen
trales vrij ontwerp-resoluties die 
rechtstreeks betrekking hebben op de in 
het rapport ,.Kiezer en Gekozene" be
handelde onderwerpen in te dienen. 

Ontwerp-resoluties die niet 
rechtstreeks betrekking hebben op de in 
het rapport .,Kiezer .en Gekozene" be
handelde onderwerpen alsmede 
voorstellen ten aanzien van andere wij
zigingen in de statuten, het huishoude
lijk reglement en de overige partijregle
menten dan door de commissie zijn ge
daan (ontwerp-besluiten A en B) zullen 
onherroepelijk naar een volgende alge
mene vergadering verwezen moeten 
worden. 

N.B. Dit geldt niet voor de reeds inge
diende voorstellen van de afdelingen 
Amsterdam, Apeldoorn, Ede en 
Loosdrecht, die als punt 9 a, b en c in 
de beschrijvingsbrief zijn opgenomen. 

3 Amendementen en WlJZlgmgsvoor-
stellen, die overigens voldoen aan 

de onder 2 gestelde vereisten, zijn slechts 
rechtsgeldig en kunnen dus slechts in 
behandeling komen indien zij zijn voor
gesteld. 

- hetzij door een ledenvergadering 
van een afdeling; 

- hetzij door een centralevergade
ring van een kamercentrale. 

Amendementen en wijzigingsvoorstel
len van individuele leden, commissies en 
andere organen van de partij dan voor
melde ledenvergaderingen van afdelin
gen en centralevergaderingen van ka
mercentrales, zullen niet in behandeling 
genomen kunnen worden (artikel 16, lid 
5, van de statuten). Indien individuele 
leden, commissies en andere organen 
van de partij amendementen of wijz.i
gingsvoorstellen . in behandeling geno
men wensen te zien, zullen zij derhalve 
een ledenvergadering van een afdeling 
of. een centrale-vergadering van de ka-

mercentrale bereid moeten zien te vin
den die amendementen en WlJZl
gingsvoorstellen over te nemen en in te 
dienen. 

N.B. Deze statutaire regeling, die bin
dend is voorgeschreven, laat het recht 
van alle individuele leden om tijdens de 
algemene vergadering het woord te voe
ren, onverlet. 

4 De statutaire termijn van indiening 
van de amendementen en wijzi

gingsvoorstellen bedraagt zes weken na 
de publikatie van de beschrijvingsbrief 
(artikel 16, lid 5, van de statuten). In 
verband met de vakanties en de uitge
breidheid van de te behandelen onder
werpen wordt de termijn van indiening 
gesloten op vrijdag 18 oktober 1968. 
Amendementen en wijzigingsvoorstellen 
die niet op uiterlijk vrijdag 18 oktober 
1968 bij het Algemeen Secretariaat, Ko
ninginnegracht 61 te Den Haag zijn bin
nengekomen, zullen niet in behandeling 
kunnen komen, daar anders de publika
tie van de amendementen en wijzi
gingsvoorstellen en de voorbereiding 
van de vergadering van de partijraai:l, 
die de voorstellen moet beoordelen; in 
het gedrang komen. 

5 De vergadering van de partijraad, 
waarin deze adviezen over de ont

werpresoluties en ontwerpbesluiten 
alsmede op de daarop ingediende amen
dementen en wijzigingsvoorstellen zal 
uitbrengen, zal worden g~houden op za
terdag 26 oktober 1968. 

De ingediende amendementen en wij-

BRANDBEVEILING 
Officieel goedgekèurd 

Talrijke attesten 

SIMPLUS N.V. DORDRECHT 

Visstraat 6 - 8 - Tel. 43355 * (01850) 

onderop m.13..w. het publiek wordt er ten 
nauwste bij betrokken. Wij verwachten 
veel van dit systeem omdat het onder 
het publiek als een sneeuwbal k:m wer
lien. Vooral het klachtenformulier en de 
maandelijkse publikatie van de lijst van 
deze autorijschoolhouders achten wij 
sterke waarborgen om de knoeielijen 
tegen te gaan. 

Nogmaals, dit systeem achten wij 
doeltreffender dan het door D'66 voor· 
gestelde ontwerp, dat de oorzaken van 
df: knoeierijen te veel ziet in een vlak 
waar zij bepaald niet liggen. Het ware. 
te wensen dat het Amsterdamse sys
teem landelijk werd nagevolgd opdat de 
chaos bij de autorij-opleiding eindelijk 
elóns een einde vindt. 

G. STEMPHER 

zigingsvoorstellen alsmede de adviezen 
van de partijraad zullen worden gepu
bliceerd in .,Vrijheid en Democratie" 
van 8 november 1968. 

6 De besturen van de afdelingen en 
kamercentrales wordt aangeraden 

ter voorbereiding van de buitengewone 
algemene vergadering op 15 en 16 no
vember 1968 een speciale ledenvergade
ring te beleggen in de periode van 1 
september tot 4 oktober 1968. Er is dan 
nog voldoende tijd voor tijdige indiening 
van de eventuele amendementen en wij
z.igingsvoorstellen. 

7 Aan de besturen van afdelingen en 
kamercentrales wordt dringend _ver· 

zocht tijdig voor de vergadering - bij 
voorkeur uiterlijk vrijdag 18 oktober 
1968 - schriftelijk aan het Algemeen 
Secretariaat, Koninginnegracht 61 te 
Den Haag te berichten. 

- welke leden van de afdeling resp .. , 
centrale het woord zullen voeren tijdens 
de buitengewone algemene vergadering 

- over welke resolutie(s) en/cf beslui
ten gesproken zal worden. 

Een tijdig overzicht van het juiste 
aàntal te verwachten sprelwrs is voor 
de leiding van de vergadering noodzake
lijk ten einde tot een zo goed mogelijke 
tijdsindeling te komen. Wellicht zal een 
beperking van de spreektijd onvermij
delijk zijn. Indien dit het geval is, dient 
de beperking zo eerlijk en gelijkmatig 
mogelijk over de verschillende onder· 
werpen te zijn verdeeld. De spreektijd
verdeling kan echter slechts aan deze 
vereisten voldoen, indien het · aantal 
sprekers - per onderwerp - te voren 
bekend is. 

8 De volgorde waarin de· resoluties 
zullen worden behandeld is mede 

afhankelijk van de amendementen. en 
wijzigingsvoorstellen. De discussieleider 
beslist in overleg met de woordvoerders 
van de commissie kiezer-gekozene 
over de volgorde waarin de ingediende 
amendementen en wijzigingsvoorstellen 
alsmede de resoluties in behandeling en 
stemming zullen worden gebracht. 

Hierbij geldt de riclltlijn dat het 
voorstel dat van de verste strekking 
geacht wordt te zijn, het eerst in stem· 
ming komt. 

Oplossing van tl!e rebus die elders in . 
dit blad is geplaatst: Luns sprak de lof 
van Salazar - menigeen had toen be
zwaar. 
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N.·V. BERGINGS- EN TRANSPORTBEDRIJF 

VAN DEN AKKER 
Bergen van schepen en ladingen. 
Verhuur van drijvende bokken tot 200 ton. 
Verzorging van al uw transporten te water. 
Duikerwerkzaamheden. 
Bergingsvaartuigen uitgerust met zandpompen tot 14'1 

. KANAALSTRAAT 59 - VLISSINGEN 

TELEFOON 5120 - TELEX 551 08 • 
n.k.u. 2430 en 4261 

RQTTERDAM - TELEFOON 195202, 194790 
AMSTERDAM ~ TELEFOON 425257 

Spinners en Twiiners van 

WEEF- EN TRICOTGARENS 

DAMMERS & VAN DER HEIDE1S 

Scheepvaart- en Handelsbedriif N.V. 

Reders, cargadoors, bevrachters, expedi'teurs1 

beëdigde makelaars voor het kópen, verkopen 

en bouwen van schepen. 

"Calandhuis11
, Willemskade 18, Postbus 444 

Rotterdam-2 

TELEGR.ADRES: ENERGETIC - (New Boe Code) 

TEI.EFOON 11.93.00 (15 lijnen) - TELEX 21127 (2 lijnen) 

Voor Buig- en Zetwerk 
op hydr. pers 1000 ton 

· ZETLENGTE 7 m, dikte 32 mm 

Constructiewerk pI a at sen 

W. HUIZER N.V. 
TELEF.OON 010-332657 - GROENEDIJK 10 

CAPELLE ajd IJSSEL 

I 

UTILITEITS- ENWONING'BOUW 
voor: * 

* * * 

Arbeidsbesparende woningbouw 

Moderne aanpak o.a. gietbouw 

Bouwstromen 

Utiliteitsbouw 
N.V. Aannemersbedriif vjh J. Stam • Kortenaerstraat 3 · Zwijndrecht · 
01850-28939 - Directie; 28663· ·- Böekhotidüig - Loonadn1inistratie; 29398 - · Werkvoorbereiding - Voor- en 
Nacalculatie. · 

r 

r 

• utiliteitsbouw 
• hoogbouw 
• woningbouw 
• betonbouw 
• projectontwikkeling 
• administratie en 

onderhoud van 
onroerend goed 

n.v. bouw· en aannemingsbedrijf . 

l l 

VANSTRAALEN & VAN DER HAVE 
strevelsweg 700 

ROTTERDAM 
tel. 010·279580* 

Verf Vál\ Ve~tewlnlc~!. Pdoa Hendrikkade 80·821 Postbui 17S, Anmerda;a 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Knoeien 
In het overzicht van de persreacties 

op het rapport commissie-Geertserna 
(IV en slot) op pag. 7 van Vrijheid 
en Democratie van 17 mei, sluit de heer 
Abspoel zich aan bij de mee1·derheid 
van genoemde commissie, die herzie
ning van het kiesrecht met het oog op 
het bevorderen van verkiezingscombi· 
naties afwijst. Dat is zijn ·goed recht, al 
zou het eleganter zijn indien hij erbij __ 
had vermeld dat hij zelf tot deze meer
derheid behoorde, zodat zijn mening er 
r.let bepaald een i.'l van een geheel onbe
vangen lezer. 

Nog minder elegant is het echter dat 
hij de afwijkende aanbevelingen van d:
minderheden in de commissie zonder 
ns.dere argumentfltie diskwalificeert als 
"geknoei met het kiesstelsel". Dit is 
bovendien teleurstellend gezien het ni
veau .waarop de discussies in de com
missie onder· de voortreffelijke. leiding 
van mr. Geertsema plaats hadden. Als 
liet van deze commissie dat op verschil 
lende punten een minderheidsstandpunt 
innam, heb ik het verheugend gevonden 
dat er, ook wanneer Cle standpunten 
scherp tegenover elkaar' stonden, steeds 
met kracht van argumenten en in een 
goede sfeer werd gediscussieerd. Ieders 
standpunt \Verd steeds ten volle g.e
respecteerd, ook door degenen die het 
niet deelden. 

Wanneer de discussie bilmen de partij 
echter met behulp van termen als "ge
knoei'' zou worden voortgezet, is daar 
tE>n volle dé zinsnede uit het stuk van de 
hc•er Abspoel van toepassing: "Wie !net 
àit laatste begint, komt op het hellende 
v]ak en weet niet, waar hij ten slotte te 
lande komt." 

Nu de heer Abspoel het in genoemd 
artikel nodig vond om de minderheids
standpunten· met de term "geknoei" af 
t"- doen, wil ik gaarne op dezelfde 
plaats toelichten waarom naar mijn me
ning een verandering van het kiessteslel 
een noodzakelijke ·voorwaarde is voor 
het tot stand Immen van de door de 
gehele commissie gewenste combina
ties. · Bij de huidige politieke verhoudin
gen kan een combinatie die met kans op 
het verkrijgen van een -parlementaire 
meerderheid verkiezingen ingaat alleen 
ontstaan indien ~en dergelijke corn.bina-.· · 
tie tenminste één . ot meer grote 
confessioneie partijen en óf de VVD óf 
de PvdA omvat.:' ondanks de aandrang· 
die op. de confessionele partijen i&: uitge- · 
óe.fend hebben óeze echter tot nu toe 
steeds geweigerd vóór de verkiezingen ·· 

·tussen VVIY en PvdA te kiezen. De oor- · 
zaak. hiervan is dUidelijk. Kiezen zij 
voor de· VVD; dan verliezen zij . stem
men ter liiikerzijde; -· spreken zij· zich 
voor een coalitie met de PvdA uit, dan 
kost dat de stemmen van de meer libe
ràal denkende yleUgel. Aangezien men 
van geen enkele: partij kan. verwachten 

· dat zij naa,:v . verkleining van de eigen 
fractie streeft, staat er voor deze partij-

. e1i dan ook slechts één. soort stembusai{
lioord open. Dit ls een akkoord tussen · 
KVP, CHU en ARP, een -Vorm van .sa· 
menwerking waartoe het ook vermoede
lijk zonder. wijziging van het lüesrecht 
wel zal komeri~ Een dergelijke combiml:· 
tie is echter met 'in staat zelfstandig een 
rireerderheid in l~et parlement te ver
krijgen. De genoeznde drie partijen be
haalden ondanks· het "Zijlstra-effect" en 
vóór het uittre_den van de groep Aarden 
uit de KVP gezamenlijk in 1967 slechts , 
<i~,l58 pct: van de stemmen (en 69 ·zetels 
b de Tweede Kamel'). Het gevolg. is ·dat 
ook deze combinatie. zich na de verkie
zingen óf met de VVD .óf met de PvdA 
zal :moeten verstaan, wil er een kabinet 
gevormd kunnen worden. Daarmede zal 
de situatie niet duidelijker geworden 
zijn en is er in we;~:en niets verbeterd. 
Want voor deze c_ompinatie g-eldt net als 
voor elk der part1.ers afzonderlijk, dat 
zowel. de keuze voor een samenwerking 
met de socialisten als een keuze voor de 
liberalen, ldezers zal afstoten. 

De kernvraag blijft dus: hoe_ krijgt 
men de grote confessionele partijen er 
toe om zich voor de verkiezingen duide
lijk over deze keuze uit te sprel,en? 

Eén. middei daartoe is het ln de corn
missie door ir. Wagenmaker verdedigde 
stelsel van i·echtstreel{se verkiezing ván 
de minister-president. Dit heeft echter 
naar mijn mening bedenkelijke cons.e
quenties voor het parlementaire stelsel. 
Een ander middel is het .door mij verde
digde premiestelsel. Daarbij blijft het 
zo dat 120 van de 1,5Q Tweede-I{amerze- . 
tels op de gebruik~lijke manier evenre
dig toegekend worden. De overige- der
tig zetels worden ·dan· echter (ook \Veer 
evenrèdig) toegekend aan de combina
tiL van partijen die zich vóór de ·verkie
zingen verbonden hebben, als deze com
binatie tenminste de helft van de geldig 
uitgebrachte stemmen op zicl1- verenigt.· 
en de regel'ingsverantwoordelijkheid 
aanvaardt. Het gmte voordeel van dit 
stelsel is, dat het hierdoor ook ...-oor de 
confessionele partijen aantl'el·:kelijk 
wordt om vóór d.:- verkiezingen met an-

en kiezen 
deren een combinatie aan te gaan die 
een redelijke kans heeft op het verwer
ven van meer cla;1 de helft van ::le stem· 
men. Bereikt men immers meer dan de 
helft van de stemmen en vormt men de 
tevoren aangekondigde regeringscombi
natie, dan krijgt iedere partner in de 
combinatie recht op een aandeel in de 
dertig premiezetels. Daarmede wordt 
dan het verlies ten gevolge van een 
duidelijke opstelling gecompenseerd, 

Een bijkomend voordeel van dit 
stelsel is, dat een combinatie die de 
meerderheid venverft en een kabinet 
vormt, ook verzekerd is van een vol
doende parlementaire meerderheid. Dit 
was het- voornaamste argument van de 
eerste voorste!lel' van een soortgelijk 
stelsel, de toenmalige voorzitter van het 
Centraal StempurE>au, prof. mr. dr. G. 
van den Bergh. Ir. deze tijd, waar de 
behoefte aan een ln·achtig beleid steeds 
cl.uidelijker wonlt, klemt dit argument 
nog tneer dan toen Van den Be1gh het 
in 1950 voor het eerst publiceerde. 

Als men een democratisch systeèm 
omschrijft als een bestel waarbij de 
meerderheid van de kiezers de richth1g 
van het beleid en de politiel{e sa
menstelling van de regering bepaalt, is 
een dergelijk stelsel in hoge 1r.ate de
mocratisch. Dan moet men echter niet 
zover gaan als in het voorstel van de 
Wiardi Beekman Stichting, waarbij een 
minderheid reeds door het toel\ennen 
van een premie tot een meerderheid 
kan worden. Terecht heeft oud-mi· 
nister-president Drees d a t pre
miestelsel in Vrij Nederland van 18 mei 
jl. scherp gekritiseerd.· 

Natuurlijk biedt het door· mij bepleite 
premiestelsel geen garantie dat er in
derdaad een combina:tie zal ontstaan die 
er in slaagt meer dan de helft ván de 
stemmen te verwerven. Is dit niet het 
geval, dim worden de 150 zetels .op de 
normale evenredige wijze verdeeld en 
blijft de situatie bij het oude. In dit 
opzicht is het voorgestelde premiestelsel 
VE'el minder gevaarlijk dan alle mog:e>
lijke andere wijzigingen van het 
kiesrecht. Want als het premiestelsel 
niet het beoogde doel bereikt, blijft het 
automatisch .buiten werking. Andere op. 
lossingen houden het gevaar in dat het 
beoogde doel niet wordt ·bereikt, . maar 
dat -wel alle. mogelijke ong-ewenste ne· 
veneffecten optreden. 

Iedere. partij die .ààn éen· . wjnnendc 
co,IU'binatie deelneemt, .zal van het pre' 
miestelsel profiteren. . De.ar:om is .·het 
geen .stelsel dat \Velke. grote. of middel
grote partij dar). .ook eenzijè\ig bevoor
deelt. Alleen· de kleiiie · partijen zullen 
voorzover zij niet voor h~t de~lnemen in 
een combinatie in: aanmerking komen, 
er mogelijk iets op a,chter;uitgaan. Maar 
ook voor he:r:t zal·cre kans: op het verwer
ven van zetels nog steeds aanzienlijk . 
groter blijven da.a bij. alle andere voor
g-estelde wijzigingen. van het. kiesstelsel. 
Ook wanneer de_}>remie wordt' toegekend 
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is reeds 0,83 pct. van het aant.al uitge
brachte geldige stemmen voldoende om 
een zetel te verwerven. 

Het .voorstel biedt een gelukkige op
lossing, die een goede l'ans op een wer
kelijke invloed van de kiezers op ·.de 
samenstelling van de regering biedt, 
maar tegelijJ{eitijd de grote voordelen 
van evenredige vertegenwoordiging vrij
voJel onverkort handhaaft. 

De diskwalificatie "gekno-ei met het 
kiesstelsel" is misplaatst. Het pre
miestelsel J,an net de stoot geven die de 
vastgelopen wagen van onze parlemen
taire democratie weer in gang zet. Met 
het uitspreken van verlangens komen 
wij er niet. Wij moeten ma!:'..tregelen 
voorstellen, die de beletselen tot het re
aliseren van die verlangens wegnemen.
Hel'sil'ucturering van ons partijwezen 
en stembus-akkoorden lmnnen alleen tot 
stand komen indien deze herstructurP
ring en die aidmorden ook aantrekkelijk 
worden voor de partijen die er' aan 
moeten medewerl{en. 

Als wij uit angst voor het "hellende 
vlak" van tijdige hervoi·mingen deze 
nalaten, lopen wij het gevaar in de "af~ 
grond" van het eiEde van het parlemen
taire stelsel te vallen. 

G. H. SCHOLTEN 

•. Wederwoord 
. Gaarne wil ik antwoorden op. het arti-. 

kel van mijn mèdelid uit de commissie. 
kie:oor-gekozene, drs. G. H. Scholten. 

Met de heer Scholten verheug ik mij 
over de goede sfeer, waarin wij on
danks enkele verschillen van mening 
onder de inderdaad voortreffelijke· lei
ding van mr. Geertsema onze discussies 
hebben lmnnen voeren en ons rapport 
he.bben kunnen opstellen. · 

.Anders dan tijdens die mondelinge· 
discussies eerst. gedurende vele ·verga
deringÉm in onze wer~groep en daarria 
nog in enige plena,ire bijeenkomsten va,n" . 
onze commissie, toont de. heer . Scholt~n 
zich in zijn elqers op deze paginaafge- · 
drukte artikel toch W.el wat overgevoe-
lig. . . . .. ·. 
. Als politocoloog zal het de heer ·sçhol-

: ten ·zeer wel bekend zijn, . dat men zich 
in het staatsi·echtelijke de.b_at menig~ 
maal van een pittig woord pleegt lë 
bedienen: Enkele van .die .woorden hèb
ben zelfs ·een- historische befaamdheid 
gekregen. Ik herinner .slechts aan een . 
uitspraak van Thorbecke,, die een .hem. 
niet _zo welgevallig Gro!ldwetsartikel 
een ,',groot vals woord" noe.mde en aan 
die van ·Groen van. Prinsterer; die ... (in 
zijn tijd) de Eerste Kamer .kenmerkte 
als "een misluktli kopie naar Engels 
model". 

Ik kan ook dichter bij huis blijven .. De 
heer Scholten. treft het niet, dat zo'n 

, bezadigd · blad als De Nieuw-e . Rotter-. 
damse Courant twee weken ,nadat ik de · 
door ·hem gewraakte uitdrukking bezig- . 
de, precies het zelfde deed. In een 
hoofdartikel naar aanleiding van de 
verschijning van ons volledige rapport 
concludeerde de N:fl.C (op 1 'juni) o.a: 
da,t. wie dat rapport in zijn geheel;Ieest; 
zal zien ,;dat er zonder kin.o{!ien 
(spatiëring van mij) met · het · perfecte 
stelsel ·van even.redigheid heel veel' kan 
gebeuren wät het. è.o:n(act. tussen kiezer 
en gekozene en de invloed van ·de kiezer 
kan bevordei·en." .. · · · · 

Men vestigde er bovendien dezer da
gen mijn aandacht op, dat ons medelid 
dr. Van Ommen Kloel{e reeds in het 
aprilnummer van ,;Provincie en Ge
meente" had gewaagd van "de vele ge
kunstelde constructies, die door kies
stelsel-knutselaars zijn uitgedacht." 

Ik voel mij dus echt niet als een 
- zwart schaap te midden vari een blanke 
kudde. · 

Ondertussen betreur ik toch dat de 
-heer Scholten . mijn vierde en laatste 
coirimentariërende persoverzicht min of 
meer als een ,.persoonlijk feit" lijkt te 
hebben opgevat. Dat is volkomen ten 
onrechte. Met de hand op het hart Jmn 
ik hem verzel,eren dat ik met mijn uit
drukking "gelmoei met het kiesstelsel" 

, 1Ui11 1968 - 13 

heb gedoeld op hetgeen ik in de slotali
nea's daarop liet volgen. 

Trouwens, ik kan er op wijzen dat 
juist ik als enige in ons rapport heb 
verklaard, dat wanneer er voor het be
houd van het bestaande systeem van 
E.V. (zeer onverhoopt) ·geen meerdel'
heid in de Kamers meer zou blijken te 
bestaan il' als alternatief de voorkeur 
zou gev~n aan het door ir. Wagenmaker 
(evenals de heer Scholten een enke
ling-minderheid in onze commissie met 
betrekking tot een bepaald voorstel over 
het kiesstelsel) bepleite zgn. "Duitse 
ldesstelsel". En wel omdat daar de 
evenredigheid ten slotte toch de 
doorslag geeft; mits men de "drempel" 
uit dat stelsel niet overneemt (pag. 28 
van ons rapport). 

Hoewel overtuigd voorstander van de 
bestaande E.V. heb ik dus toch getoond, 
voldoende genuanceerd te kunnen den
ken om in bepaalde omstandigheden het 
(naar mijn menh1g) minst slechte alter
natief te aanvaarden. 

Het gaat misschien wat ver in het 
vooruitzien, maar nu wij deze discussie 
toch voeren wil ik nog wel zeggen dat 
ik, wanneer ik voor de - mij hoogst 
onplezierige keuze zou worden 
gesteld om mij uit te sprel,en voor een 
ander stelsel dan het bestaande, il' als 
"tweede alternatief" zou kiezen voor 
het "premiestelsel';. Althans in de ge
matigde vorm als door de heer Scholten 
bepleit, omdat ook hier het geldende 
·stelsel voor een belangrijk deel (in be
paalde gevallen zelfs volledig) blijft 
bestaan en niet, zoals in het meerder
heids- of districtenstelsel, vele kiezers 
nimmer iets aan hun stemrecht hebben 
en de landelijke evenredigheid bij voor
baat reeds wordt uitgeschakeld. 

Wat ik gemeend heb te moeten noe
men ·"geknoei met het kiésstelsel" sloeg 
op ·hen, die naarstig zitteri te rekenen 
hoe het districtenstelsel, dat zij 
voorstaan, zou moeten worden ingericht 
om op volstrekt onevenredige wijze de 
eigen partij of groep het meeste "voor
deel" tè verschaffen. 

Bij zoveel onprincipieel pragmatisme 
vervalt men in situaties als in de 
Bondsrepubliek, waar de SPD eerst met 
de CDU een afspraak maakte dat zij 
het daar bestaande kiesstelsel samen 
zouden wijzigen in een "echt distric
tenstelsel", maar daar later (voorlopig?) 
weer van terugkwàm toen uit berekenin
gen bleek, dat een dergelijk stelsel een 
meerderheid -'en misschien zelfs v~
gi>ed - voor de cDU zou opleveren. 

Anderhalt jaar geleden hield prof. 
Glastra van Loon In Het Parool een 
pleidooi voor behoud van het. evenredig
heidsstelsel, doch dan gepaard gaande 
met de rechtstreekse verkiezing (door 
de kiezérs dus). van .de minister-presi
dent: Met. dat ·laatste kan .ik het niet 
eens zijn. Ik behoor. tot de grote meer
derheid .onzer commissie, dfe de forma
teur, tevens kan.didaat minister-presi
dent, in ·het vervolg ziiét bij advies van 
de fractievoorzitters, maar na een open
baar debat door de Tweede Kamer, aan 
Cle Konini'in zou willen doen voordra-
gen. ·· · · 

.. Gaame echter onderschrijf ik hetgeén 
.prot. Glastra van Loon in dat artikel 
over ons kiesstelsel schreef. Ik wil hier 
twee citaten geven. Het eerste luidt: 
"Door een kiesstelsel in te voeren dat 
een betrekkelijk willekeurig bestanddeel 
in zich bergt, opent men de -poort voor 

· betrekl{elijk willekeurige wijzigingen 
van dat bestanddeel in de toekomst. Die 
wijzigingen zouden bijvoorbeeld kunnen 
worden ingegeven door de overweging 
dat een bestaande meerderheid daar

. mee haaJ' positie kan consolideren of 
versterkèn. Op zijri >minst wordt zo het 
gevaar geschapèn, dat men zal gaan 
touwtrekken om de verandering van een 
procedure, die daar het allerminst aan
leiding toe ·moet geven." 
-Mijn tweede citaat van dezelfde luidt: 

. "Het evenredigheidsstelsel is eminent 
duidelijk als verwerkelijking van een 
beginsel. Dat is één van de redenen 
waarom het zo moeilijk is om van dat 
stelsel op een ander over te gaan en 
nog moeilijl,er om eraan te "dokteren". 
Vooral dat laatste pleit m.i. heel sterk 
vóór dat stelsel. Een kiesstelsel is de 
regeling van de belangrijkste procedure 
van politieke besluitvorming in een de
mocratie. Dat stelsel moet niet ge
kunsteld en mag niet willekeurig zijn 
.voor de kiezer." 

A. W. ABSPOEL 

·IOölööM 
SPIJKENISSE 

Gehouwen van gewapend betonnen 
prefabs voor versthilhmde doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 
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"Gastheren in eigen land" 

HOTEL ,,OE _NEDERLANDEN'' VREELAND 
RESTAURANT -ROTISSERIE ,,NAPOLEON~; 

VREELAND A/o VECHT 
BIJ KRUJSINQ AUTOWEQ- ftAARlEM/ftllV~RSUM +UTRECHT/AMSTERDAM 

RESERVERING (02943) 1576 

H:OTEL WITTEBRU·G 
DEN HAAG- SCHEVENINGEN 

* 
atle kamers met privé bad en douche 

* 
,.,ieuw Restaurant en nieuwe Lounge-Bar 

* 
{geheel airconditioned) 

' . . du 
"W""aar de gast koning is 
Cocagne, levend middelpunt van een levende stad: 
perfekte outi11age voor vergaderingen, congressen, 
shows, ·feestelijke bijeenkomsten: royale hotelacco· 
modatie, restaurant, café, petit"restaurant, bar en 
bowling. Speciale arrangementen bij feestelijke gele· 
genheden; Kératmis ·Nieuwjaar- Pasen· Pinksteren. 

RESTAURANT DES SP~CIAt.IT~S. CAVE RENOMM~E. 
EINDHOVEN, VESTDIJK 41. TELEFOON 040 • 69288 

OISTERWIJK N.-B. -

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "le Prince de Galles" 
telefoon 04242 • 2109 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet. 
Restaurant van bijzondere klasse. 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag. 

J. A. M. Couwenberw, prop. 
Chevaliec" du Tastevin 
Membre de la cbaine des rotisseUn. 

KASTEEL OUD-WASSENAAR 
HOTEL"P~STAURANT 

Vijf minuten van Den Haag, te bereiken via autoweg naar Am
sterdam, afbuigen tegenover Dierenpark Wassenaar. 

In magnifiek park gelegen hotel met alle moderne comfort. Salons 
voor speciale diners, recepties, cocktailparties, vergaderingen, etc. 

GEEN PARKéERPROBlEMENi 

Verzorgde tarel. 
in het .mocK5tc 
rivierhotel vàR 
Nederland. 
omringd door 
het steeds wisstlettdt 
décorvando 
wereldhaveR 
Rotterdam. 

Maasboulevard IS. 
Vlaardingen 
Telefoon {01898) 54 41 
(OIO) 11 Bl 19 

[A] 
"Delta Hotel Vlurdingett 

Telefoon 01751 • 9045 

Hotel Restaur-ant Barends~,ma 
HEEZE (NOORD"BRABANT) 04994 - 1385 

Gelegen- in het hart van de Kempen. Hotel 

Restaurant van bijzondere klasse. Ideaal 

voor het houden van uw vergaderingen, 

conferenties etc. 

Onbeperkte parkeergelegenheid. 

Voor- en achterterras met uitzicht op tuin. 

Kamers met privé-douche en toilef. 

G·arage aan huis. Zeer goed verzorgde 

keuKen en sfeervol restaur.ant. 
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• Geestverwanten 
Ik heb de heer Hubert heel goed be

grepen. Hij wil ledenwinst voor de VVD 
die hij wil omyormen tot een 
programmapartij, waar de mening van 
de meerderheid als toetssteen fungeert, 
in plaats van het liberalisme. 

De "geestverwanten", die hij daar
mee naar ons toe wil halen, verdienen 
die naam niet, want voor hen moet 
blijkbaar verborgen blijven, dat bij de 
bepaling van ons standpunt het libera
lisme toetssteen was en ook zal blijven. 

Een geestverwant in politicis is voor 
mij iemand, die van dezelfde 
maatschappij-beschouwing uitgaat, ook 
al is onze conclusie daaruit niet dezelf
de. 

Een van mijn laatste vijf "vage" ali
nea's luidde: "De liberaal heeft eigen
lijk nooit een pasklare 'beslissing gereed 
liggen. Steeds weer moet hij zich re
kenschap geven van de vele factoren, 

· welke .iii het .spel zijn, en zoeken naar 
de methode waarop het meest recht ge
daan kan worden aan, ·het uiteindelijke 
liberale doel." 

Ik acht het een gevaarlijk offer, wan
. neer de heer. Hubert ter bereiltiJlg van 
· groter ledental het liberalisme wil ver-. 

vangen door de :mening van de meer
derheid. Ik ben er niet zo zeker van 
dat, bij een ledenwinst door toett·eding 
van ,,geestverwanten" in de stiJ1 van de' 
heer HUbert, "de mening van de meer
derheid" wel steeds liberaal zou blijven 
uitvallen. 

Het gaat erom of het liberalisme voor 
.Ons bron van inspiratie is, en of wij de 
liberale visie op de samenleving van zo 
grote waarde achten, dat wij de 
maatschappij daarvan zo sterk mogelijk 
moeten doordringen. Zo ja, dan is daar
toe naar mijn mening een duidelijk libe
rale partij het beste middel. 

Het. is toch wel tekenend dat de op
positie bij rege1·ingen, waaraan de VVD 
deelneemt, deze regel'ingen steeds weer 
verwijt liberaal te zijn. En niet ten on
recht-e! Moge dit "verwijt" nog dikwijls 
gehoord worden! 

De VVD is en· blijve een duidelijk 
liberale partij. 

MR. H. F. L. WENSINK, Den Haag 

Met deze dupliek van de heer 
W ensi11k zij de discussie· tussen de he
ren Httbert en Wensink over dit onder
althans in on,s blad, besloten (Red.). 

• BroederHike 
sam~nwerking 

In Vrijheid en Democratie van 19 ja
nuari '68 staat op pagina 9 het hoofdje: 
"Voor geestelijke vrijheid en sociale 
gerechtigheid." De omstandigheden in 
de wereld van dit moment maken het 
m.i. nodig op de samenvatting van het 
artikel in de kop: "Voor geestelijke 
vrijheid en sociale gerechtigheid" teru::-
te komen. · 

Het wordt namelijk met de dag duide
lijker dat het complexe sociale 
vraagstuk niet met succes met deze 
twee beginselen kan worden benaderd. 
Een derde uitgangspunt ontbreekt daar-
toe: "broederlijke samenwerking". · 

Geestelijlte vrijheid, sociale gerechtig
heid f!n broederlijke samenwerking, de
ze drie tezamen stellen ons in staat aan 
het maatschappelijk leven vorm te ge
ven. Ieder der drie beginselen is im
mers uitgangspunt voor de drie gebie
den, die tezamen het maatschappelijk 
leven uitmaken. 

De g·eestelijke vrijheid is nodig om in 
onze tijd aan het geestelijk leven zijn 
ontplooiingsmogelijkheden te geven. 

De sociale gerechtigheid vormt de 
grondslag voor· het regelen van de be
treltkingen tussen de mensen onderling. 

Broederlijke samenwerking is in de 
uiterst gecompliceerde technisch-econo
mische wereld van vandaag noodzàke
lijk om het economische leven tot een 
harmonieuze ontwikkeling te brengen. 

Deze drie beginselen bestrijken het 
gehele maatsehappelijke vraagstuk van 
eultuur, . rechtsverhoudingen en econo
·mie, 

Een politieke partij, die in haar vaan
del zou llChrijven: "Voor geestelijke 

. vrijheid, sociale gerechtigheid en ))roe~ 
dèrlijke_.samenwerking",. zou het totaal 
van het maatschappelijk leven omvatten 
en zou daardoor uit haar aard. een partij 
van, het .midden· zijn. 

}:Iet OUde Jibera.lisme • WaS een t)Yerae
ceittuerfng van de vrijheid, zoals het. 
socialisme, en 'het eommu:riisme vooral, 

. eenzijdig zijn met betrekking tot de 
broederlijke samenwer·king. Het oude li
beralisme in zijn m.e.est extreme vorm 
heeft als tegenpool in zijn meest extre
me vonn opg-eroepen; het commu-

nisme. Nu zijn wij er getuige van; hoe 
binnen het communisme wordt 
gestreefd naar ~ enige geestelijke vrij
heid. 

Door de overaccentuering van één ·as
pect van het maatschappelijl>e 
vraagstuk zijn er ontstellende onrecht
vaardigheden in de wereld opgetreden. 
De beide polen geestelijke vrijheid en 
b1·oederlijke samenwerking werden niet 
in evenwicht gehouden, waardoor van· 
iedere pool uit als het ware het gehele 
maatschappelijks leven werd bèheerst. 
De geestelijke vrijheid maakte samen
werking in economicis onmogelijk. De 
broederlijke samenwerking·, met dwang 
opgelegd, doodde de geestelijke vrij-

. heid. 
De twee polen. geestelijke vrijheid en 

broederlijke · samenwerking vinden in 
het' gebied van het recht: de sociale 
g·erechtigheid, hun evenwicht. 

, Thans -lopen wij echter het gevaar 
van een overaccentuering van het de
mocratische element. Alles siert zich met 
democratie, zelfs de communistische 
Duitse Democratische Republiek. 

EEN P·ARTIJT JE LIBRE 
een 

verfrissend 

~politiek 

boekje 

door Hans Wiegel 

CITAAT UIT HET VOORWOORD: 

Het zijn wat losse persoonlijke notities over de V.V.D., de Jlartijvernleuwlng, 
de democratie in bestuur· en maatschappij geworden. Over mijn eigen 
partij ga ik niet ,.hoera!'· roepen, daarvoor ben ik te verdacht. Overigens 
ligt het liberalen niet zichzelf op de borst t~ slaan en de eigen ideeën 
briljant t.e vinden. Een beetje meer relati1'eren In de politiek, bereid zijn 
naar anderen t~ luisteren en af en t<le ook eens om jezelf kunnen lachen, 
zonder de ernst van de zaken waar het in· de samenleving om gaat te 
vergeten, zou een bijdrage tot politieke ''ernleuwing zijn, waar we wat aan 

· zouden kunnen hebben. 

U kunt dit openhartig boekje {87 pogino's), dat u in één adem uit/eest bestellen door 
f 3,95 over te maken op postgiro 10303 ten name van NRC-Tijdschriftenuitgeverij, 
Rotterdam. Op het bijstrookje vermèlden: "Libre". 

POLITIEK PIEKEREN 
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"Inspraak" en medezeggenschap ZlJn 
de verschijningen, waaronder de demo
cratie in de geestelijke en in de econo
mische sfeer optreedt. Het gevaar van 
verlamming ten gevolge van een in het 
extreme uitgedijd democratisch be
ginsel is niet denkbeeldig. 

Het ware te hopen, dat na de herden
kingsdagen en te midden van veel chaos 
en verwaning in ons maatschappelijk 
leven, de VVD ·zou kunnen uitgroeien 
tot de drièvoudige doelstelling van 
geestelijke vrijheid, sociale gerechtig
heid en brO'ederlijke samenwerking·, 
waardoor zij het ganse maatschappe
lijke leven zou omvatten· en daardoor de 
moderne partij van het midden zou Wf.ll;
den. Pas· dan kal1 zij met 1·echt de naam 
"Volkspartij" dragen. 

De hvée- in plaats van de driezijdig
beid 'ligt in de huidige naam van de 
VVD besloten: partij voor vrijheid en 

• dèmoct:itie. Het moet langzamerhand 
duidelijk worden, dat met democratie 
niet .. het hele patroon van het 
niaatscha.ppelijke leven wordt gedekt. 
Vrijheid voor het geestelijk leven van 
de samenleving en broederlijke samen
werking 7..i.jn de beginselen ,voor het eco
nomische leven in al z:ijn gecompliceerd
heid. In de sfeer yan de onderlinge 
rechtsverhoudingen is de democratie op 
haar plaats en in een wereld van mondi
ge mensen het leidende beginsel. 

Mog·e daaarom de VVD uitgroeien tot 
een voll<spartij voor: "Vrijheid, gerech
tigheid en samenwerking". Geen andere 
partij is méér Yoorbestemd om de erfe
nis van de (eerste?) Franse revolutie 
met haar kreet: "Vrijheid, gelijkheid en 
broederschap" op een voor onze tijd 
adequate wijze ·vorm te geven. 

Moge het. daartoe ter wille van onze 
bedreigde samenleving spoedig komen. 

IR. J. M.MATTIDJSEN, Helmond 

Liberale 

wedervraag 
De studiegroep ,,liberaal beraild in de 

Vechtstreek", bestaande uit de ,hé-ren T. 
Cohen, H. Goudsmit, drs. S. Koorn, drs. 
E. H. J. Th. Schokking, mr. I. H. Schuil
werve en R. S. Westra, heeft een "libe
rale wedervraag" opgesteld, in de vorm 
van een soort motie. Zij stelt daarin 
dat de beantwoording door h ~t lande
lijke Liberaal Beraad van de eerste der 
vier vragen geen diagnose vormt die 
enigerlei therapie mogelijk maakt en 
zij maakt zich dan ook ongerust over 
d•' beantwoording van de ovèrigc vra
gen. 

De studiegroep verzoekt het Liberaal 
Beraad: 

1) de reeds geformuleerde vragen ~'l 
Willen beschouW'ln als van te weinig 
ir.houd om te dienen voor de conceptie 
van een. bij uitstek liberaal perspectief, 
"dat een breed opgezet beraad als het 
uwe rechtvaardigt en waartoe vt'rwach
tingen zijr. gewekt"; 

2) "uw groep zich te doen beraden 
omtrent de vraagstukken well'c naar 
uw mening in het heden en de over
zienbare toekomst voor libe1·aa1 denken
den van primair'l betekenis "'ijn voor 
J-et politiek handelen"; 

3) "door het stellen van de onder 2) 
bedoelde vragen niet alleen een indica
tie omtrent de importantie en à1epgang 
van uw beraad te geven, maar ook reeds 
een politieke daad te stell~n. welke 
wordt gevolgd door daaraan adequaat 
t.è achten antwooräen." . 

De studiegroep suggei-eert l1et Libe
raal Be1·aad om centraal te ,;tellen de 
vmag: ;,wat is de liberale visie op de 
welvaartsstaat?" De studiegroep veron
derstelt dat indien men hoopt ei1ige in
vloed te kunnen uitoefenen op de func
tionerin.g v·an het politieke be!'tel,· de 
uitkomst van het beraad over een pro
bleem als het zojuist genoemde "van 
meer bcl:mg kan zijn dan antwoorden 
op de onnauwkeurig gestelde, betrekke
lijk formalistische en in politieke zin 
ontwijkende vraagstukken waarm er het 
Liberaal Beraad zich tot nu tee heeft 
gebogen". 
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een stilstaand water is 

Pak aan. Daar kunt u het als VVD-er voorlopig mee doen. 

En lets tégen doen. 

Ook in uw omgeving kent u wel mensen, die, deze 
levensgrote vergissing maken. Omdat uw partij een 
~ensgezinde partij is,· denken zij dat de VVD maar een 
beetje aankabbelt Dat er geen beweging in is. Maar u 
kent de feiten. 

U Wéét dat er in de partij een zeer werkzaam Liberaal 
Beraad is ·dat zich bezighoudt met de vernieuwing van 
de partijstructuur. 

U Wéét dat er een commissie Kiezer~Gekozene is~ die 
zojuist haar werkzaamheden heeft afgesloten met het 

· tweede deèlvan haar rapport. Over haar bevindingen 
en aanbevelingen is het laatste woord nog niet . 
gesproken. 

zet uw partij 
in het juiste licht. 
maa~ minstens 
één lid! 

Aan het Algemeen Secretariaat van de VVD 
Koninginnegracht 61 
Den Haag 

D Ondergetekende wenst lid te worden van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

D Ondergetekende wenst nadere inlichtingen over de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. · 

U wéét dat er verschillende congressen in voorbereiding 
zijn. Een uitgebreid cultureel congres, te houden in. 
september te Arnhem. Een congres over plaats, toekomst 
en leefbaarheid van de hoofdstad: "Amsterdam 1980". 
En in november een congres over de partijvernieuwing. 

U, wéét dat er in het laatste halfjaar ruim 6000 nieuvye 
leden zijn bijgekomen. 

En wat doètu met al die .we~enschap? Juist! U 
gaat de vergissers in uw omgeving er onophoudelijk · 
mee te lijf. U vertelt hun hoe ·en wat de VVD in 
werkelijkheid is. Alle kans dat er dan al gauw een aanvraag 
om nadere inlichtingen of een ni~uw lidmaatschap in 
zit. Dus alweer: méér bevyegiiJg i!"l uw.partij .. · . , . 

De VVD een stilstaand water? 

Pak aan! ... 

haal ze u.it die waan!~ 

NAAM : t • • • • • • • • • • 1 1 • • 1 • 1 1 1 1 1 1 , 1 • 1 • 1 a 1 a 1 1 1 1 1 

ADRES: • • • • " • • • • • • 1 • • • • • • • • , • • , • • a a a • • • • , • • • 

WOONPLAATS: ...................•........... 
HANDTEKENING: •.................•.......... 

AANGEMELD DOOR: 
NAAM ( Ll D) : .. i. ••••••• 0 •••.•••••. • • • • .. • • • I •••• 

ADRES: •. 11 ••• I •••••• I •• 4 d ••• I I I • ' •••• I I ••••• 

PLAATS: •.......•• I •••• ct • I I ••••••• I! • I • ll I • I ••. 

Aankruisen wat verlangd wordt. Opzenden als brief. 
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E'E'JV CRISIS ZOU TOT lVIELlWE 
VERKIEZIJVGElV JJ10ETE!V LE~IDEN 

Hoog spel 

van Anti-

Revolutionairen? 
iHr. Uiesheu\·el, voorûtter van de an

t.i-•·p,nJlutionaire Tweede-Kamerfractie, 
hef'ft het al lange iijd niet gemal•kelijl•. 
lle val vau het Kabinet-c:a.Js in 1le 
.. uadlt van Scbmelzer" was voor 1le 
hPf'r Hieshenvel moeilijl• te verteren en 
unitanks zijn bereidheid om ook weer 
OHll' t.c gaan naar het overbrug·gingsl•a
binet-Zijlst.ra, was het duidelijk in welke 
•·i<•htinl,:' ZI,Jn· sympathie aauv·anl•elijk 
nog· h~ef'J g·aan. 

Het is natuurlijk niet te bewijzen, 
maar voor> ons staat vast, dat zonder 
het cmreool van prof. Zijlstra <men 
sprak niet ten onrechte van lwt 
,.Zijlstt·a-effect") de ARP haar in de;-:e 
na-oorlogse periode gestadig dalcmle 
lijn. bij cle Kamerverkiezing van februa
ri 1H67 zou hebben voortgezet. En dus 
mede zou hebben gedeeld in de nedet·
laag van de overige confessionele par
tijen en de Partij van de Arbeid. 

De;-:e winst bracht de heer BiesheUI·cl 
echter weinig geluk. Wel kreeg ZlJn 
geest1•erwant prof. Zijlstra als eerste 
een (informatie) opdracht. Maar nadat 
deze in een voor Nederlandse begrippen 
snel tempo tot de conclusie was gelw
men dat de basis aanwezig was voor de 
formatie van een (echter niet doo1· 
hemzelf te leiden) kabinet, steunend op 
KVP. VVD, ARP en CHU en hij op een 
pemconferentie enl,ele hoofdlijnen voor 
een belmopt beginselprogram had weer
gegeven, kwam de gespletenheid van de 
ARP duidelijker dan ooit tot uiting. 

Nog terwijl prof. Zijlstra bezig was. 
l<\vam er (eind februari 1967) van de 
anti-rev. jongerenorganisatie ARJOS een 
brief aan de Tweede-Kamerfractie. 
waarin bezwaar werd gemaakt tegen 
"de snelle keuze van informateur 
Zijlstra voor samenwerking met de 
VVD". De briefschrijvers vonden dat 
het program van de i n fonnateur voor 
een te vormen kabinet onvoldoende dui
delijkheid bood en dat "de hervorming 
van de maatschapuij, als tot uiting ko
mend in het (anti-revolutionaire) pro
gram van actie, een radicale aanpak 
vraagt''. 

Spijtslemmers 
Mr. Biesheuvel had een gesprel' met 

het ARJOS-bestuur, dat, naar .hij later 
verklaarde, "bevredigend voor de he
ren" was verlopen. Maar op 15 maart 
publiceerde een groep (meest jonge) 
anti-revolutionaire kiezers in het dag-

VEERTIENDAAGSE 

VERSCHIJNING 

Zoals I'eells eerder gemeld ver
schijnt ons weekblad tot eind 
augustus om de veertien 1lag·e.n. 
Het volgende nummer zal dus g·e
dateerd zijn: vrijdag 12 juli 1968. 

blad "T1·ouw" een open brief, waarin zij 
verklaarden zich "spijtstemmers" te 
voelen en het aangaan van een coalitie 
met de VVD Iu·itiseerden. Die publi
Jmtie geëchiedde terwijl de heer 
Biesheuvel inmiddels als kabinetsforma
teur al . verscheidene dagen druk aan 
het confereren was. 

Mr. Biesheuvel stak op dezelfde dag 
op e<'n persconferentie , zijn teleurstel
ling over deze daad (in feite het werpen 
van een stok tussen de benen van de 
formateur) niet onder stoelen of ban
leen. Hij noemde het toen bovendien een 
\'ergi~~:n:;· van de briefschrijvers te me
nen, clat "een christè!ijk-radicale poli
tie!' per definitie met de PvdA gevoerd 
mo~t worden". De klap op de vuurpijl 
was echtm·, dat partijvoorzitter dr. 
Bl·rghuis zich daarna voor de televisie 
met de stl'ekking van de open brief der 
"sp'jtstemn1e1·s" eens kwan1 verklaren. 
IIdg-<:''''' de l1eer Bicsheuvel de scherpe 
reactie onUolcte, dat niet de heer Berg
huis, mr•nr hij Yerantwoordelijk was 
voor cle kabinetsformatie "en dat zijn 
werl\ als anti-rev. fractieleider door 
dergelijl<e uitlatingen ernstig kon wor
den ge.schaad." 

Men weel het: de formatie-Biesheuvel 
mislukte ten slotte, maar uiteindelijk 
bracht de heer De Jong op dezelfde 
grondslagen toch een kabinet tot stand. 
waarin nu niet mr. Biesheuvel, maar de 
heer Rooivink met. zijn geestverwanten 
Bakl<er en Schut als anti-revolutionairen 
zitting namen. · 

Trouw 
Het ophalen van deze voorgeschiede

nis was nodig om de achtergrond te 
begrijpen van het jongste optreden van 
de heer BiesheuveL De "christen-radi
calen" in de ARP, die wel een minder
heid in de partij vormen, hebben zich 
sedertdient nochtans tot een pressie
groep van formaat binnen deze partij 
ontwikkeld, aie - anders dan een deel 
der KVP-radicalen - zich (nog?) niet 
heeft afgescheiden. 

Zij hebben daarbij de waardevolle 
steun van het dagblad Trouw van dr. 
Bruins Slot. waar men onder het motto: 
"evangelisch radicalisme", tegenwoor
dig gedachten aantreft die eerder als 
revolutionair dan als anti-revolutionair 
lmnnen worden aangemerkt. Zij vinden 
eveneens steun bij enige leden van de 
anti-1·ev. Tweede-Kamerfractie en in 
sterkere mate nog bij die in de Eerste 
Kamer (met een enkele uitzondering). 

En toch zijn er duidelijke aanwijzin
gen, dat zij in de ARP en zeker onder 
degenen. die tot nu toe anti-rev. stem
den, een minderheid vormen. Serieuze 
opiniepeilingen hebben dat reeds enige 
malen aangetoond. Tot verbazing en 
verontrusting kem1elijk van sommige 
radicalen, wees bijvoorbeeld het eind 
afgelopen jaar door het bureau Veld
kamp ingestelde opinie-onderzoek o.a. 
uit, dat precies twee maal zoveel 
ARP-stemmers zich voor regeringssa
menwerking met de VVD uitspralten 
als met de PvdA. 

Zoals altijd en overal, doen ook in de 
ARP de radicale "extremisten" zich 
echter meer en veel luidruchtiger gelden 

dan de meer gernatigden. Tèrecht werd 
al opgemerkt, dat het op de ARP-verga
.deringen ·steeds hetzelfde radicale 
groepje is, dat één voor één voor de 
microfoon verschijnt om gedachten en 
verlangens te uiten, die n1en eerder in 
de Partij van de Arbeid zou thuisbren
gen. 

Scbot Yoor de boeg 
Is mr. Biesheuvel. zoals verondersteld 

is, inderdaad in de greep van deze fana
tieke groep gekomen? Hij lijkt ons daar
voor toch een te onafhankelij!{e en te 
sterke persoonlijkheid. Maar dat de 
moeilijkheden en tegenstellingen in de 
eigen partij hem wel in een wat geprik
kelde stemming hebben gebracht, is 
menselijk zee1· verklaarbaar. Onder die 
omstandigheden kan een politicus ech
ter beter geen "schoten voor de boeg" 
lossen. zoals de heer Biesheuvel op de 
jongste deputatenvergadering heeft ge
meend in de richting van het kabinet te 
n1oeten doen. 

Het kabinet-De Jong is waarlijk geen 
wrak, onzeewaardig scheepje. Maar een 
1nisser van .een vooraanstaand politicus 
in de Kamer, in geagiteerde stemming 
begaan, lmn een waarschuwingsschot 
tot een voltreffer maken, die óol\ een 
goed schip kan doen zinken. 

De anti-rev. fractieleider kritiseerde 
op zijn partijv~rgadering, zoals in het 
verslag van Trouw vermeld, "het niet 
g·eringe belastingplan", dat minister 
Witteveen onlangs heeft aangekondigd. 

Wij herinneren ons nog, dat in een 
bepaald stadium van de kabinetsforma
tie de heren Biesheuvel en Toxopeus na 
een persoonlijk gesprek het, naar later 
werd verklaard, o.a. eens waren gewor
den over "letter en geest" van de 
hoofdlijnen voor een regeringsprogram. 
Letter è n geest. Maar wanneer mr. 
Biesheuvel nu zegt, dat de ARP zich 
gebonden acht aan het formatie-akkoord 
dat zegt dat aanpassing van de be-' 
lastingtabellen aan de geldontwaarding 
geboden is, doch dat de regeringspartij
en niet gebonden zijn aan "de manier 
waarop het gebeurt, aan de datum van 
ingang en aan de jaren, waarop die 
correctie betrelddng heeft", dan wekt 
hij (wanneer men zo'n uitlating tevens 
projecteert tegen de achtergrond van 
heel diens kritische optreden in de Ka
mer zowel als op deze vergadering) 
toch wel sterk de indruk, dat hij van 
die "geest" steeds meer dreigt los te 
raken. 

Billijkheidshalve willen wij daaraan 
toevoegen, dat de l'ritiek zich ook richtte 
op de eigen ministers Roolyink en Schut 

(al noemde hij hun naam niet) en op 
minister Luns. Daardoor wordt iets van 
de partijpolitieke eenzijdigheid dier kri
tiek ontnomen, maar dat is dan ook 
alles . 

Wie kaatst moet de bal verwachten. 
En wie zich een scherpe opstelling ver· 
oorlooft, lokt het uit dat anderen op 
wie het kabinet eveneens moet steunen 
zich daartegen schrap zetten. 

Anders dan het door soinmigén worl!t 
voorgesteld, is voor de VVD belasting
verlaging · niet alleenzaligmakend. Zo
als ook prof. Zijlstra destijds als 
Eerste-Kamerlid nog eens duidelijk 
heeft uiteengezet, hoort belastingverla
ging en horen zeker een neutralisering 
van de progressiefactor, voortvloeiende 
uit de inflatie en een zekere verschui
ving van de druk der directe belastin· 
gen naar de indirecte belastingen, als 
volwaardige doeleinden in een prioritei
tenlijst thuis. 

Gelijk mr. Portheïne in zijn overzicht 
in ons vorige nummer van het BTW-de
bat bovendien nadrukkelijl' vermeldde, 
heeft onze fl'actie zich niet verenigd 
met sommiger gedachte, dat een com· 
penserende verlaging aan de voet van 
het tarief der loon- en inkomstenbe
lasting zou moeten worden afg·egrendeld 
en dus niet verder zou mogen doorwer
ken, zoals gebruikelijk en ook tech
nisch logisch is. Deze kwestie is nu. 
nog open en zal in het najaar tot con
crete voorstellen leiden. 

Er is weinig fantasie voor nodig om 
te begrijpen, dat in het komende najaar 
gemakkelijk een politie!\ kritieke situa
tie kan ontstaan. Wie daarbij door radi
caal drijven alleen met de eigen wensen 
zou rekening houden, speelt met vuur. 

\Het is duidelijk, dat een kabinetscrisis 
tot Kamerontbinding en vervroegde ver
kiezingen zou moeten leiden. 

De VVD zou verldeziugen - zeke.r in 
die omstandigheden - niet vrezen. In 
tegendeel. Het la.nllsbelaug zou met een 
crisis echter stellig niet g·edientl zijn. 
En ook niet de noodzakelijke sanel'ing 
van ons partijwezen. Wie bijvoorbeeld 
de onenigbeid onder lle rmlicalen der 
verschillende schal;eriugen volgt over 
de vraag wie n1et wie zou moeten of 
n1ogen samenwerl•en en wat (lau de 
concrete doeleimlèn zouden Inoeten ziJn, 
beg·djpt dat hier een volslagen politieke 
chaos zou ontstaan. 

\\'anneer in radicale ];ringen nog enig 
gezond politiek verstand aanwezig is, 
zal men bet op een dergelijl{e ontijdige 
krachtproef zeker niet laten aanlmmen. 

A.W. A. 

• pag. 2 Programma culturele dag 
• pa-g. 5 Grondslagen buitenland-beleid 
• pag. 7 Waterverontreiniging 
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UIT DE PARTIJ Wilt u ideale kantoorruimte? Geen probleem! 

• GRONINGEN 
De afdeling Groningen heeft op 8 juni 

als afsluiting van het liberale :;odë
teitsprogramma traditiegelrouw een 
excursie gehouden. die de deelnemer~ 

ditmaal naar Slochteren en omgeving 
voerde. De;;bmdig begelei~lde burge
meester H. Kuipe1·s het gezelsch~•p 
langs de plaatsen van de ·aardgaswin
ning en langs oude kerken en torens. 
Het hoogtepunt van de dag, die hela~<s 
door slecht weer werd ontsierd, was de 
ontvangst op de Fraeylemaborg, door 
mevrouw Nanninga-Thomassen à Tlmes
sink van der Hoop wm Slochteren. 

• WINSCHOTEN 

In hotel Vrijheid te Winschoten he"Jt 
het bestuur van de plaatselijke afdeling 
op 18 juni een vergadering belegd, 
waarop JH besloten tussen september 
1968 en niei 1969 een vijftal algemene 
vergaderingen te houden. waarop intro
ductie van niet-leden zal zijn toe
gestaan. In de tweede helft van oktober 
zal een bijeenlw.mst plaatsvinden in de 
gebied van de vroegere afdeling Mid
wolda;Oostwold. die enige tijd geleden 
in de afdeling: Winschoten is opgegaan. 
Op de agenda van de geplande bijeen
komsten ~uilen vooral plaatselijke regi
onale problemen voorkomen. De vergil-

. dering in .hotel Vrijheid wer.d bijge7 
woond door dP. regionalt' pl'llpag·andist 
H. B. van Bruggen uit DelfzijL Voorzit
ter A. van Rozen heette hem en de 
nieuw benoemde bestuun;leden C. J. Bar
lagen en H. G. Strating van harte wel
kom. 

• DELFT 
Op 10 juni organil'eerde de afdeling 

Delft van de VVD een openbare hearing 
met als thema "De ontwikkeling van de 
binnenstad". Deze hearing. waarbij 
ruim 100 personen aanwezip· waren. 
werd ingeleid door de VVD-wethouder 
van openbare wel·l,en. en stadsontwikke
ling, de heer P. Kamps, alsmede door 
de heren A. Meijer en N. Zwarts. De 
heer Meijer opponeerde tegen het plan 
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"In de Vest~" en de heer Zwarts ver
dedigde uitvoerig zijn Promenadeplan. 

De 'afdeling is van plan om deze vorm 
van hearings over belangrijke 
vraagstul{ken (zowel op plaatselijk als 
op landelijk niveau) meer toe te passen. 

• 'S-GRAVELAND 
De VVD-afdeling 's-Graveland heeft 

op 19 juni een openbare ,.praatavond'; 
georganiseerd. Raadsleden van 
verschillende partijen waren uitgeno
digd zitting te nemen in een forum. Het 
VVD-raadslid de heer Fokke hield een 
inleiding over de toekomst van 
Groot-'s-Graveland. 

• OOST FLAKKEE 
Door het bestuur van de ondercentra

le Goeree-Overflakkee is op 21 juni de 
VVD-afdeling Oost-Flald,ee opnieuw op
gericht. Deze afdeling was de laatste 
jaren niet actief. Het secreta1·iaat wordt 
nu waargen01nen door de heer M. van 
Nieuwenhuijzen, Galathesedijk 7 te Oolt
gensplaat. Tijdens een binnenkort vol
g·ende algemene ledenvergadering zal 
een definitief bestuur worden samen
gesteld en een nieuwe voorzitter worden 
gekozen als opvolger van de heer D. C. 
Slis, die dan zal aftreden. 

, ! SOC.-ECONOMISCHE 
COMMISSIE 

De socia a!-e.:onon1ische con1nüssie 
van de VVD vergaderde op 12 juni in 
Den I-laag. ~ijdens deze vergadering is 
de con1missie gereed gekomen met 
haar rapport' naar aanleiding van het 
rapport van de commissie-Verdam. Dit 
rapport is met ontwerp-resoluties het 
hoofdbestuur aangeboden. 

De SEC oordeelt dat een partijstand
punt over de kwestie betreffende het 
ondernemingsreeht dringend vereist is. 
Voor deze partijuitspraak, die met het 
oog op de binnenlwrt i11 de Kamer te 
behandelen wetsontwerpen op korte ter
mi:jn dient te Immen, stelt de SEC zich 
haar rapport als uitgangspunt voor. 

• SCHAGEN 
De afdeling Schagen· heeft besloten 

een informatiecentrum te stiehten be
treffende de algemeen liberale begin:;e
len en de gemeentepolitiek. Men ~al er 
o.a. de notulen van de raadsvergade
ring·en kmmen \'inden. Het bestuur heeft 
de heer W. G. H. van Erp bereid gevon-

U kunt meteen prachtige ruimten huren voor uw kantoor, 
uw praktijk of showroom. 
Ruimten die variëren van 50 tot 800 m2. Desgewenst geheel 
naar uw wensen afgewerkt, terwijl de kosten daarvan in de 
bijzonder lage huurprijs verdisconteerd worden. 

De ruimten liggen in de pas voltooide nieuwbouw van de 
stad Tilburg, aan de Ringbaan-West, hoek Hart van Brabant
laan. In Tilburg bestaan praktisch geen personeelsproblemen 
en geen vestigingsmoeilijkheden! Parkeergelegenheid is in de 
parkeerkelder, alsmede in de directe nabijheid in ruime 
mate aanwezig. Neem zonder enige verplichting contact met 
ons op. U zult verbaasd zijn over de mogelijkheden! 

Bezichtiging ter plaatse, Hart van Brabantlaan nr. 800, 
iedere maandagmorgen en woensdagmorgen van l 0.00 tot 
14.00 uur en iedere dinsdagmiddag en donderdagmiddag 
van 13.00 tot 17.00 uur, of na telefonische afspraak met: 

C 0 M E T 0 N N. V. 
STREVELSWEG 700 

ROTTERDAM 
TELEFOON: 010 - 279580 

den vanaf 1 september het infm·nwtie
centrum te beheren. 

Tevens be;;loot het bestuur de leden 
wat meer keren per jàar (bijv. vier
maal) bijeen te roepen, vooral omdat 
de raadsled.m behoefte hebben aan 
nteer contact.. 

• OOSTZAAN 

Reeds sinds jaren is het afde
lingsbestuur van Oostzaan van niening
dat de objectiviteit van de raadsversla
gen in de plaatselijke kranten ten op
zichte van de VVD veel te wensen ovel'
laat. Ten einde hiertegen iets te doen, 
heeft het bestuur op ruin1e schaal een 
gestencild verslag verspreid van de re
de die VVD-raadslid J. Heijn hield bij 
de algemene beschouwingen in het ka
der van de hchandcl!ng del' gernecnte~ 

begroting. 

Congres- liberale 

Internationale 
Van 20 tot 24 september zal in Den 

Haag· het jaarlijkse congres van de Li
bel·ale Internationale worden gehouden. 
De deelneming staat open voor leden 
van de groep Nederland van de Libern.
le Internationale. De kosten voor deel
nl·:ming bedragen 5 Engelse ponden per 
persoon. 
' Behalve disHUssies over de internatio
nale toestand, za) het hoofdthema van 
dit cong1·es gevormd worden .door de 
verhouding tussen overheid- eu1 particu
liere deelneming in ontwikkelin:gssa.
n1en\Vel'king. 

Het congres zal op vrijdagmiddag 20 
september om 3.30 uur in hotel De 'rV\t
tebrug in Den Haag geopend worden.-

Programma culturele dag 
Dü voorzitter van de culturele com

missie van de VVD, de heer mr. drs. L. 
J. F. Wijsenbeek. heeft reeds in ons 
blad van 14 juni de aandacht gevestigd 
op de Culturele Dag. die zaterdag 7 
septen1ber te Arnhem zal worden gehou
den. 

Deze dag wordt georgani::;eerd door 

de cultuJ·ele <:Gm missie en de Kamel·cen
tl·ale GeldeJ·land. De deelnemersprijs iH 
op / 5.- per persoon gesteld. 

Het programma luidt: 
lO .. oo· uur Opening dom· cJ(e heer 

Wijsen beek. Vertoning van. de film 
"Skys over Holland" in het Rembnllldt
theater. 

AANMELD I NGS FORMU Ll ER 
(In te zenden aan Alg. Secr. VVD, Koni'll9inne,qracht lî1, Den Haag) 

Ondergetekende geeft zich op voor deelneming aan de culturele dag op 7 
september te Arnhem. 

Naam: 

Aclre:o: 

Woonpi::ats: 

Wat de sectie.~ betreft gaat mijn eerste voorkeur uit naar sectie ............ *) 
en mijn tweede voot·~eur naar sectie . . . . . . . . . . . . *) 

De lunch in Royal ad f 5.90 zal ik wel/niet. bijwonen. 
De deelnemerskosteu ad f 5,-- zal ik storten op girorekening nr. 67880 ten 
name van de secretaris van de VVD te 's-Gravenhage 

Handtekening·: 

/ ') lnYullen Rectie A, B, C D uf E. 

11.00 uur - Seetievergadering<ón in 
restnurant Royal. 

13.00 uur --- Lunch. 
14.15 uur Plenail·e vergade-

ring. 'rUdens deze vergade1·ing VlOl'den 
de meningen van de sectie~' bekendge
maakt. 

15.45 uur - Algemene inleiding door 
· een vooraanstaand lid van dt VVD. 

16.30 uur ~- Sluiting door de heer 
Wijsen beek. 

De volgende secties zijn gevormd. 
Sectie A - Cultuur en ruimtenood: 

sectie B -~ Cultuur en jeugd; sectie C 
- Cultuur en scheppende kunstenaars; 
sectie D -- Cultuurpolitiek van de Ne
derlandse overheid; sectie E -~ De 
presentatie van de Nederlandse cultuur 
in het buitenland. 

Voor elke sectie zullen pre-adviezen 
opgesteld wo1·den, die de deelnemers 
aan de Culturele Dag tijdig zullen wm·
den toegezonden op<Jat ieder in de ge
legenheid is op de pre-adviezen te rea
geren. 

De namen van de inleider en van de. 
voor~itters en pre-adviseurs der secties 
zullen in een volg·end nununer van 
Vrijh. en Dem. bekendgemaakt wor
den. 

-Het hestuur van de Kamercentrale 
Gelderland en de culturele commissie 
hopen dat zeer velen ~ich voor deze dag· 
zullen opgeven. 

Een aanmeldingsformulier treft men 
hier naast aan. 

áODIGOM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prefnbs voor verschillende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Beden_kel~jke 

J"eto1·iek (I) 
* · * Het sehijnt de laatste tijd bij po-

* litieke leiders en vak-
bondsbestuurders bon ton te zijn in hun 
openbare redevoeringen te sehern~en 

met begrippen die suggerm·en dat be
partlde 1nisstanden in onze Nederlantlse 
Sfunenle:ving· "'el eens op een ander("\ 
wijzp zouden Jmnnen (n~oeten) worden 
opgelost tlan lang,; de we;.~ van het rede· 
Jijk OYN'lf'g. 

De voorzitter va1; het NVV, de lwer 
J{)oos, was in dit opzieht wel de gang
nla.]\:er tn!".n hij de vorig:e •na.anll naar 
armleiding van de loonpolitiek van de 
regering, ons land een ,,lan!?,"P·, ·hctt•. zo
nier" voorspelde als he.t parlement met 
tli'Z<' loon politi<'k zon insten11nen. 

De \'Ol·ig·e wtoek vond de heer Klnos in 
tle heer J. I~anser, de toekonistigt· voor
zittt'r van het ChristeliJk Nationaal Vak
verhoml, een tlanl<bare navol!?,"er toen 
laatstgehoemde op een bon<lsraadsver·· 
g·mlering van tle Christelijke Be
dri.ifslmml voor de J\Ietaalnijverheid en 
l~lektrotedmiselw Industrie sprak O\'er 
tle mo~elijldwitl dat bepaa}(le acties van 
lle: ,~ali:beweging ,~radlea]e -vnrtnen" zou
den knnnen gaan aannen~en. 

Dr)l. Bogaers, voot·zitter van tle Poli
ti{•ke Pintij Radicalen, tapte eveneens 
de vorige week in I~armt, tijllt>ns een 
openbare bijf't>.nkomst van het a!'.tieeen
trnm het Gooi van zi.in pl1rtij, uit een 
soortgelijk vaatje toen hij verklaartle 
flat ook in- NetkrlalHl het gebruik van 
gewt>ld nit>t zal kunnen worden teg·eti!!,·e· 
homlen als men niet spoedig vooruit
gang boPkt met de democratiseriltg· van 
d". maats<'lwppi.i. 

B~denkelijke 

retoriek (11, 
* * Wij aellten bovenstaande. uitlathr· 

* gen, die kennelijk zijn ingeg-even 
door ontwiklo:elingen tlie zieh zeer recent 
in het buitenland, met name I•'nmkrijk, 
hebben afgespeeld, ronduit bedenkelijk. 
Zi.i zijn niet alleen in wezen on-Neder
Iands, zij speenleren op een onverant
woorde wijze op et>n emotionaliteit, die 
een gevaar vormt voor een redeli.ik 
overleg, de enige metholle om tot een 
waarlijke demoeratisdw besluitY<H'ming 
te komen. 

Al deze redenaars dienen wel te be
denken, dat ZIJ, intlit·eet appellerend 
aan buitenlandse toestanden een uiter
mate gevaarlijk en demagogiseh spel 
spelen, hetgeen men niet zou verwaeh
ten .van leiders die zieh bewust (moe
ten) zijn van hun grote Ye•·antwoord(.
lijkheid. 

Het spelletje woi:dt wel op een uiterst 
geraffineerde wijze gcspt•eW. 

Dit kan zeker van drs. Bogaers wor
den gezegd, als hij na zijn "waarsehu
wing" er onmiddellijk op laat volgen, 
dat hij overigens iedere vorm van ~·e
weld iu ons land afkeurt. Dat klinld 
allemaal wel fraai, maar inmiddels zi.in 
toch maar bepaalde verwachtingen ge
wekt die onze democratie op ePn. ernsti
ge en bedenkelijke wijze kunnen seha
den. 

Wij menen dat tegen een flergdijke 
aanpak een woord van protest op zijn 
plaats is. 

Bedenkelijke 

retoi·Ïek (111) 
'' * Genoemde heren dienen wel te 

* bedenken dat zij door dergelijke 
uitspraken, mogelijke onlustgevoe.lens in 
bijzonder gevaarlijke banen kunnen lei
den, Zi.i dienen voorts te bedenken tlat, 
met name hetgeen zich in Frankrijk de 
laatste weken heeft afgespeeld, ePn 
ramp betekent voor de nationale ont
wikkeling aldaar, niet in het minst voor 
de economie, die men juist pretemleert 
in ht>t juiste spoor te willen brengen. 

Het zou eerder op de weg van deze 
redenaars moeten liggen te _waarschu
wen tt>gen onbekookte daden die rust en 
orde Jmnnen ,·erstoren. 

Stoer doen tegenover de massa moge 
dan welHebt de vreugde die men aan 
zijn "leidersschap" beleeft, vergroten, 
men dient er geen enkel redelijk belang 
mee, en zeker uiet een ,.spoedige voor
uitgang van de democratisering van de 
maatsehappij". 

Ook aan "lange, hete zomers" heeft 
ons volk geen behoefte. Er zijn waarlijk 
wel andere methoden om ons politielre 
klimaat te beïnvloe(len. Irreële dreige
menten ziJn politielte· en vakbondslei
ders die bet ernstig nemen met, ))qn 
verantwoordelijklt.eid, volstrekt . onwäarJ 

vrijdag 28 jUnt 1968 .,.. 3 

Tussen twee 
verkiezingen 

Tegen het con1n1unisn1e en voor de 
Gaulle. Met cle>-:e leuze als inzet heeft de 
ee1·ste ronde van de Fran~e vcrlde:t.in
gen de gaullisten een stevige winst 
verschaft. Stevig, omdat, anders clan in 
1967, de regeringspartijen -- de ga'Jl
listen en de met hen vcrbonden onaf
hankelijke republil{einen --- reeds bij de
ze eerste stembusuitslag 142 zetels heb
ben bezet. Daarvoor was voor iedere 
kandidaat de absolu~e mecrdf'rhcid, dus 
meer dan 50 percent der uitgebrachte 
stemmen vereisL In 1967 sleepten de 
gaullisten bij de eerste ronde sleehts 62 
zetels in de wacht. Vergeleken met de 
parlementaire verkiezingen van maart 
1967 boekten de regeringspR.rtijen een 
vooruitgang· van een 6 percent. Daarte· 
genover zijn de soeialistisehe federa'ie 
van JV!itterrand, de eommunisten alsook 
het Centrum met een 21,;" percent achter. 
uit gegaan. Slechts de linl,s-socia
listisehe PSU, waarbij Mendès-Fnmce, 
was in staat een kleine winst te beha
len. Niettemin is het gce~R:>:ins zeker 
dat deze oud-premier in Grenoble, waar
de gaullistische ex-minister ·:reanneney 
zich met 3130 stemmen zijn ,.meerdere" 
toonde, bij de beslissende ronde van.a.s. 
zondag zijn zetel zal behouden. Maar in 
die tuilsentijd zullen cle linkse tegenst;m
den; van de Gaulle een uitgebreide 
combinatie-tactiel; volgen onl" zo veel 
mogelijk regerings-lmndidaten buiten 
het parlement te houde.n. Danrtoe wordt 
de kandidaat van de éne par'ij terugge
troldten om die van een andere partij 
e~n kallls. te geven. 

Intussen heeft premier Pompidou de 
gnullisten er voor gewanrschuwd om 
m·2t de ,.les'' van 1967 voor ogen. niet 
voortijdig op hun lauweren te gaan 
msteti. Toen immers hee~t de oppositie 
in de tweede ronde zijn verl\ezen vrij
wel ingehaald. Het komende week-einde 
beginnen cle vakantles. Reden voor de 
kiezers om de stembus de stembus te 
l:l.ten. Ook daarom wordt de gaul· 
listische kiezer op het hart g-edrukt. dat 
in het "belang van het land" zijn stem 
t~rdr~g-e iR vereist. 

Na de studenten-révolte vnn mei. na 
de massale sta,tingen en rm de diep 
invretende onrust van· de af~elopen we· 
.ken schijnt dus vooralsnog het voor de 
Gaulle ongunstige getij gekeerd. Maar 
de weers'and tegen het pater>1alistisch 
regime van de generaai was toch te 
heftig·. dan dat hij - wil hi.j herhf!lingen 
voorkomen .-. verstar,dig zou. doen in 
wezen alles bij het oude te laten. Zeker. 
hij heeft zich hals over kop een 
voorstancher van hervormingen getoond. 
l\Taar het is de vraag of. als hij 
aànstaandc zondag inderdaad een éclfl· 
tante overwinning zou behalen. het niet 
vooral bij goede voornemens zal blij· 
ven. 

Het is duidelijk dat. zoals bleek bij 
het verzet der studenten - of van een 
oToeo van studenten - tien ;aar gaul· 
hstis.ch regime in Frankrijk · weerstan
den heeft gewekt. De klassen-te~enstel· 
Jingen zijn er nog altijd stPrker ~emar· 
l<eerd dan in de rest van West-1'11.n:opa. 
Het onderwijs. vooral ook het hoger 
onclcrwijs. werkt bij een fantastisch 
gestegen aantal studenten met een on
voldoende aantal en onvoldoende ge
outilleerde lokaliteiten. En de woning· 
nood is slechts gedeeltelijk gekeerd. 
Daarbij . komt, dat de centrale bevoog
ding zoals die inherent schijnt aan het 
gaullistische systeem, de doorsnee, zeer 
individualistische Fransman tegen de 
haren in strijkt. Voeg daarbij een verzet 
tegen het gezag - kerkgezag, staats· 
gezag, rmiversitair gezag - zoals zich 
dit op vele plaatsen van· de wereld ma
nifesteert, en de woelingen van van mei 
zijn tenminste gedeeltelijk verklaard. 

Al beweert men soms het tegendeel, 
ook het gaullistisch Frankrijk vertegen
woordigt een zekere vorm van democra
tie. Dat blijkt reeds uit het beroep op 
het kiezerskorps dat de generaal op ge· 
ze'te tijden doet en ook thans weer 
heeft gedaan. Toch heeft deze gaul
listische democratie een zeker autori· 
tair karakter. Dit uit zich vooral in de 
bevoogding die de Franse bevolking zich 
moet laten welgevallen. De bevoogding 
- en sterker dan dat - is zonneklaar 
op het gebied van radio en televisie. 
Deze media staan onder strenge contro
le van de staat. Leiders vnn de opposi
tie hebben er slechts een schaarse kans 
hun mening kenbaar te maken. Geen 
wonder dan ook dat het personeel van 
de ORTF - Office cle Radiodiffusion
Télévision Francaise - een duidelijk 
verzet tegen de regering-Pompidou 
heeft gemanifesteerd. 

Op een goed, of zo men wil kwaad 
ogenblik heeft het regime zeer wankel 
gestaan. Dat was toen François Mitter
rand, de leider.v.an de linkse federatie, 
de vorming van eeh voorlopige rege-< 

~ - - . - - -·- -- -"" - 1 

de Gaulle, in uitzicht stelde. De h)'-
per-bel,wame oud-prcJn'cr Piene 
JVI(mdès·F'l·anc ,,het genie zond.er ach-
Jcr'w.n·· -·- wc:nl door ·hmn als leider 
van C.2l11 -~jeu\v.-~ 1·cg·:ri·lg aanbevolen. 

Toen is plotselin:;· de p1·esiclent van 
Franln·\jk een kleine :i en uur zoele ge
\Vecst. N::t een ~1ru1 '.'~1-nkcli:n\e ln1}:>uls on1 
te abclicei-en. h·~Cft hij het oude zelfver· 
ti·ou\ven n:lsrned-• h·:L gcJoof in de eigen 
roeping hc1 vondc '. Zoals bekend we~ cl
cl~ hij zich 1c-t é!~ :-·;en:::Ltals -- generaal 
l\l[assu in het b"jzonder - · van wier 
steun hi4 zieh ver:o,:·kc-1·dc. Dat hij daar
bij ten opzicht~ v~n ~ndere generaals, nl. 
cl~ prominent 'n ,.,.,1 de opstand vnn 
1958. die hem ie· t.:rlijk paar het leve'l 
s · onclen. an1ncst: e nweqt aanvaard..,n. -· 
heeft de president die zowel uiterst be
kwaam als uiten.;' rc~::>llstiseh is, blijk-
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baar niet gedeerd. 
.JuiE:. omdat. te beginnen met de 

opstand van een klE'ine g1oep studenten 
g·.:vo1.é•;d door een stal,ing van 10 mil
joen, lwt Fr::wse openbare leven g·eheel 
dJ·ei-;·dc .te ontwrichten. is het begrijpe
Hik ·dat de gezeten burger en oolr de 
middenstander opnieuw lwn heil van de 
G[l.ulle verwaehten. Daarvan maakt de 
gcne1·aal als doorgewinterd taetieus een 
al te overvloedig gebruik. Want dezelfde 
president van Fn<·,Jni:ik, die uit haat en 
r:,neune tegen .. les Anglo-Saxons" dui
dcliik av:>.nccs tegenover het commu
nistisch Rusland heeft g·emaakt, heeft' 
ten beho:)ve vnn cle?.e ver!dezingen de 
,.communisten"· tot staatsvijand no. 1 
verkl:lard. Diezelfde communisten. die, 
WlJ moeten het eerlijk toegeven, door 
een gema'igcle houding h~t hunne heb· 
b'·n bijgeclragE'n lot de redding van het 
re:;ime. Ook ZlJ vormen in anar
ehistisehe ogen overigens een stuk van 
llf't Frnnse es'ablishment. 

I"dien bij de verkiezingen van 
aanstaande zondag-. zoals waarnemers 
vom'Rpcllen. de presi.cJent zijn positie in
deè·cl::wrl bcveRtigd zal vinden, rijst de 
vi·•ng of hij hn~7.aam maar zeker tot 
e-)n 1·e?,·in1e v:1n rancune ?.al overgaan. 
w· i geloven het niet. Want de Gaulle is 
te v 'Cl st..,..,tRin:ln en iiskoud. zelfs cy
l''c"h 1··:>:1liR'. on1 de tekenen van mei 
1 n.1g g·<'h ··~l te hebben misvcrstaa!l~l. Of 
c•r:ht"r een regeringsleider van 77 jaar 
in sh~' e:al 7.Hn de hervorm.ingen in te 
vo~ren die- hii nood"edwongen in uit
z'cht heeft gesteld, moet nog blijken. 

L.M. 
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Gemeenteraad op reces 
DEZE week heeft de gemeenteraad 

van Amsterdam zijn laatste verg·a
dering voor het zomerreces gehouden. 
Daarmee is een druk jaar afgesloten. 
Er is veel vergaderd, er zijn enkele 
belangrijke beslissingen genomen en er 
is een basis g·elegd voor het bin
nenstadsbeleid van cle komende jaren. 

Een van de belangrijkste beslissingen 
is wellicht het besluit om de stadsspoor
weg aan te leggen. Tegen deze beslis
sing is - eigenlijk alleen buiten de raad 
- heftig ven1et geweest, zij het dat dit 
verzet niet altijd gebaseerd was op een 
helder inzicht in de verkeersproblemen. 
Daar komt hij dat de uitgangspunten 
van waanlit de vel'lcecrsproblemen wer
den beoordeeld veelal wat eenzijdig wa
ren. Zo heeft bijvoorbeeld de Ameri
kaanse planoloog David Jokinen -- die 
in zijn stadsop<'raiie en passant bet Am
troplan inlar-:te ---- heel duidelijk het uit
gangspunt gekoz0n dat Amsterdams bin
nenstad een zal,8ncentrum is en dat de 
nadruk uitr-:luitend op het particuliere 
vervoer moefit liggen. De gemeentelijke 
conceptie is overigenr-: ook niet vrij van 
eenzijdigheid, hier immel'S ligt de na
druk duidelijk op het openbare vervoer. 
Toch is het stadBspoorwegplan een goed 
plan, omdat het een adequate oplo"R'ng 
lmn bieden voor het hele stadsverkeer, 
màar ook omelat het cle mogelijkheden 

van het particuliere ve1·!wer ni0t wezen
lijk aantast. Wel zal het noclig zijn· dat 
de gemeenteraad nauwlettend erop toe
ziet dat die mogelijkheden van het par
ticuliere verkeer straks zullen blijven 
bestaan. Daarom is het komende debat 
over de tweede Nota binnem;tad van 
eminent belang. 

Informeel is het debat over de bin
nenstadsnota al begonnen. Vo1·:ge ·week 
heeft de raad in een informele bijeen
komst uitvoel'ig over die nota gespro
ken. althans over het vootontwerp dat 
daarover door b. en w. 1 of liever; door 
de Amstel'C1amr-:e stad;;ontwU;:kelaars 
voor b. en w.) is opge,;1elc1. Die infor
mele vergadering was niet bedoeld om 
tot bcHluiten te komen. maar om voorlo
pig af te tasten hoe de opvrtttingen om
b·ent de beginselen van het l:Jin
nenr-:tadsbeleid liggen. Het was dan ook 
geen vergadering wartruit ietr-: gepubli
ceerd kan worden, hocwel een aantal 
raadHverslaggevers er wel alr-: Joehoor
ders zijn toegelaten. Dat is toe te jui
chen want zij z\in het die stl·aks de 
An1sterdmnJne1·s zullen moeten voorlich
ten over de besluiten en dan is het goed 
dat zij reecl8 in een vroeg Rtadium 
persoonlijk kcnni;; nf'men van de stflnd-
punten. · 

\Vat die stal1(lpunten zijn lmnnen wij 

Schoolpedagogische dienst 
MET de voorbereiding van een 

schoolpeelagogische dienst zijn we 
in Rotterdam een stap verdergekomen. 
Een breed samengestelde commissie 
van onderwijsdeskundigen onder voor
zittersellap van mr. J. G. Bmmink, 
hoofd van de sec1·ctarieafdeling Onder
wijs en volksontwil>keling, heeft rapport 
uitgebracht over "de wijze waarop het 
openbaar en bijr.onder onderwijs in ge
zamenlijke verantwoordelijkheid werk
zaam kunnen zijn voor het verschaffen 
van advies en hulp bij individuele moei
lijkheden van leerlingen e11 leraren''. 

Burgemeester en wethouders hebben 
dit rapport onlangs in de openbaarheid 
gebracht met het oogmerk een publiel;:e 
discussie te ontketenen. Zelf heeft het 
college nog geen standpunt bepaald 
over de voorstellen van de commissie. 
Dit zal pas geschieden nadat de ver-. 
wachte reacties op het rapport zullen 
zijn binnengekomen. In raadslu·ingen 
leeft daarom de verwachting dat het 
rapport niet eerder dan in oktober in cle 
raad zal worden besproken. 

Blijkens het rapport zal de schoolpc-

dagogischc clien,;t, die de commis
sie-Bannink vom· ogen staal, het to.l r.ij:1 
taak rel;:enen behulp~aam te zijn bij het 
onderl;:ennen lin een zo vroeg mogelijk 
stadium) van leer- en;ot gedragsmoei
lijkheclen. De dienst zal echter pas op
treden nadat de school op eigen initia
tief. dan wel op verzoel' van de ouders 
daarom heeft gevraagd. 

In tegenovm·gestelcle richting 7-al de 
dienst eveneens werkzann1 moeten z;jn. 
Verwacht wonlt namclijl> d8t hij al
weer in een zo vro0g mogelijk stadium 

ook lcel'lingcn met bij;;,ondcre be
gaafdheid zal opsporen. li:r lmn dan 
voor gezorgd worden dat deze leerlin
gen d'e ontwil,kclingsmogc!Ukhcclcn krij
geü, ·die bij hun aan.!eg passen. 

Als wij ons er nu toe zetten het rap
port va.n enig ln·Hi.sch commentaar l,e 
\'OOl'Zien, dan willen wij in de eer.>te 
plaats opmerken dat Rottr>i'dam m3t 
ZlJll schoo!pedagog·ische dienst 
gesteld dat die er komt allerminst 
een p1·in1et~l' zal genieten. Versebeidene 
andere gemeenten 7-ijn al eerder tot de 
instel1ing van zo'n dienst overgegaan. 

EEN PARTIJl JE LIBRE 
een 

verfrissend 

politiek 

boekje 

door Hans Wiegel 

CI'.rA:\T lTI' HET VOOHWOOltD: 

HP-t zijn wat lo"se persoonlijl;;e notities OYer tle V.V.D., de part.ij,·ernleuwlug-, 
de demoeratie in bestuur en maatschappij ge\YOI'tlen. Over mijn eigen 
partij ga i!;; niet "hoera." roepen, daaryoor ben ik te ,.-erdacht. Overigens 
Ug·t het: liberalen niet zlehzelf op de borst te slaan en de eigen ideeën 
h•·iljant te vinden. Et•n bt•etje nwPr relat.ivt•ren in <le politiP.I;;, bereid zUn 
naar anderen te luisteren en af en toe ooi;; eens om jezell' lnmne!l' lachen, 
zoluler de ernst van dl'. ~.al;;en waa,r het in de samenleving om g;:~at te 
vergeten, zou Pen bijdrage tot polltlelH~ vernieuwing zijn, waar· \\'<' wat aan 
zouden lmnHPn hebben. 

U kunt dit openhartig boekje (87 pagina's), dat u in één adem uitleest bestellen door 

f 3,95 over te maken op postgiro 10303 ten name van NRC-Tijdschriftenuitgeverij, 

Rotterdam. Op het bijstrookje vermelden: "Libre". 

dus nog niet weten, n1aar aangenomen 
mag wel worden dat er tegen het voor
ontwerp geen onoverkomelijte beo-~wa

ren r.ullen zijn. Het \'o01·ontwerp im
mers, het is hier al ee1·der gezegd, is 
een evenwichtig en welovenvagen 
werkstuk dat op · goede wijze rel,ening 
houdt met de problemen van de stad. 
Er is naar gestreefd 0111 het lmrakter 
van de binnenstad te bewaren, 0111 de 
toegankelijkheid van de binnenstad te 
vergroten, om recht te doen aan de 
economische functies van Amsterdam 
en. om vooral de te1·tiaire sector ook in 
en vlakbij het r-:tadHhart de noodzake
lijke expansiemogelijkheid te bieden, en 
ten slotte om aan de universiteit van 
Amsterdam de mogelijkheid te laten 
van ontplooiing en uitb1·eicUng binnen de 
stad. 

Toch is er wel enige J:ede.n tot behoed
zaamheid. Ben van de onderwerpen van 
de nota is de woonfunctie van sommige 
stadswijken in · de negentiende-eeuwse 
gorelel en .in de binnrmstacl. Op zichzelf 
is dat bijzonder wenselijk. Maar er zal 
wel gewanl't moden worden tegen een 
n1onomnne opvatting van deze functie. 
Het enkele wnken geleden gehouden de
bat over de Bethaniënbuurt heeft wel 
geleerd d;J.t er Pen neiging bestaat om 
uiterm<J.tr; rigo;:cus tewcrk te gaan. De 
grondig8 \'8nvi.idcTing van alle ambach-

Wij denken bij voorbeeld aan Haarlem, 
Utrecht en EnBchede. 

Naar de praktijk heeft geleerd kan de 
dienst een ni.Jttige functie vervullen. 
Instellingen van deze aard kunnen ertoe 
bijdragen dat het hoogste rendement 
wordt verkregen uit de eno1·me bedra
gen, die in ons onderwijs worden gesto
J,en. 

Intussen is het wel merkwaardig dat 
de commissie-Bannink in haar rapport 
met geen woord rept over ervaringen 
elders. De vraag· rijst of zij dan.rnaar 
een onderzoek heeft ingesteld. Volgens 
onze inlichting·en heeft zij in elk gcYal 
niet haar licht opgestoken b~i het 
Lanclelijl' contactorgaan voor school<~.d
viesinstanties in Den Haag, hoewel dit 
orgaan daarvoor toch zeker in aanmet·
king had bchoren te komen. 

Dit nu verder latend·e voor wat het is, 
willen wij er de :;taridacht van de lez,~rs 
op vestigen dat een volledig ontwikkelde 
schoolpedagogische dienst een lwstbare 
affaire beloofd. te worden. De commis
sie-Bannink steit dat in haar rapport 
rnet zoveel WilOrden vast. Reeds in de 
eerste fasé is alleeli voor perso
neelsko::;ten al een bedrag van naar 
schatting f 350.000 per jaar nodig.- Daar 
zijn de kosten voor huisvesting en der
gelijke dus nog niet in begrepen. 

In deze wetenschap rijBt bij ons on
middellijl' de vraag wat de dienst dam
voor zal kunnen doen. Het rapport is 
reëel genoeg om wat dat betreft geen 
overdreven verwachtingen wakl,er te 
roepen. Het noemt het "een niet te ver
wezenlijken ideaal de dienst werkzaam 
te doen zijn ten behoeve van a l l e on
derwijsvormen in onze stad". 

De commissie wil derhalve het werk
terrein vooralsnog beperken tot het kleu
ter- en het basisonderwijs. En dan nog 
niet eens tot alle kleuter- en basisscho
len. 

Als de papieren zo liggen Yragcn wij 
ons af of het om redenen van financiële 
am·cl wel verantwoörd is te stt·even 
naar een zelfstandige dienst. Voor het 
stellen van. die vraag- is zeker aanlei· 
ding nu bij de afdeling- onderwijs ten 
stadhuize het streven duidelijk zicht
baar is op alle niet-noodzakelijl'e uitgn
ven te. bezuinigen, opdat meer g-eld 
beschikbaar kan kom en voor verbete
ring van de kwalitdt van het onderwijR. 
Het is een streven dat het libenlle 
l'aadslid mevrouw. Ende1·t-Baylé bij 
her!Jaling en met kracht h ceft hepl eit en
dat nu in wethouder Van der Ploeg· en 
toegewijd uitvoerder blijkt te vinden. 

Is het clan ook niet beter -·-· }vant 
efficiënter en YOOJ'clcliger - - de dienst 
oncle1' te brengen bij het wetenschappe
lijk bureau? Voor ons lijdt hel namelijk 
geen twijfel dat bepaalde wcrlG(aamhe
den elkaar zullen ovel'lappcn als men 
beide instellingen zelfstamlig nflast el
kaar laat opereren. 

Hierbij moeten wij echter het ,·olgen· 
de bedenken. De commissic-Banninl( is 
er kennelijk op bedacht geweest de 
schoolpeelagogische dienst voor \'enmi
ling te vrijwaren. Zij is daarin hclans 
niet hele_maal geslaagd. Terwijl aan (],, 
ene kant de bestuurscommissie een g-e
mengde samenstelling zou moeten krij
gen, zouden aan· de :Jndere kant de aan 
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lelijke activiteit uit deze kleine buurt 
1 zij het met uitzondering van de zoge
naamde bum-tgebonden ambachten) 
doet niet alleen vrezen dat de margi
nale en niet-zo-marginale bedrijven en 
beclrijfjer-: uit die buurt voor grote moei
lijkheden zullen worden geplaatst, maar 
het openbaart tevens een compromislo
ze houding waardoor het doel wel eens 
voorbijgeschoten kan worden. Het lm
rakter en de levendigheid van de bin
nenstad zouden door een al te strenge 
doorvoering van de gedachte Woonwijk 
is uitr-:luitend woonwijk, in steriliteit 
kunnen worden gesmoord. 

Voor de Bethaniënbuurt is daar nier 
veel n1eer aan te doen, al n1oet n1en 
afwachten of de veertig miljoen gulden 
die voor de revalidatie van dit wijkje 
nodig zijn er zullen komen. Voor de 
andere saneringsbuurten van de bin
nenstad zal men zich toch moeten af
vragen of zij nu wel naar het model van 
de Bethaniënbuurt moeten worden opge
zet. Dat is een vraag die de gemeente
raad in het volgende zittingsjaar zal 
moeten beantwoorden. Ten dele zal dat 
antwoord kunnen worden gegeven in de 
beperking van de tweede Nota bin
nenstad, het definitieve antwoord komt 
dan bij de vaststelling van de bestem
mingsplannen die op de beleidsnota zul
len worden gebaseerd. 

te stellen deskundigen I zeven in gutal) 
mede op grond van confessionele over
wcgingen moeten worden aangetrokken. 

Het bestaan van deze verzuilingc;tcn
densen moeten worden betreurd. Dat 
het ook heel goed zonder kan, bewijst 
de schoolartsendienst. Maar wc hebben 
op dit punt vermoedelijk te maken met 
een werkelijJ;:heid waar we niet onderuit 
kunnen. Het lijkt ons n1.et het oog op de 

terecht -- hooggeprezen duidelijkheid 
in de politiek gewenst dat daarin met
tertijd oiJheldering lwmt. 

mr zijn over de voorgestelde dienst 
\'cle vragen denkbam'. Voor het ogen· 
blik willen wij er slechts enkele noemen. 
Welke zijn de consequenties van onclct'
hrenging van de dienst bij het we
tenschappelijk bureau? Zou dat voor 
"de zuilen" aanleiding kunnen zijn tot 
de instelling van eigen :ochoolpedago
gische diensten, misschien zelfs Wl"l van 
eigen wetenschappclijlw bureaus h: 
besluiten? 

Als deze vragen bevestigend moeten 
worden beantwoord en als de zaken bich 
werkelijk in deze dchtirig zoucl•m ont
wikkelen, dan zou de ver.';pilling eom
pleet zijn. 

Drs Pais en de 
geluidshinder 

Drs. ,<\",_Pais, VVD-raadslicl te Amster
dant, heèl't vorige week aan b. en w. 
\'an de hoofdstad ~en negental vrag-en 
~csteld met betrekking tot cle -ge· 
luidshin<ler door vliegtuigen in het ge
bied van cle gemeente. De laatste vraa~· 
is of h. en \V, kunnen me<le<lelen of zij 
lwreicl zijn te bevorderen, clat metter
tijd op de luchthaven Schi]Jhol een der
g•·lijk patroon van start- en landingsba
rum alsm.ede van baangebruik worclt ge· 
r·ealiseerd, dat vliegtuigbewegingen als 
rel{el niet meer hoven de bebouwde 
lwm ,·:ni de An1stcnlamse a.-gglomerat.ie 
hebneven pla.-ats te vinden. 

De· heer Pais verzoekt voorts om een 
overzicht van de aard en frequentie van 
het gebruik der start- en landingsbanen 
op het nieuwe Schiphol in de periode 
van medio november 1967 tot heden. 
Ook wenst hij een specificatie per start
en landingsbaan, per etmaal en per 
verschillende periodes van de dag. 

Dflamaast wil het VVD-raadslid we
ten well;:e stappen b. en w. het laatste 
half jaar hebben genomen om de geluicl;;
hindcr te beperken, op welke Wijze het 
onlangs opgerichte Klachtenbm·eau 
werkt, _hoe vaak er lesvluchten boven 
Amstet·clam plaatsvinden en of er op 
Schiphol ook 'r-: nachts wordt p!·ocfge
draaid. 

D1·s. Pais blijft dus de kwestie van de 
geluidshinder in de omgeving van de 
nationale luchthaven zeer Jnitisch \·ol
gen. 
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Grondslagen voor ons 

buitenland-beleid 
Op ll en 12 juni behandelde de Ee1·sie. 

I<amer de begroting van buitenlandse 
zaken. Gezien onze - tijdelijke --- twee
wekelijkse ve1·schijning zullen wij on~ 
hier moeten beperken tot een s<mwnyat
ting van de vier hoofdpunten uit bet. 
betoog van onze fractievoorzitter in de
ze Kamer, mr. H. van Riel. 

Deze betroffen : zijn wam·dering voor 
minister Luns en staatssecretaris Dt' 
Koster; de bezoel,en van minister Luns 
aan .een aantal landen achter het ijze
ren gordijn en aan Portugal; de land
bouwpolitie!< en de EEG en ten slotte de 
grondslagen voor ons buitenlands be
leid, mals de heer Van Riel die ziet. 

Wnt het beleid Vfl.n de minister betreft 
kon de heer Van Riel meeledelen dat 
zijn fractie de verrichtingen van de 
heer Luns met waardePende belangstel
ling blijft volgen. Zij is van mening, dat 
de minister gedurende een lange reelul 
van jaren de belang·en van Nederland 
op voortreffelijke wijze heeft beha.rtigd. 

:r-;c,n nieuw. int·erc~ssant en positief te 
llt)ûen facet noemde spr. het, dat de 
minister reuentelijk zieh zeer bijzondere 
pet·sooillijlm moeite geeft ,.om enige 
landen uit het Oofitblok een hart onder 
de riem te steken bij hun nuttige pogen, 
zich althans nevenzakelijk aan de greep 
van de Sowjet-Unie te onttreklwn." Het 
ver~·t er1•aring en talent om, al iR het 

·maar voor een klein stukje, het vertrou-
wen en de sympathie te winnen der 
Oosteuropese regenten, l\farxistische 
realisten bij uitstek, soms in angst voor 
hun fysieke veiligheid en groot gewor
den in een spijkerharde levensschool. 

Met grote appreciatie kon zijn fraetie 
ook het werk van staatssecretaris De 
Ko'!ter volgen. Zonder parlementaire of 
speciale ambtelijke ervaring heeft deze 
zich naar sprekers imlruk op voortreffe-

. lijke wijze ingewerkt en weet hij het 
Nederlandse standpunt deskundig en 
veelal met succes te verdedigen. 

Het .. Portugese" incident 
Men zal zich herinneren. dat er nogal 

wat kritiek is geleverd op clc minister in 
verband met diens "hoffell;jl'e woor
den", aan het adres Yan elP president 
van Portugal geuit bij zijn bezoek aan 
dat land. Een aspect: het p_rótocollHire. 
hnd de_ minister intussen zelf rechtge
ZPt. <'1-Ianr ook overigens vond de heel' 
Van Riel vePI kritiel{ getuigen van "een 
s~·mptomatiscll gemis aan wijsheid en 
nndenlwn." Nadrukkelijk stelde mr. 
Van Riel voorop, dat het Nederlandse 
voll' een systeem als het Portugese niet 
wenst. Dat ir; dnidelijl;. Ook is duidel~jk. 
dat de .Nederlandse I i b e ral en , ge
l.ien hun strijd voor het lot stanel bren
g-en ener functionabele parlementaire 
d0mocratie binnen Nederland, krach
tens hun beginsel voor de gang van 
zaken in Portugal hoffelijk gezegd wei
nig sympathie kunnen opbrengen. 

Van kritiseren zullen zij zich daarbij 
echter veelal onthouden èn on1 de door 
de minister reeds genoemde bondge
nootschappelijke redenen. èn - nog be
langrijker - omdat het kritiseren van 
politiel{e gebeurtenissen in een ander 
land. wil dat met recht geschieden. ook 
moreel, afhankelijk behoort te zijn van 
het antwoord op de vraag in hoeverre 
men dat land, zijn cultuur, zijn econo
mie. zijn geschiedenis en ZlJn ge
dragspatroon in heden en ve1·leden 
nauwkeurig kent. Hij tekende dRnrbij 
n:1 :1' ul;kelijk aan, dat besiialiteiten al
tijd verwerpelijk zijn en altijd bekri
tiseet·d n1ogen en n1oeten worden. 

Verder vestigde mr. Van Riel nog de 
aandacht op t\vee zal;en. In de e:erste 
plaats is z.i. ieder, die ûch wel eens 
wat ernstiger met politicologie heeft be
ziggehouden ervan overtuigd, dat ei
genlijk maflr weinig landen in de we
reld regeerbaar zijn - en dat is niet 
pntktisch maar ethisch bedoelel ---- met 
inachtneming van bepaalde vnJ· 
heidscomplexen, dus op parlemen
tair-democratische wijze. De vraag zou 
moeten worden beantwoord of een ande
re ontwikkeling dan degene waartoe 
president Salazar zijn land heeft geleid, 
als resultaat grotere burgerlijke vrijhe
den 0n een bete1·e economische situatie 
voor Portugal - niet voor Nederland of 
Noorwegen - zou hebben opgeleverd. 

Wat het Portugese kolonialisme be
h·eft stond ook voor de heer Van Riel 
wel vast, dat dit binnen afzienbare tijd 
afloopt. 

Een andere kwestie vond hij, of een 
verlenging van de westerse voogdij met 
stel dertig jaar van 1950 af gerel{end, 
Yet·gelel,en met bUvoorbeelc! hetgeen in 
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Nig-.•J·i~. geschiedt. niel voor die bevol
lüng betere stoffelijke en vooral geeste
lijke resultaten zou opleveren. De grens 
tu8sen vrijheid en de meest afgTijselijke 
vorm van ongebondenheid wordt veel 
de Ibo's en de Noord-Nige1·ianen) niet 
o\·crschreden I :üen zie de striicl tussen 
alleen, sprel~:er durfde gerust t~ zeggen: 
niet hoofdzakelijk door blanken. 

Mr. Van Ri.el besioot dit gedeelte van 
zijn rede met nogmaals vast te stellen, 
dat hij voor het regime van presielent 
Salazar geen enkele affiniteit gevoelt en 
!Jij herhaalde. dat hij de politiek van 
Portugal in Afrika bijzondex· wmmg 
kans g-eeft. Het ging er hem alleen om. 
generaliseren te bestrijden; in liet alge
lneen, 111~tar in het bi:17.ondc-r ., wanneer 
onbewijsbare gene:hllisaties worden ge
hruikt om in de publieke voorstelling 
landen te diskwalificeren die het linkse 
denkpatroon weigeren over te nen1en en 
internat'm1aal politiek gesprol'en on
n1ic:bm:e hoeJ,sb1wn i11 hC't westerse ver
dediging~:sy~-;teem vormen.'' 

. ) Hier ;~1t" ---- :,-;o ;;r.':'.i hii .. een stul{ 
bewust links extremistiséi1 politiek den
lc;.;n en dri-j\~on -ac~~ü. r. 1\::tntoonbaar be
wust. Men. behoeft clnnrtoe slechts een 
statiBtl<'k te ü:n;;C'n v;~n de aandaeht, 
besteed aan de N'gerjnmwe kwestie, 
aan de Tib:._:L1~UY .' · · y--.~sUe of aan de 
ter i enrdaden van de Vieteong, vcrgele
ken met de negatieve publiciteit, · die 

open boek over 
open haarden 
Denkt u over een open haàrd? 
Vraag BELLFIRES dan om de 
gratis pocket over· open haarden. 
Daarin staat alles· over stoken, 
inbouw, rookkana:en. accessoires, 
en nog veel meer. Wij sturen U . 
hem direct. 

~. ë~~p~~· ....... ~-{-. ~ 
• Ik wil graag opening van • 
• zaken over open haarden. : 

Stuur mij s.v.p. uw gratis 
• pocket. 

• Naam; 

Adres: 
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een incident als een uitlating van mi
nister Luns kreeg·.'' 

Na de minister o.a. te hebben v·er
zocht, de Staten-Generaal en het Neder
landse vol!; volledig op de hoogte te 
houden van wat zich in de komende tijd 
rondom de volksstemming in 
Nieuw-Guinea gaat Afspelen en 'na de 
nodige aandacht aan de situatie in 
Frankrijk te hebben gewijd, maakte de 
heer Van Riel nog een aantal opmerkin
gen over de landbouwpolitiek in de 
EI<;G. Hier is zieh de doorvoering van 
een aantal op internationale verdragen 
berustende regels aan het voltrekken, 
die miljard<'n gaat kosten en zich in 
feite aan internationale parlementaire 
bcleidscontrole onttrelü. 

De heer Van Riel suggereerde hier 
voor Nederland als een voo1·lopige nood
oplossing een permanent, geïnstitutiona
liseerd contact tussen de betrokken mi
nisters en hun naaste medewerkers 
enerzijds en een kleine .deskundige groep 
van leden uit beide Kamers anderzijds. 
Het ging hem erom, de desbetreffende 
ministers in een positie te brengen die 
althans enige gelij!{Cnis vertoont met 
mële parlementaire verantwoordelijk
heid. De situatie, zoals die nu is, vond 
hij yoor het Nederlandse parlcment on
aanvaardbaar. Dat een groter deel van 
ons nationaal inkomen op den dum: via 
internationale kanalen loopt, wegloopt 
of binnenkomt. is onvermijdelijk en in 
vele opzichten gewenst. l\1aar dan moet 
er ook echte parlementa.ire controie 
zijn. Een reële inter-uatienale parlemen
taire oplossing. waar iedereen de voor
keur aan geeft, is nu eenmnal nog niet 
in ;,o,icht. 

Grondslagen 
Ten slotte gaf de lwer Van Riel 

een overzicht van wat hij- zag als 
de grondslagen (in ..:eer algerilene zin) 
voor het buitenhmd;; beleid. In de eerste 
plaats: 1\Tedewerldng aan het vermijden 
van situatiec;, waaruil concreet oor
logsgevaar lmn ontstaan. 

In de tweede plaats: voor wat Europa 
aangaat het zodanig manoeuvreren, dat 
èn voor Neeierland de· beste econo
mü;che re'!ultaten bereikt worden èn het 
;"iel! zo opstellen dat. 1naterieel en im
materieel de kansen op een werlwlijk 
verenigd Europa in een verdere toe
komst worden verbeterd. Dat kan op 
een ogenblik betekenen. dat grote voor
zichtigheid en zelfs een gedeeltelijl'e te
n•gkeer op een ingeslagen weg nodig 
kunnen zijn. . 

\Vet:eldpolitiek gezien: steeds zodanige 
standpunten innemen, dat de suprema
tie van het \Ve~ten z.olang verzekerd 
blijft als noclig is om rondom China in 
Azië met Westerse hulp een evenwicht 
te doen ontstaan en· voorts de ontwikkc
ling~gebiedeu een zodanig stadium van 
economische en sociale ontwikkeling 
hebben bereikt dat het gevoel voor de 
betclwnis van staatsburgerlijke vrijheid 
daar van onderen op doorbreekt. Geven 
WlJ ons machtsoverwicht te vroeg op. 
dan is duidelijk dat wij in een wereld 
van kleine en half-grote oorlogen ver
zeild raken en dat overal. ook in het 
Westen, ook in ons land, zich uit de 
nood geboren autocratische en semi-au
tocratische systemen zullen doorzetten. 

Voorwaarde tot het voeren van een 
dergelijk beleid is steun van de 
Westeuropese bevo1kingen. Die politie
ke steun is. zoals Fl·<Jnkrijk nu leert. 
behalve bij de bm·gerij ook bij een be
langrijk gecleeltC' vun de arbeidersldns
se te verkrijgc~1. DL' denkbeelden, clie 
bestaan omtrent het stoffelijk welzijn 
spelen daarbij een uitzonderlijk grote 
rol. nog bo\·en zaken als grotere 
maatschappelijke invloed. 

Mr. Van Riel achtte het duidelijk. dat 
die grotere maatschappelijke invloed er 
wel moet komen: Pven duidelijk is dat 
het. experimenteren in neg-atieve zin 
met de toenemenelP consun1ptie en de 
welvaartsstijging levC'nsgeYmulijke risi
co's oplevert, en d~lt op dflt punt van 
geen enlwle slapte of eoncessie sprake 
mag zijn. in het belang vun de wereld
vrede en de staatsburgel'lijke vrijheden, 
die met de. geestelijke I'J ijheicl ten 
natnvste sarnenhnngen. 

De etnische el1 politiul'e gl'Oeperingen, 
die tegen de nwcht van het v\'esten op
tol'nen, zullen --- aldus de heer Van Riel 
- allerminst door onze goede bedoelin
gen worden geïmponeerd. maar wel 
door bewust en beleidvol politiek hande
len, alsmede door onze hulp aan hen in 
toenemende mate te bieden, ook al om 
tot een betere opbouw vw1 de 
maat.schappclijl'e piramide in die lan
den te Immen. 
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Sidney J. van den Bergh: 

Rijnmond 
dreigt te 
mislukken 

"Ik r.ou nu willen vasü;t.ellen, dat on
danks het harde en belnvame werl' dat 
door de leiding van Rijnmond is ge
daan, deze proef op <een mislukking 
dreigt uit te lopen." 

Het was onze senator Sidnev J van 
den Bergh die dezer dagen tfjde1~s de 
behandeling van de begroting van bin
nenlandse zaken in de Eerste Kamer 
met een kritische redevoering over o.m. 
het bestaansrecht en de kvem;vatbaar
heid van het bestuursorgaan Rijnmond 
voor stevig vuurwerk zorgde. De vol
gende dag stonden de Nederlandse 
Jn·anten vol van zijn opvattingen, die -
naar de heer Van den Bergh stipuleerde 
~ als strilü persoonlijk moesten worden 
uitgelegd. 

De heer Van den Bergh lanceerde zijn 
denkbeelden met betrekking tot de Rijn
mond in de context van een speech over 
de bestuurlijke indeling van ons land. 
Hij constateerde verheugd dat de ont
wikkelingen te dien aanzien tenderen 
naar opheffing va.n kleinere eenheden 
(kleine gemeenten) en bundeling tot 
grotere. Het vra.a.gstuk 'Jan de provinci
ale herindeling beval hij sterk aan in de 
aandacht van de minister, juist omdat 
men ook voor andere gebieden in om: 
land denkt. aan oplossingen in de geest. 
van Rijnmond. 

De liberale senator, ctie ruim drie 
jaar geleden vóór het deRbetreffende 
wetsontwerp stemde "het is niet 
verstandig om altijd tegen een proef 
met iets nieuws te zijn" ---- zag voor het 
misluklien van de Rijnmond-conceptie 
enkele belang-rijke redenen. "Men heeft 
een lichaam gcsebapen met een zware 
orh·anisfltie, maar met vee] te g·eringe 
bcvoègdheden. Men heeft hier. een voor
zitter en een. raacl van gecommitteer
den en een parlement '- ·an ove1' de 80 
personen geyormd. Dit lichaam, dat 
doór directe verkiezingen wordt gclw
zen, wil aan het \verlc het vormt na
tuurlijk een apparaat. Dat apparaat 
kost geld. De '>Vet van Parkinson heeft 
hier een ideaal werkterrein. De jongste 
begroting RIUit reeds met een bedrag van 
3,6 miljoen gulden, waarvan 2,6 miljoen 
door de aangesloten gemeenten betaald 
moeten worden. Al deze ijverige mensen 
zoeken n1eer werli en :n••.rlr _ bÈnnoeienis. 
Dit kan men haast uitsluitend vinden 
door ove<rname van taken die tot dusve1· 
hoofdzakelijk provinciale of gemec.nte
lijke taken ·waren. En als men clan he

-zninigingen zou kunnen bereiken bij de 
apparaten van de provincie Zuid-Hollaî1d 
of bij de apparaten van cle aangeslolml 
gemeenten, zou dit nog niet zo e1·g zijn. 
Doch rUt is allerminst het geval.'' 

"Men is bezig te trachten hier een 7.g. 
vierde bestuurslaag te vormen, die al
leen maar tot oponthoud en meerdere 
kosten aanleiding lmn ~cv0n en die niet 
past in de traditionele indeling in de 
drie bestuurslagen die wij tot dus\'er 
gehad hebben (rijk, prol'incie, gemeen
te)". 

Rijnmond is, aldus de hPer Van den 
Bergh, "een lichamn n1et een zwaar en 
groeiend apparaat en ·wnder voldoende 
taken; een liehaam dat (.") nieuwe ta
ken zoekt die thans door andere vervuld 
worden of goedkoper vervuld lmnnen 
worden." 

Een andere grote fout in de opzet is 
z.i. dat. de gemeente Rotterelam 70 pct. 
van de bevolking van Rijnmond uit
maakt. Daardoor olits:aan conflicten 
tussen gemeentebestuur van Rotterdam 
en bestuur van Rijnmond. 

De heer Van den Bergh noemde en 
verwierp vervolgens enige alternatieve 
oplossiJtgen, maar l'wam. lea slotte met 
de gedachte een nieuwe provincie in 
het leven te roepen die het Rijnmond-ge
bied, Zeeland en het tussenliggende ge
bied van Zuid-Holland zou omvatten. 
Dit past in het stre\'en naar provinciale 
hel'incleling. bij handha\·ing van de drie 
bcstuurslagen. Men zal e0n provinciaal 
bestuur krijgen dat alle problemen van 
l':uidwest-Nederland lmn overzien en de 
positie van Rotte1·dam zal in deze pro
vincie yeel minder overheen-ienel zi:in 
dan tlwns in Rijnmond het gc\'al is, 
aldn~ cle scnatllr. 

"Eén ding staat voor mij vast: dat 
een zeer spoedige verandering van de 
tegenwoordig-e wettelijke regeling gebo
den is,'' zo besloot de heer Van den 
Bcrgh zijn toespraak. 

'i 
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Een RONDVAART door de Rotterdamse Havens 

Geweven schoonheid in nylontapijt 

8oamc prtsentercn wij u ons nitmre'produkt Vert<~Ion: ~ 
Vcrtelen is een HJ'lO_ïlta.pijt,dat vcrnan.ligd is voJgensde tJe ... 
J}i(lt(de \\'t:eft.ecimiek. Vertofon vervilt of pluîst »iet. Ver~ 
Jelcn blijf\mcoi, zeli~optfemeest intensief~ebruikte plaat .. 
Mil. It.dervan de UVcrto!oa• kleuren is naai genuancee•J. 
Veneion wordt geleverd o~ 300 cm. breed ( ~ttmcïbreeû ) 
fin 100 cm. bïced. Ve.r:tof(ln is znafs a!le VcïtO-flrOttu~h:.n 

•nad~ltlijk ~!erk.J'rgj; 380 •m. breed: f98,- ptr 1!/e!a. !00 .:m. i;ree.tfJ5,BOper mmr. 

containers : 
koel/ vries
containers : 

"Flats" en 
""uifcontainers": 

Onder de beschermde naam "Multiload"· 
container bouwt Paul & Van Weelde 
N.V. genormaliseerde elumlnlum &TA· 
PELCONTAINERS voor het etukgoe
derenvervoer. 
D.e çqnstructle van Van Weelde's. QOR· 

talners leent zich In het bijzonder tot 
het bouwen van uitvoeringen all koel/ 
vriescontalner1, met naar keuze poly· 
etreen of polyurethaan Isolatie. Binnen· 
afwerking naar wen• In aluminium of 
polyester. Tevens kan elk gewenst koel· 
aggregaat worden geleverd. 

GESLOTEN ALUMINIUM 
CARROSSERIEEN 

CARROSSERIE· EN CONTAINERFABRIEK 

PAUL&VANWEELDEN.V. 
'1-GRAVENWEG 350· NIEUWERKERKND IJSSEL• TEL (01803) 2841 (3 UJNEH) 

een BELEVENIS! 
Willem,splein 

Rotterda1n 

Ttvee Torens 

N.V. LIJ~I.;·EN GELANTINEFABRIEK 
TELEFOON 252Lt2 - DELFT 

J, Vermaas' Scheepvaart Bedrijf N.V~ 
Reders en managers van· zeeschepen 

kleine en grote handelsvaart 

-CARGADOORS 

BEVRACHTINGSAGENTEN 

Baan 12 

ROTTERDAM 

telefoon 116400-ll

telex 22153 (2 liinen) 

Boele's Scheepswerven en 
Machinefabriek N.V. 

B 0 L NES (bii Rotterdam) 

• 
Reparatie en nieuwbouw 

• 
TELEFOON 134862 ROTTERDAM - TELEGR. BOELE • BOlNES 
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Verontreiniging 
oppervlaktewateren 

·' 

F~en van tie onplezierige begeleidemie 
verschijnselen van de wch·aartsstaat is 
de produktie van grote hoev·eelheden af
val. FJen belaugrijk deel van dit afval 
kotnt via de rioleringen HUI woningen 
en bedrijven in het oppervlaktewater 
terecht. Dat gebem·t op vele plaatsen in 
een zodanige omvang dat de gevolgen 
el'van zichtbaal' en menigmaal ooi;: 
"ruikbaar" worden. Alhoewel ons land 
met de afvalwaterzuivering zeker niet 
vooraan loopt, wordt er toch al heel wat 
gedaan. Niet genoeg echter en daarom 
kmmen nmer ingrijpende maatr"cgelcn 
niet worden ontbeerd. 

Tot dit doel heeft de rege~·ing de wet 
"Hegelen omtrent de vevontreiniging 
van oppervlaktewateren" • ingediend. 
Met de am1neming van deze wet- door 
de Tweede Kame1· op 18 juni 1968 is een 
eerste stap gezet op een lange, moei
lijke en kostbare weg die naar gehoopt 
mag worden eerlang tot .een afdoende 
beheersing van het afvalwatervraagstuk 
:ial kunnen leiden. De VVD heeft met 
overtuiging. aan de voorbereiding van 
dit wetsont-werp meegewerlü. Zij heeft 
daarbij een flinke steun in de rug gehad 
van een speciale commissie van de Tel
dersstichting. Ooi;; hee.ft. zij dankbaar __ 
gebruik gemaakt van de adviezen van 
verscheidene desl,undigen op het gebied 
van de afvalwaterzuivering. 

Groot probleem 
Oppervlaktewateren zoals sloten, 

vaarten, kanalen, rivieren, plasse:1 en 
meren, kunne_n ZOl:dcr dat dit tot ontoe
laatbare toesta;1den aanleiding geeft een 
bepaalde hoeveelheid afvalwater opne
men. Dat dit zonder bezwaar kan, komt 
doordat de in het water levende 1111-

cro-organismef! in staat zij!l om de in 
alvalwater zwevende en opgeloste af
valstoffen tot onschadelijk materiaal af 
te breken. We spreken in dit verband 
dan ook van het zelfreinigend vermo
gen van het oppervlaktewater. Om dit 
nuttig afbraakproces goed te laten ver
lopen hebben de "reinigende" micro
organismen zuurstof nodig. Deze zuur
stof wordt aa,~ het oppervlaktewater 
onttrokken. Maar de hoeveelheid in 
het oppervlàdewater voorkomende 
zuurstof is beperkt en kan bovendien 
onder invloed van allerlei omstandighe
den nog al wisselen. Wanneer evenwel 
de hoeveelheid afvalwater zo groot 
wordt dat de zuurstof geheel wordt ge
bruikt dan gebeuren er ongelukken. De 
nuttige micro-organismen staken hun 
werk en l:J.rel,en het verontreinigend ma
teriaal niet meer af. Terloops zij er op 
gewezen ·dat; indien grote· hoeveelheden 
weliswaar schoon n1aar doorgaans zeer 
zuurstofarm industlieel koelwater op 
het oppervlaktewater wordt geloosd, het 
zelfreinigend proces eveneens kan wor
den belemmerd. 

Nu zijn er evenwel ook micro-orga
nismen die slechts bij afwezigheid van 
zuurstof actief worden. Deze' organismen 
grijpen hun kans in te sterk vervuild 
water. Hun aanwezigheid manifesteren 
zij door een doorgaans zeer onvolledige 
afbraak van het rondzwevend vuil. Bo
vendien produceren zij min of meer gif
tige, vaak zeer onaangenaam ruikende 
afbraakprodukten. Als gevolg hiervan 
sterft een groot deel van de in vervuild 
water levende planten, vissen, insekten 
en andere organisn1en. Dit afsterven 
gaat dan weer gepaard met een extra 
vervuiling. Voor een goed begrip zij op
gemerkt dat bij een goede zèlfreiniging 
ook de in het afvalwater voorkomende 
ziekteverwekkende kiemen worden ver
nietigd. 

Hoeveelheid afval 
De hoeveelheid . afval' a ie . g·eàllèide ld 

door één inwoner per jaar in allerlei 
vormen op de riolering wordt geloosd 
wordt aangeduid met de term inwo
ner-equivalent, afgekort i.e. In ons land 
moeten dus per jaar ca. 12,5 miljoen i.e. 
onschadelijk worden gemaakt. Via bet 
industrieel afvalwater komt daar nog 
een hoeveelheid bij die overeenkomt 
met 10 miljoen i.e. Op deze plaats zij 
vermeld dat daarnaast nog 15 miljoen 
i.e. in het Groningse industriegebied 
(o.a. strokarton en aardappelmeelin
dustrie) moet worden afgevoerd. Voor 
het noordelijk gebied is evenwel een 
afzonderlijke regeling in voorbereiding. 

Op dit moment moeten in ons land 
dus ruim 22 miljoen i.e. worden geïnac
tiveerd. Daarvan kunnen ten hoogste 5,5 
miljoen i.e. door de natuur worden ge
reinigd. Het is dus duidelijk dat wij een 
stevig handje moeten gaan helpen. Dat 
kan op verschillende manieren. In de 
eerste plaats gaat het er om verontrei-

niging aan de bron zoveel mogelijk te
gen te gaan. Dit is in hoofdzaak een taak 
van de industrie, die door llet treffen 
van soms zeer kostbare technische voor
ûeningen de verontreiniging in belang
rijke mate kan beperken. De burger 
zelf kan niet zoveel aan de zuivering 
doen, wel aan het beperken van de ver
nieling. Indirect zijn er wel mogelijkhe
den. Via het huishoudelijk afvalwater 
kon1en grote hoeveelheden reuu
gingsmiddelen in het afvalwater te
recht. 

Tot voor kort leverden met name de 
moeilijk afbreekbare componènten van 
die reinigingsmiddelen grote problemen 
op, omdat zij het reinigingsproces in de 
zuiveringsinsta~laties door het optreden 
van een buitengewoon hinderlijke 
schuinivorming ernstig belemmerden. 
Sedert 1 april jl.- worden geen reini
gingsmiddelen meer gemaakt die deze 
hinderijke nawerking vertonen. Zoais 
wij reeds aanduidden is het mogelijk ' 
door . de tussénschakeling van speciale 
zuiveringsinstallaties het afvalwater zo
ver voor te reinigen dat dit zonder be
zwaar op het oppervlaktewater kau 
worden geloosd. 

IVfaar -- en daarmede zitten wij nud
·den in het huidige probleem - de totale 
capaciteit van deze zuiveringsinst:tl
laties bedraagt slechts 3 miljoen i.e. We 
staan dus voor een bedenkelijke ach
terstand. Een achterstand die snel zou 
groe·ien indién wij geen 1·ekening zouden 
houden met onze groeiende bevolking, 
llet snel stijgend waterverbruik per 
hoofd van de bevolking en de eveneens 
snel toenemende behoefte aan water 
van de zijde van de industrie. 

Botsende belangen 
E-en hoger waterverbruik leidt- tot ·eén·· 

overeeJ~komstige stijging v_an de hoe
veelheid afvahvater. Een groot deel van 

-------------------- -------- --

dit water is ter beschikking gelwmen in 
de vm·m van grondwater. De beschikba
re hoeveelheid is evenwel beperkt. In 
het westen des lands hebben wij al gl'O
te hoeveelheden l'ivierwater nodig om 
de watervoorraad van de- duinwaterlei
ding op peil te houden. Een deel van 
onze bevolking gebruikt reeds gezuiverd 
l"ivierwater in een meer directe vorm. 
1 En zij weten het ~) • 

\Vij laten dit vraagstuk nu maar ver
der rusten en volstaan met te . constate
ren dat het waterverbruik in de toe
komst zodanig zal toe!lemen dat steeds 
meer een beroep zal moeten worden 
gedaan op het oppervlaktewater. Er is 
dus alles aan g·elegen om de kwaliteit 
van hèt or)pervlaktewater zo hoog mo
gelijk op te voeren. Daa1'bij past dus 
allerminst de lozing_ van grote .hoeveel
heden afvalwater. Daarbij moet bedacht 
worden dat vooral de Rijn - in dit 
verband wel Europa's grootste open ri
ool genoemd - een van onze belang
rijkste waterleveranciers is. Bemoedi
gend is, dat met name de Duitsers 
krachtige maatregelen treffen om de 
verontreiniging van de Rijn te beteuge
len. Zij besteden daar vele miljarden 

. aan._J!oorts wordt er hard aan gewerkt 
om· de Fransen zo ver te l'rijgen dat zij 
eindelijl' eens ophouden 1i1et het öp de 
Hijn lozen van enorme hoeveelheden af
valzouten van hun kali-industrie. 

Het ga;;tt bij dit alles niet alleen om 
het ter beschikking krijgen van voldoen
de goed drink- en industriewater. Vuil 
oppervlaktewater verstoort ook e1'nstig 
onze recreatieve genoegens in het alge
nleen en die van de beoefenaren van de 
\va.te'r-, ·zwem- en hengelsport in het bij
zo!lder. Ooi' worden flora en fauna be
dreigd, terwijl de belangen van de land
en tuinbouw kunnen worden geschaad. 
In ve1·band met dit laatste zij er op 
gewe:óen dat er grote hoeveelheden goed 

Spinners en Twiiners van 

WEEF- EN TRICOTGARENS 

--------------- ---------·-------~~------

\''I I tropen 
kfëding * afgestemd op taak en 
klimaat die ginds op u 
wachten. 

in onze speciale afdeling kunt u 
op vrijblijvend en deskundig ad
vies rekenen. 

DE STAD PARIJS N.·V. 
WAGENSTRAAT 45- 45a DEN HAAG TElEFOON 070-18.30.77 
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water nodig ZlJn om de verzilting- en de 
vervuiling van het boezemwatel'' in de 
kustprovincies tegen te gaan. 

Ter voorkoming van misverstand zij 
gememoreerd dat ook het lozen in volle 
zee doór middel van persleidingen, niet 
in onbeperkte. mate kan plaats vinden. 
Het tegendeel is het geval. Er zijn aan
wijzingen dat wij in dit opzicht bijzon
der behoedzaam moeten handelen. 

Ten slotte zij in dit verband nog g·~
wezen op de waarschijnlijk allesbehalve 
onschadelijke lozing vaa bepaalde che
mische afvalstoffen waPJ:"onder de per
sistente bestrijdingsmiddelen een pro
bleem apart vormen. 

De wet 
Technisch en juridisch gaat het om 

een bijzonder moeilijke wet. De Kamer 
heeft dat dan ook in volle omvang erva
ren. -Reeds op 9 noveube1· 1964 werd 
deze wet ingediend, 18 mei 1965 we1·d 
voorlopig verslag uitgebracht en daarna 
moest tot 18 oktober 1967 wo1·den ge-

, wacht alvorens de Memorie van Ant 
woord verscheen. Dat is minder een ge
volg van laksheid geweest dan wel van 
het feit dat al spoedig bleek dat er het 
nodige aa.n deze wet vertimmerd moest 
worden. De M.v.A. ging vergezeld van 
een gewijzigd ontwerp, een maatr~gel 
die nog een keer herhaald moest worden. 
Dit alles is niet alleen een gevolg ge-

- weest van het werk va<~ de bijzondere 
·Kamercommissie. Ook van de zijde van 
de lagere publiekrechtelijke organen en 
van de zijde van het bedrijfsleven zijn 
tal van verlangens en voorstellen inge
bracht. 

Desondanl{S is een wet ontstaan waar
van mevrouw Veder-Smit, een van bei
de VVD-wooi·dvoerders bij de plena.ire 
behandeling, zei dat de redactie alleen 
maar begrijpelijk is voor ingewijden. 

Minister Bakker, dié het wetsontwerp 
kmidig verdedigde, zei haar toe t.z.t. 
een populaire samenvatting te zullen 
-publiceren en vooral ook aan de voor
lichting bijzondere aandacht te zullen 
schenken. , ' · 

De wet beoogt voor het gehele land .de 
aiva:twater:wivering verplicht te stellen' 
Daarvoor geeft deze wet in de eerste 
plaats een algemeen kader. Met de di
recte uitvoering zijn de provincies be
last die tot dit doel algemene verorde
ningen moeten instellen. Voorz'lver pro
vincies, gemeenten, waterschappen en 
speciaal daartoe in het leven gel'Oepen 
zuiveringschappen reeds verordeningen 
hebben gemaakt zullen deze aan de 
door de wet gegeven voorschriften moe
ten worden aangepast. Paral_lel hierme
de zullen door de lagert' publiel,rechte
lijke organen zuiveringsplannen moeten 
worden opgesteld waaruit dan eerlang 
een centraal zuiveringsplan zal voortko
Inen. 

Er is dus duidelijk sprake van decen
tralisatie waarbij de provincies een be
langrijke taak is toeg-edacht. Dat l;;tat 
onverlet dat de plaatselijke en regionale 
organen met een groot deel van de ei
genlijke zuiveringstaak belast zullen 
zijn. Dat is trouwens de enige mogelijl{
heid om de vaak zeer sterk uiteenlopen
de vraagstukken zo efficiënt m.ogelijk 
op te lossen. 

Het machtsmiddel dat de wet • bezigt 
is het verbod om afvalwater op opper
vlaktewater te lozen zonder dat daartoe 
een vergunning is afgegeven. Aan zo'n 
vergunning kunnen voorwaardc1 wor
den verbonden. Nu kan men in het alge
meen het lozen van afvalwater niet zon
der meer stopzetten. In !lat geval geeft 
evenwel het bevoegd gezag een zoge
naamde verklaring van ongenoegzaam
heid af. In de praktijk betekent dit dat 
men naast het betalen ..-an een heffing 
om water op een openbaar oppervlakte
water te mogen lozen nog eens een ex
tra heffing moet betalen zolang het li
chaam dat loost geen afdoende maatre
gelen heeft getroffen. Het Rijk kan dus 
heffingen opleggen aan de lagere orga
nen. De aldus verkregen middelen wor
den dan weer aangewend om zuive-
ringstaken te financieren. 

De lagere organen verkrijgen zowel 
voor de afdracht aan het Rijk als voor 
de financiering van de eigen zuive
ringstaak hun middelen tE:n slotte van de 
vervuilers zelf. 

Het kostenvraagstuk 
De bestrijding van de vervuiling als 

gevolg van de lozing van afvalwater is 
een kostbare aangelegenheid. Ten tijde 
van de indiening van de wet was reeds 
voor een bedrag van f 350 miljoen in 
zuiveringsinstallaties geïnvesteer:d, ter
wijl toentertijd voor de nog te treffen 
maatregelen, verdeeld over enige tien
tallen jaren, nog een bedrag van ca. f 1 
miljard nodig werd geoordeeld. Bij de 
behandeling van de wet was inmiddels 
al het inzicht gerijpt dat genoemd be
drag verdubbeld zou nneten worden. 
De VVD-woordvoerder ir. Tuijnman 
meende op grond van buitenlandse ge
gevens (in de Verenigde Stateif rekent 
men voor de komende der-ennia op f 400 
miljard) dat het reëler zou zijn om van 
een veel hoger bedrag uit te gaan, een 
mening die de minister moest be
amen. Trouwens ook van de zijde van de 
industrie is te kennen gegeven d&.t de 

(Vervolg op pa~;ina 8) 
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Verontreiniging oppervlakte wateren 
ervaringen die daar inmiddels zijn op
gc'dmm ook op veel hogere lwsten wij
zen. 

In clit licht bezien is er van VVD-zijde 
met klem op aangedrongen om bij de 
aanpak van de afvalwaterzuivering de 
doelmatigheid centraal te stellen. Im
lners, de zuivering moet door de vervui
lers, d.w.z. de burgerij en de bedrijven 
worden bekostigd. En wel naar rato van 
de mate van vervuiling. De burger zal 
daarbij om voor de hand liggende rede
nen kunnen volstaan met het jaar1ijl{s 
betalen van een bepaalde bijdrage. De
ze kan van plaats tot plaats enigermate 
uiteenlopen. De industrieën zullen moe
ten b\jdragen op basis van de hoeveel
heid en de kwaliteit van het door df'ze 
geloosd afvalwater. In dit verband is 
onzerzijels nadrukkelijk gevraagd te 
voorkomen dat de gemeenten boven de 
werkelijke kosten, nog eens een 
winstopslag berekenen. Volgens mede
delingen van de minister kan dit indel·
claad voor nieuwe zuiveringsinstallaties 
worden voorkomen. Voor bestaande 

installaties zal deze zekerheid slechts op 
langere termijn gegeven kunnen wor
den, al was de minister het er mee eens 
dat een dergelijke winstopslag ook in 
het laatste geval ongewenst is. Het was 
niet Î11ogelijk om met wettelijke midde
len deze winstopslag te verbieden. Dat 
onzerzijds nog al veel aandacht aan dit 
probleem is geschonken volgt uit het 
feit dat bepaalde bedrijven reeels intern 
zeer kostbare maatregelen hebben moe
ten treffen en zo niet dit nog zullen 
moeten gaan doen. Het ligt voor de 
hand dat de bedrijfsonkosten in somnli
ge gevallen zeer hoog· kunnen worden. 
Er zit bovendien een element van con
currentieverstoring in, dat met name 
cloorcla.t internationaal grote vé·schillen 
bestaan, ernstige gevolgen kan heb
ben. Men denke in dit verba.nd bij voor
beeld aan de leer- en de textiel-in
dustrie, industrieën die toch reeds in 
een zware coneunentiestl"ijd zijn ver
wikkeld. 

Het is daarom belangrijk -- en onzer
zijds is daarop met kracht aangedl·on
gen - dat doelmatige, d.w.z. goede en 

• 

zo goedkoop mogelijke zuiveringsinstal
laties worden gesticht. 

Behalve een goede wetenschappelijke 
begeleiding en vooral ool{ de opleiding 
van afvalwaterdeskundigen is inspraal' 
va11 de direct belanghebbenden in de 
diverse adviesorg:Jnen dringend noodza
kelijk. Een daartoe strel'l'encl amende
Jnent van onr,e zijde om de centrale 
advisering niet over te laten aan een 
speciale adviescommissie van de Raad 
van de Waterstaat maar aan een afzon
derlijke Raad voor de Waterverontrei
niging lwn intussen in de Kamer geen 
bijval vinden. Op lager niveau is even
wel de inschakeling van de vertegen
woordiging van het bedrijfsleven door 
de aannerning van een amenclement van 
me\TOUW Veder-Smit nog eens nadruk
kelijk onderstreept. 
-·van het bCgin.::-;cJ van d1~ financiet·ing 

door de vetTUilers wordt in zoverre nt
gewel,en dat op middellange termijn uit 
de algemene _middelen een bccll·ag van 
f 150 miljoen beschikbaar komt als sub
sidie in de kosten van de publiekrechte
lijke zuiveraars. Bestaande industrieën 
kunnen een financiële tcgemocl!{()ming 

• 

krijgen indien de maatregelen die :t.ij 
zullen moeten treffen hun financiële 
draao·kracht te boven gaan. Voor nieu
we i~ïdustrieën kan dit, althans in' het 
kader van deze wet, niet. Wij hebben 
wel geprobeerd om op dit ten·ein nog 
enige loczeggingen te krijgen maar zon
der succes. Een en ander behoeft een 
bijdrage van de zijde van Economische 
Zaken in het kader van een op een ver
belering van de werkgelegenheid ge
richte industrievestiging overigens niet 
uit te sluiten. 

Wij zullen met de2e wf't ongetwijfeld 
eerst nog de nodige ervaring moeten 
opdoen. Duidelijk is evenwel dat de al
gemene aanpak van een goede afvalwa
terzuivering een gebiedende eis is. Dui
delijk is ook dat dit p1·oject zwa.re finan
ciële lasten op mne gemeenschap zal 
leggen. Bel:1ngrijk is dus zeker op wel
k<: wijze de ove1·heid deze taR k ter hand 
z:1l nemen. 

Over deze zaken bestond bij de Ka
mer .gr-ote eenstemmigheid. Van de zij
de van de Kamer is duidelijk gepro
beerd om op een aantal punten nog· 
verbeteringen aan te brengen. 

Gastheren zn ezgen land 
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HOTEL BOUWES 

ZANDVOORT 

Karners met meest modern comfort. 

Gerenommeerde keuken. 

· Gelegenheid voor congressen en partijen tot 

300 personen. 

Cabaret-Dancing dagelijks geopend. 

APPARTEMENTHOTEL 

BOUWES PALACE 

ZANDVOORT 
Kamers en appartementen met modern comfort. 

Restaurant op 70 m hoogte - panorama -

lounge bar - sauna - overdekt zwembad -

congreszaaL 

Unieke accommodatie voor kaderbijeenkomsten 

BEIDE HOTELS HET GEHELE JAAR .GEOPEND - TELEFOON . 5041 

falstaff ca1é-rasla.uranl in het "RIJNHOTEL" ROTTERDAM 

harmonie 
café-restaurant in. "DE DOELEN" naast da hoofdingang 

Hotel ,u") '' ~ 
Noordzee-Boulevard N.V." ~ 

Tel. 01184-2245. 

Gelegen op het mooiste punt van Vlissingen. Vonui~ de 
komers en vanaf het terros schitterend uitzicht op de 
Scheldemond, woor de oceoonstomers het hotel op 
enkele tientallen meters passeren. Str. k. en w. water en 
huistel. op alle kamers. Centr. verw. komers m. privébad. 
Komers m. ontb. f 13.50 tot 19.50. Rest. de gehele dag. 
Gerenommeerde keuken. Eigenaar P. J. Smits. 

Hotel ,/t Heerenhof11 Emmen 
TELEFOON 0591 0-11435 

Het moderne comfortabele Hotel in het dynamische Emmen en gelegen 
aan de Hondsrugroute. Alle kamers met douche - toilet - centrale verwar
ming en rijkstelefoon. Speciaal weekend-.arrangement f 57.50 p.p. inci. 
Unieke accommodatie voor congressen, recepties, diners, vergadering-én 
etc. Internationaal restaurant met gastronomische specialiteiten. 

Hotel Bar 
Restaurant 

,/9p <gouden qoieken" 

UITSTEKENDE KEUKEN - POPULAIRE PRIJZEN 
14 zalen voor: recepties, bedrijfsfeesten, 

congressen 
Aparte film-, toneel-, concertzalen 

Ruime parkeergelegenheid 
Tel. 070 - 555200 - Scheveningseweg 37 - Den Haag 
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1\.opU voor tleze rubriek zen
dcil aan: Inevr. ntr. f-1~. de 
H.ooek-Bedding, Stadhonders
IJlanh.;o(~u 212, Den I-laag. 

Bestuur 
Op de bestuursvergadering van 21 ju

ni jl. zijn de presidente mevr. mr. E. A. 
J. Scheltema-Conradi en de secretares
se mej. Joh. H. Springer afgetreden. Zij 
zijn opgevolgd door mevr. mr. N. M. W. 
Dettmeijer-Lal:iberton als presidente en 
mevr. mr. E. de Roock-Bedding, Stad
houdersplantsoen 212, Den Haag, als se
cretaresse, aan wie men voortaan alle 
correspondentie gelieve te zenden. 

Het bestuur bestaat thans uit de vol
g·ende dames: 

mr. N. M. W. Dettmeyer-Labberton, 
Den Haag, presidente; ·mr. E. de 
Roock-Bedding, Den Haag, secretares
se; A. C. M. J. Vriesman-Gercle, Middel
burg, penningmeesteresse (giro nr. 
605368); mr. E. Veder-Smit, Leeuwar
den, vice-presidente; A. F. Bont
lmis-Wunclerl, Middelburg, 2e secreta
resse en 2e penningmeesteresse; mr. l.\IL 
L. Buschkens-Dijkgraaf, Rijswijk; J. P. 

·Hansen-van der Linden, Emmen; H. J. 
Schlemper-van Gijn, Vught; drs. J. I<'. 
Schouwcnaar-Franssen, Bilthoven; H. 
van Someren-Downer, Rotterdam; H. A. 
A. L. de Vries-van der Hardt Aberson; 
Hengelo (0.); T. Wierda-Haanstra, Kat
lij!' (Fr.). 

De Kamerleden hebben volgens de 
statuten een adviserende stem. 

Adviesraad 
Het bestuur wordt terzijde gestaan 

door verteg0nwoordigsters der 
rijlmkiesl,ringen,. in de praktijk centra
le-vertegenwoordigsters genoemd. Teza
men vormen zij de Adviesraad. 

beze centrale-vertegenwoordigsters 
benevens hun plaatsvervangsters wor
den gekozen door een algemene .verga
dering van de desbetreffende Kamercen
trale, telkens voor de tijd van twee jaar. 
Dit staat niet alleen in de org-anisa
tie-statuten, maar ook in het Huishoude
lijk Reglcment van de VVD en wel in 
art. 13. Art. 20 daarvan schrijft voor, 
dat dit moet geschieden in de vergade
ring, die iedere Kamercentrale jaarlijks 
in oktober behoort te houden.· In dit 
najRar zal het weer moeten gebeuren en 
dit stukje dient om daar de aandacht op 
te vestigen. De vrouwelijke leden moe
ten het niet buiten hen om laten gaan. 

Daar is ten eerste de mogelijkheid 
van l'anclidaatstelling. Twintig leden uit 
cd betreffende Kamercentrale kunnen sa
men lmndidaten voor de functies van de 
vertegenwoordigster en haar plaatsvel'
vangster stellen; dat kunnen dus bv. 
een of twee vroüwengroepen doen, of 
anders twintig zo maar vrouwelijke le
den samen, mits allen in die Centrale. 

Verder is het natuurlijk hoogst ge
wenst, dat zoveel mogelijk vrouwelijlw 
leden de vergadering van de Kamercen
trale bijwonen. Als zij dan hun kandi
daat (-aten) nog eens warm aanbevelen, 
is et· een redelijl{e kans dat die dan 

ook gekozen zal (zullen) worden. Zelf 
gaan in groten getale en het niet aan 
anderen overlaten! 

De aftredenden ZIJn direct her
kiesbaar en zij zullen vaak herkozen 
worden. Het kan echter zijn nut hebben, 
eens een ander te benoemen. Dit hoeft 
volstrekt geen discriminatie van de af
tredende te betekenen; een ander pakt 
de zaken weer eens anders aan en heeft 
weer eens andere contacten; zij kan 
weer eens ancleren activeren en het zou 
daardoor de algemene belangstelling 
ten goede komen. 

Men zal misschien z<'ggen: oktober is 
he( nog lang niet. Maar el' komen nu 
vakantietnaanden, wam·in alles traag en 
moeizaam gaat en llet is september 
voor u het weet.· Het is verstandig nu 
meteen te beginnen met ov;erleg. 

J. H.S. 

PRIKKELS 
• rlex in zijn rubr·iek l{leinbeeld 
in Trouw: "De Nieuw-Linl;:sers 
tloen al niet nieuw •neer aan; de 
radicalen, althans de meesten, 
liggen uitg·eput in het omlerlijk 
nest. liet aantrcldtelljk prille van 
D'66 is er af sinds deze jongens 
bedolven ligg<~n onder Iia
merstuldmn. J<;u de Jdezers zijn 
moe. Ze kunnen liet woonl. par
tijvernieuwing niet meer horen. 
Bij het woord ·.,duidelijkheid" 
wo1·den ze onpasslllijl;:. En wan
Îlecr :te een "nif~H\Y progi'aiu" in 
hun bus \'inden, worden ze 
vals." 

• Uit ·een , . Vl'ijmoedig commen
taar" in De Tijd: "De Vm·a wil 
haar structuur wijzigen. Na het 
verdwijnen van symbolen als. de 
Vara-haan en het schone :rvrorg·en
rood lijkt nu ook het predikaat 
socialistisch te verdwijnen. Behal
ve de PvdA zullen voortaan ook 
andere progressief geachte poli
tieke groepen - PPR, D'66 en 
·PSP - vertegenwoordigers mo
gen aanwijzen. Ook het NKV en 
het CNV zullen naast het socia
listische NVV de benen onder de 
Vara-tafel mogen steken. Het is 
een veelkantig plan. Politiek be
keken ligt hier een soort blauw
druk . voor een prog;·essieve con
centratie. Naar socialistische snit, 
want de PvdA houdt (wel) de 
grootste invloed." 

• Prof. dr. P. A. ,J. ::u. Stccn
k~ünp op de jongste J'arqjraatlver
g·adering van de 1\.YP: "Een mid
denpartij is een schuttingwoord ge
worden, zeker nu andere schut
tingwoorden tot tle eer van de 
literatuur ziju \·erlwnm. ::\Ia.ar als 
de consequentie van een 11rog-ran1 
een plaatsitig· in het mitltlen zou 
zijn, vüul ik dat helemaai niet 
erg. Dan ben il< on!> rnet een Jnid
dcnpositie ald>oonl en 1lan zal tlie 
waterige sonp mij lwelleJ;:ker sma
ken en ik zal nlC goed voelen in 
het gratnne JHitltlen." 

• Uit het NRC-vcrslag van een 
vergadering van Nieuw-Links in 
Rotterdam: .,De fractie van de 
PvdA· moet een nmanel uit het 
parlement wegblijven als een mo
lie om één procent voor ontwil{ke
lingshulp te geven wordt verwor
pen, zo stelde een Nièuw-Linkse 
voor. Dat vond de heer Den Uyl 
niet de goede methode. Je moet 
het parlement niet Jamleggen als 
je het wilt g-ebruil,en." 

~ • wo,._c.v•t'\..,..,.cra:l"!s 
V/fltN..., I"'" 05" I(·J~>~Q;tk 
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Vragen in de Tweede Kamer 
TWT~EDE IiAMERLEDEN van . de 

VVD hebben. ook in de afgelopen 
periode weer een groot aa,ntal vragen 
gesteld aan ledèn van de regering. 
Daarbij werkten d.e heren Rondijs en 

Vonhoff nauw samen bU vragen over 
een tweetal ontlerwerpen aan de stmtts
secretaris van defensie. 

Voedselvergiftiging 
De eerste vraag van genoemde afge

vaardigden behelsde de verschijnselen 
van voedselvergiftiging in een leger
plaats. "Is het waar dat dit mogelijk 
een gev9lg is van het feit, dat de 
etensblikken slechts zeer onvoldoende 
gei·einigd konden worden?'', zo informe
ren de heren Vonhoff en Koudijs. Indien 
deze vraag bevestigend wordt beant
woord wensen zij dat de staatssecreta
ris mededeelt welke voorzieningen zul
Jen worden getroffen om dit somt situa
ties zoveel mogelijk uit te sluiten. 

Verschil 
' Voorts hebben de heren Koudijs en 

Vonhoff gevraagd of het de staatssect·e
taris van defensie bekend is dat som mi
ge legeronderdelen de beschikking heb
ben over toegestane zoge11aamde oncler-

deelsverblijven, in tegenstelling tot an
\Jere legeronderdelen en of de stflats
secretaris bereid is aan dit ong-ewenste 

vcrschil een einde te maken. 

AOW in buitenland 
De heer Joekes informeerde bij de 

nlinisters van sociale zaken en volksge
;;ondheid ; eri van buitenlandse zaken of 
zij· er .,zich van be\vust zijn dat vele 
N ederla,pdJ~rs in het buitenland nog on
bekel1d ; zijn met het feit, dat zij' door 
vrijWîïlige premiebetaling recht 1~:\.lllnen 
krijgen óp de AOW-uitkering. Hij vraagt 
aan de minister van buitenlandse za.ken 
aan de Nederlandse consulaten op
dracht te geven een desbetreffende me
dedeling onder de in het buitenlatlel ge
vestigde Nederlanders te verspreiden. 
Aan de minister- van sociale zaken 
vraagt hij te overwegen om de aamnel-

. dingstermijn, die op 1 juli a.s. afloopt, 
opnieuw te verlengen. 

Grensoponthoud 
De heer Berkhouwe1· heeft Vl'ngen ge

richt aan de ministers vau buitenlandse 
zaken en financiën. .,Hebben de bc
winclslieclen kennis genomen van het . 
langdurig e11. plagerig oponthoud cl at 
dezer dagen is ondervonden door het 
grensoverschrijdend vervoer bij Bct·gh 
tengevolge van zeJ;:ere actie van de zij
de van Duitse douanebeambten, well;:e 
actie, die verband scheen te houden met 
de viering van de Dag van de Eenheid, 
ertoe leidde d8.i het inklaren van bedel'
rc!ijke goederen buitensporig lange tij
den in beslag genon1cn heeft? Achten de 
bewindslieden een en ander verenigbaar 

met het streven om het oponthoud aan 
de grenzen tot een minimum wm tijd te 

beperken en zijn :dj bereid stappen t0 
ondernemen clie ertoe kunnen leiden 
dat zulks mcttcnlaa.d wonlt venve;<•:n-

lijl,t?" 

Schippers 
Ten slotte behoorde de heer Sd11inge-

111ann tot een koor van vragenstellers, 
dat zich heeft gewend tot de minister 
van buitenlandse zaken en van e., r. en 
111. en tot de staatssecretaris van y(~r
J;:ecl· en wat(~rsta>lt. Samen met de he
ren Van der Peijl 1 eh u 1, Van del! HPU-

-------------------

vel (kvp), Van Bennekom (arp) en Van 
Rossum (sgp) heeft hij zich het lot aan
getrokken van vele Nederlandse schip
pers in Frankrijk, die tengevolge van 
belemmeringen die hun daar in de weg 
worden gelegd bij het uitoefenèn van 
hun bedrijf in een financieel moeilijke 
situatie zijn komen te verkeren. Deze 
schippers ontvangen van de Franse au-

toriteiten niet of nauwelijks enig-e 
bijstand en er wordt, naar verluidt, ook 
door de Nederlandse vertegenwoordig-i:~:; 
in Frankrijk in een. aantal gevallen on
voldoende hulp geboden. Is de regeri.1g 
niet van m.ening dat voor deze mtnsen 
een bijzondere regeling elient te w:lrden 

getroffen?, zo wordt o.m. geïnformeerd. 
De la::ctste vraag van de vijf Tweede

Kamerleden luidt: "Is de regering ten 
slotte niet van mening, dat in de ondui
delijke situatie met betrekking tot de 
hulpverlening in Frankrijk een voorlich-

. tiug van overheidswege over de moge
lijld1eid van hulpverlening aan de be
trokkenen nooclzal{elijk is, en wat denkt 
de regering in dit opzicht te doen?" 

COPIJ.N 
GROENEI(_AN 

* 
REEDS :\lEER DAN 

TWEE EEUWEN EEN 

BEGRIP .VOOR 

booinkweherij
produhten 

EN 

tui nnrchüectu ur 

* 
'J'EJ,EFOON 03401-1~~07 

ALLE 

VERZEKERINGEN 

• 
HYPOTHEKEN 

• 
FINANCIERI['-IGEN 

• 

makelaarskantoor 

araweg 5 wassenaar tel. 01751-5675.• 

Bàlêl11ci:';.M~~i:·· .. , ·- ·-.~ 
'.. ~-
;. Oudé genever * Bessenrood * Cit~oerf jenever ·. -
• • ~ " • • ' /~ ~'• < I 
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Voor Buig- en Zetwerk· 
op hydr. pers 1000 ton 

ZETLENGTE 7 m, dikte 32 mm 

Constructiewerkplaatsen 

W. HUIZER N.V. 
TELEFOON 010-332657- GROENEDIJK 10 

CAPELLE afd IJSSEL 

e 
A .. VAN HOBOKEN & CO. 

Anno 1774 

DEVIEZENBANK 

Parklaan 32 - 34 - TeJ. 110320 (7 lijnen) - ·Telex 21170 

ROTTERDAM 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

VASTE STENEN IN ALLE SOORTEN 

" M 0 ll S 0 L " MOL ER ISO LA TIESTENEN 

VUURVASTE ISOLATIESTENEN 

ZUURVASTE STENEN 

"P R 0 D 0 R I T E" CHEMISCH BESTENDIGE PRODUKTEN 

LEVERT 

N. V. Gouda Vnu•·vast 
VERENIGDE VUURVASTE STEENFABRIEKEN 

GOUDA - TELEFOON 67 44- (18 20) 

FIGEE-VLAARDINGEN N.V. 
SCHEEPSBOUWWERF 

SCHEEPSBOUW 

SCHEEPSREPARATIE 

VERLENGEN - VERBOUWEN 

DROOGDOKKEN.- LASBOTEN 

MACHINEFABRIEK 
MOTOREN-INBOUW EN REPARATIE 

DRAAl-, FRAIS- EN SCHAAFWERK 

PIJPLEIDINGEN - APPARATEN 

WATERZUIVERINGSAPPARATUUR 

CON ST R·U CT I EWE R KP LAATSEN 
STAALCONSTRUCTIES - TANKS 

TRANSPORTINRICHTINGEN 

UTILITEITS-ENWONINGBOUW 
voor: * Arbeidsbesparende woningbouw 

* Moderne aanpak o.a. gietbouw 

* Bouwstromen 

* Utiliteitsbouw 
N.V. Aannemersbedriif vfh J. Stam .. Kortenaerstraat 3 • Zwiindrecht 
01856-28939 • Directie; 28663 - Boekhouding - Loonadministratie; 2939S • Werkvoorbereiding - Voor- en 
Nacalculatie. 

r 
r 

• utiliteitsbouw 
e hoogbouw 
• woningbouw 
• betonbouw 
• projectontwikkeling 
e administratie en 

onderhoud van 
onroerend goed 

n.v. bouw· en aannemingsbedrijf 

l 

VANSTRAALEN & VAN DER HAVE 
sfrevelsweg 700 tel. 01 0·27 95 80* 

ROTTERDAM 
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Nogmaals rijschoolwezen 
Als reactie op 

rijschoolwezcn", 
weekblad van 14 
H. Machielsen uit 
de: 

ons artikel , . Sanming 
çpgcnon1cn in ons 
juni, schrijft de heet· 
Hilversun1 hel volgen· 

"Het b0roep van journalist is boeiend, 
maar ook riskant, want vaal' zal hij 
met de hem op dat moment beschikbare 
infonnatie en welenschap een beschou
wing moeten wijden aan een actueel 
vraagstul{ dat hem nog niet of ternau
wernood bezighield. Het gevaar is dan 
aanwezig dat hij, vooral als parlemen
tair journalist, te snel oordeelt, beoor
deelt en veroonleell. 

Zo'n beschouwing \'an en door de 
.,buitenkant", vcrtrouwde de heer G. 
Slempher toe aan V1·ijhe1id en De
mocratie van 11 juni l!l68, toen hij hd 
voorontwerp van wet besprak dat D'66 
in de openbare discussie geb1·acht had. 
Het gaat om een initiatief van deze 
partij om te komen tot een sanering 
nm het rijschoolwezen. 

Misschien betreurt de schrijver dat de 
VVD niet tot een dergelijk initiatief is 
gekomen. En als dit zo is, dan ben ik 
het geheel met hem eens. Maar ik heb 
de indruk dat hij met zijn con
clusie: "D'66 schiet zijn doel voorbij" 
wel erg voorbarig is en zich wellicht le 
veel laat leiden door een vorm van af
l,ecr tof jalouzie !) jegens een oppositio
nele partij. 

Mijn ernstige bezwaar tegen het arti
kel "Sanering rijschoolwezen" ill dat 
heL geschreven is in een en1otionek 
:gfeèr, zonder dat op de kern van het 
vraagstuk wordt ingegaan. Indenlaad is 
het initiatief van de AmsterdanHic 
rijschoolhouders een gefukkige aanpak, 
die getuigt Yan realiteitszin van de be
trold\<'nen hij het uitoefenen van hun 
bedrijf. De consument, d.w.z. cl" 
aanstaande automobilist, kl'ijgl een ze
l\ere mate van bescherming. Maar. hd 
Amsterdamse initiatief geeft slechts een 
oplossing· van een nevenaspcct. 

De \Taag waarom het gllat is dat in 
Ned••rland, wam· bijna alleH wo1·dt gel·.,_ 
geld wanneer me-n bijY. onderwijs geeft 
of eeu bedrijf of ambacht uitoefent (en 
vaAk terecht). de rijschoolopldding nog 
st~;eds ongeregeld blijft ondanl\R de gro
te zeer ernstige belang·cn, die hierbij 
voor het gehele Nederlandse volk op het 
~pel staan. Want de verkeers (on)veic 
Jigheid wordt voor een belangrijk deel 
bepaald (loor de opleiding vRn de weg·
gebruilH'rs; in dit verband dus van de 
itanH1aande automobilist. 

Indien deze opleiding zou geschieden 
door instructeurs n1et voldoende val,be
lnvaanlheid, aangetoond door en ont
leend aan een door de oveJ·hcid erkend 
vakdiploma eVamor diploma l is in prin
cipe de basis gelegd voor een sanering 
wm het rijschoolwezen en een doeltref
fende rij-opleiding. 

Tegen de:~.e achtergrond kan n1en nid 
een voorstel, zoals dat vRn D'ü6, afdoen 
:wals de heer Stempher dit doet ten kan 
n1en niet volstaan met tP eonstateren 
d>lt de bevoegdheid geen criterium is 
1coor het voorkomen 1·an knoeierijen. 

H<'t is noodzakelijk dat ook de VVD 
ûeh diepgaand orii.'nteerl over deze 
.:on1.plexe materie en probeeJ·t <'en 
bJ'UikbRre oplossing te ,·inden. Dat heeft 
D'66 geprobeerd met zijn voorontwerp 
van wet. Deze partij vraagt om openba
re discussie. Laat de VVD dan daaraan 
bijdragen door constructieve gedachten 
en ideeën, welke gebaseerd zijn op in
zicht in de materie en kennis van de 
huidige noodsituatie in het rijschoolwe
zen. Dit is geen zaak, die de bedrijfstak 
aangaat~ 1naa1· -iedereen, dus ook elke 
politieke partij. Een hijclrage, zoals in 
Vrijheid en Demoeratie van 14 juni. 
heeft g·een betekenis." 

H. MACHIELSEN 

• Wederwoord 
Wat de laatste zin van de geachte 

im:ender betreft: ik ben zo vl'ij deze 
met een korreltje zout te nemen. Im
mers, men gaat gewoonlijk niet reage.· 
t•en op iets dat van g·een betekenis i/'l. 
De heer Machielsen heeft wel gerea
l:·eerd en daarmee gesprekstof aange
dragen voor een onderwerp dat het 
bestuderen- zeker waaTd is. Wij geven 
hel hem gaarne toe. Maar in de wegen 

die D'ü6 en onder meer ook de 
l'ijilclwolhouders, clic zijn aangesloten 
bij de· Federatie van Nederlandse Orga
nisaties voot· het Personenvervoer 
! I<'NOP)- wensen te bewandelen zie il\ 
·weinig heil, omelal: 
a. Hier bijzonder moeilijke grondwette
lijke bezwaren liggen, 
b. Val\bekwaamheicl allerminst een 
garantie is dat er niet wordt gelmoeid. 

De kern van het gehele probleem ligt 
in de wijze van welke kant men het 
moet aanpakken om tol een bevredigen
de oplossing te komen. Daarover 
bestaat tussen de heer :MHchiclscn en 
mij een wezenlijk ven.;ehi! van mening. 

n, zie deze oplossing niet te verwezen
lijken van bovenaf, maar juist wm on
derop. 

Tijdens een bijeenkomst die de auto
rijschoolhouders die bij de FNOP zijn 
aangesloten, vo!'ige week in Utrecht 
hielden, werd door de voorzitter van de 

N.V. Scheepswerven 

sector autorijscholen \'an de FNOP. de 
heer C. L. Leenders. in dit norband een 
:~.eer juü-;te op1ne1'ldng gelanceerd toen 
hij in zijn ·overzicht \'an het beleid van 
het seetlebestuur stelde, dat de econo
mische situatie in de rijschoolwereld 
van dien aard is, dat een hechte basiR 
tot samenwerking nog steeds niet ge
legd kan worden. Voorts werd door deze 
voorzitter terecht gesteld dat samen
werking echter op den duur niet kan 
uitblijven en hij kondigde dan ooit aan 
dat het bestuur van de sectie voorne
mens is een commissie in te stellen ter 
bestudeJ·ing van de \Taag op welke ba
sis die samenwerking tot stand kan Im
men. 

Welnu dat .is nu juist de richting die 
ik uit wil. Nogmaals, het gaat hier niet 
in eerste instantie om de wettelijke rege
ling van de bevoegdheid tot lesgeven, 
maar om een uitet·mate miserabele eco
nomische situatie·, waarin zich het Ne-

"PIET 
v /h Fa. W. SCHRAM & ZONEN 

Werven te Bolnes en Papendrecht 
NIEUWBOUW EN REPARATIES 

Verbouwen van Sleepschepen tot Motorboten 
inclusief inbouw en revisie van motol'en. 

D W A R S H E L L I N G E N 2 x 115 meter 
geschikt voor het zwaarste materiaal. 

-D R 0 0 G D 0 K 115 x 30 meter 
geheel overdekt. 

Telephones: 

Rotterdam: 139275* Dordrecht 33877-40466 Ridderkerk: 3644-3400 

Bolnes voor werf Holnes l'atJendrecht 

------------~-~-----

• Miin opinie IS • • • 
heid staat verhoging van de marge niet 

toe". Aan de andere kant zie je dan 

hoeveél geld er aan reclame wordt uit

gegeven, hoe hoog het elivielend is. Je 
leest over loonsverhogingen voor de 
werknemers (waar ik het overigens 
best mee eens ben), 1naar ervaart dat 
er blijkbaar geen mogelijkheid is om de 
marges voor de middenstand te verho-

de1:Jandse rijl'ehoohvezcn bevindt, een 
sittiatie die er de om·zaal' van iR dat. er 
vaak op ontstellende wijze wordt gc
lmoeid. IDr zal ailerccrst in de be
cll'i;j.fstak zelf orde op zaken moeten 
worden gesteld, waarloc ik nog eens zou 
willen verwijzen naar het frisse initia
tief van de gezameniijke Amsterdamse 
autol'ijschoolhouders, waarover ik de 
vorige maar schreef. Er is op dit- punt 
nog heel wat te doen. Ik den]{ hier met 
na.n1e aan een collectieve arbeidsover
eenkomst die voor de rijim;tructeurs 
nog steeds niet bestaat. 

Moge ik tenslotte nog een belRngl'ijk 
misverstand u'" de weg ruünen. Dat het 
betreffende voorontwerp van de zijde 
van D'66 komt, vervult mij geenszins 
met po!itiel\e jalouzie, gelijk clè heer 
Machiel;;en meent te moeten veron
derRtel!en. Ik heJlJ slechts· bedoeld te 
waarschuwen tegen een overdieven veJ·
waehting ervan, omdat ik een sanering 
in· de bedrijfstak zelf een allereerste 
vereiste acht. 

De heer Machielsen en ik gaan uit 
van geheel andere uitgangspunten om 
tenslotte hetzelfde doel te bereiken: ge
zondmaldng van het N ederlanclse 
l'ijschoolwe;.:en en heschenning van ti<> 
consument. Ik wil de heer Machielsen 
en alle anderen die aan het inslaan va1i 
de door hem gekozen weg de voorl,em· 
geven, alle mogelijl'e succes toewensen. 
maar ik geloof dat het een uiters1 moei
zame en lange weg zal zijn, die \nog
maals l de wortels van het kwaad niet 
voldoende aantast, zu!I{S in tegenstelling 
tot het streven oin door sanering in de 
eigen b€drijfstak tot een gezonde opzet 
van ons rijschoolwezen te komen. 

G. STEMPHER 

ALGEMEEN. SECRETARIAAT 
V.V.D. 

Koninginnegracht 61 
's-Gravenhage 

Telefoon (070) 604803 
Giro 67880 

gen. De eeonomisehe en finaneiële posi
tie van de middenstanders wordt steeds 
slechter. Dat dit tot grieven leidt is 
logisch. 

Ik hoop dat de heren Tweede-Eamer
leden, die de middenstandszaken behar
tigen. niet alleen van de VVD maar ook 
van de drie christelijke partijen (van de 
PvdA hebben wij op dit punt niet veel 
goeds te verwachten) eens extra hun 
aandacht willen besteden aan hetgeen 
er leeft en te koop is bij de mid
denstand. 

Ä. DE BRUIN 

Rotterdam 

-··-·----- ·-~-C-··-·-·--- ~-··---·----·------

• Middenstand 
Naar aanleiding van het ingezonden 

stuk van de heer Waaning (Vrijh. en 
Dem. van 17 mei) over de middenstand, 
wil ik het volgende opmerken: 

Ik ben het met. de hoofdredacteur van 
ons weekblad eens dat de heer \Vaaning 
zich wel wat te grof en te emotioneel 
uitdrukte tegenover de vakbonden _en 
met betrekking tot de verhoging van de 
vergoeding der kamerleden. Toch kan 
ik mij zijn opstandigheid en ontevreden
heid wel indenken. Ik geloof dat hij de 
gevoelens, klachten en zuchten van veel 
middenstanders in zijn ingezonden stuk
Je vertolkte. Want door het loon- en 
prijsbeleid van de regeringen der 
laatste.jaren (met of zonder VVD) is de 
middenstand steeds weer misdeeld. 

Als je als winkelier bij de fabrikant 
klaagt over de te lage winstmarge op 
ZIJn artikelen, krijg je steevast te ho
ren: "we weten het wel, n1aar de over-

Ondergetekende wenst lid te worden van de Volkspartij voor Vrijheid el'1 
Democratie. 

Naam: ............................................................................................... . 

Adres: 

Woonplaats: ....................................................................................... . 

Handtekening: 

(Op te zenden aan het Algemeen Secretariaat van de VVD, K"ninginne. 
gracht 61 te Den Haag) 

-~----------------c- ·-----·- --·--·---------------~----- ---- ----·---------

FRIESCH-&RONIN&SCHE HYPOTHEEKBANK u. 
IN AAHQIISLOlEN lANI<EN 

Amsterdam - Arnhem - Eindhoven - Enschede 

's-Gravenhage - Groningen - Rotterdam 

VLOTTE BEHANDELING VAN 
HYPOTHEEKAANVRAGEN 

naar 

BOHf~H 
Tevens adrc,, voor Chemif;eh Hcinigen 

N.V. STOOM- EN CHKt\.liSCHJD WASSERIJ 

v.h. C. D. BORGH & Zn. 
1Bdle1'oystraat 75 - Rottt'nlam - Telefoon 232631 - 236235 
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"Gastheren in eigen land" 

HOTEL ,,DE NEDERLANDEN'' VREELAND 
REST AUR-A NT -R6TISSERIE ,,NAPOLEON" 

VREELAND Afo VECHT 
'JJIJ KRUISINQ AUTOWEQ ftAARLEM/ftiLVERSUM +UTRECHT/AMSTERDAM 

RESERVERING (02943) 1576 

HOTEL WITTEBRUG 
DEN HAAG- SCHEVENINGEN 

* 
alle kamers met privé bad en douche 

* 
nieuw Restaurant en nieuwe lounge-B·ar 

* 
(geheel airconditioned} 

waar de gast kt5'ning is 
Cocagne, levend middelpunt van een levende"'Stad: 
perfekte outillage voor vergaderingen, congressen, 
shows, feestelijke bijeenkomsten: royale hotelaccoR 
modatie, restaurant, café, petit-restaurant, bar en 
bowling. Speciale arrangementen bij feestelijke gele~ 

, genheden: Kerstmis- Nieuwjaar- Pasen- Pinksteren. 
- . 

RESTAURANT DES SPËCIALITËS. CAVE RENOMMËE. 
!EINDHOVEN, VESTDIJK 47. TELEFOON 040 • 69288 

OISTERWIJK N.B. 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "le Prince de Galles" 
telefoon 04242 • 2109 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet. 
Restaurant van bijzondere klasse. 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag. 

J. A.M. Couwenberg, prop. 
Chevalier du Tastevin 
Membre de la chaîne des rotisseurs. 

I<.ASTEEL OUD-WASSENAAR 
HOTEL-RESTAURANT 

Vijf minuten van Den Haag, te bereiken via autoweg naar Am
sterdam, afbuigen tegenover Dierenpark Wassenaar. 

In magnifiek park gelegen hotel met alle moderne comfort. Salons 
voor speciale diners, recepties, cocktailparties, vergaderingen, etc. 

GEEN PARKEERPROBLEMEN! 

Verzorgde tafel, 
in het mooiste 
rivierhotel van 
Nederland. 
omringd door 
het steeds wisselende 
décor van de 
wereldhaven 
Rotterdam. 

1\basboulcvard 15, 
VJaardingen 
Telefoon (0!898) 544[ 
(OIO) 11 81 19 

·[l] 
Delta Hot~! V!àhrdinge!ll 

Vierhouten .1\k•.l. liP 

Telefoon 01751 - 9045 

GRAND HOTEL 

Onovertrefbaar voor uw vergaderingen 
en congressen 

Kamer met bad en ontbiit v.a. f 24 p. pers. 
Zalen met geluidsinstallatie, schoolbord 

en projectiescherm 

Geen parkeerprobleem - Garage gratis 
Alle kamers met bad en toilet 

TELEFOON 05771-241 (3 liinen) 
, 
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!KERNW APEJVSjJl11DDEN-OOSTEN 

W erl~elijl~e en 
vermeende 
ontspanning 

Een bescheiden maar duidelijk winst
punt in de eindeloze strijd - sinds 1899 
- -- Yoor wapenbeperldng en ontwape
ning, zo zien wij het verdrag tegen de 
vcrspreiding van kernvvapens, dat deze 
maand in Washington, Moskou en Lon
den ondertekend werd. Vijf jaar geleden 
was daaraan het akkoord omtrent het 
verbod van bovengrondse kernwa
pen-proeven vooraf gegaäri;· ·TháiiS ver- · 
binden de drie kernmachten, de Vere
nigde Staten, Rusland en Engeland, zich 
geen nucleaire wapenen aan andere lan
den te verschaffen. De ruim. vijftig .an
dere landen die het verdrag onderteken
den, verplichten zich geen atoomwape
nen te vervaardigen en evenmin ze in 
ontvangst te nemen. 

Tot de mogendheden die het akkoord 
niet ondertekenden, behoren China en 
Frankrijk, die trouwens niet aan de on
derhandelingen hebben deelgenomen. 
China noemde het verdrag een poging. 
tot het creëren van · Amerikaans
Russische "hegemonie" over de rest 
van de wereld. Frankrijk, hoewel 
afzijdig, heeft niettemin verlilaard zich 
aan de bepalingen van dit non-prolifera
tie-aidword te zullen houden. Van de 
EEG-landen maakte West-Duitsland be
zwaren wegens "de vergaande politie
lw druk van de Sowjet-Unie op B01m". 
De andere vier EEG-landen zullen bin
nen afzienbare tijd hun handtekening 
zetten. 

Belangrijker nog dan de ondertekc · 
ning in de drie genoemde hoofdsteden is 
de kans, dat nu ten lange leste de ver
mindering van de kernbewapening, zij 
het zeer schuchter, op gang zou kunnen 
komen. Gromyko, de Russische mi
nister van buitenlandse zaken, heeft 
zich immers tijdens een vergadering 
van de Opperste Sowjet bereid ver
klaard met de Verenigde Staten te pra
ten over beperking en vermindering van 
de strategische nucleaire wapensyste
men. Dit gesp1·ek zou betreffen èn of
fensieve èn defensieve wapenen, in
clusief anti-ballistische raketten. Zowel 
president Jolmson als premier Kosygin 
heeft een paar dagen later op dit the
ma voortgeborduurd. Slechts partijlei
der Brezjnew kwam roet in het eten 
gooien. Hij ging ouderwets en sappig 
telteer tegen het · "rotte en ontaarde" 
Amerika, het "agressieve" Duitsland, 
het "reactionaire, demagogische" 

VEERTIENDAAGSE 

VERSCHIJNING 
, Zoals reeds eerder gemeld ver

sclüjnt ons weekblad t6t eind 
augustus om de veertien dagen. 
Het volgende nummer zal dus ge-
dateerd zijn vrijdag 26 juli. · 

Franlo·ijk en het "politiek bankroete" 
Italië. Kennelijk moesten de haviken 
in :rvroskou naar de "mond" worden ge
praat. 

Toch schijnen de pogingen tot nucleiü- ' 
re wapenbeperking serieus. Als reden 
voor de voorlopige Russische bereidheid 
zien wij het inzicht te Moskou, dat met 
een einde~o;;~e .uitbreiding van het of
fensieve e;n defensieve raketten-arse
naal de veiligheid niet wordt vergroot. 
Want ook de klap .die de aanvaller op 
zijn beurt te incasseren zou ],rijgen zou 
zoals n1en dit technisch .noemt "onaan
vaardbaar" zijn. Gezien de onvoorstei
bare ramp van een lten10orlog schijnt 
dit zacht gezegd. 

Betreft dit alles · in deze g·eteisterde 
wereld een: vleug van echte ontspan
ning, als schijnbare, dus vooralsnog on
echte ontspanning zien \Vij de pogingen 
dié van Egyptische zijde omtrent het 
conflict in het Midden-Oosten zijn ge
daan. Malmioed Riad, de Egyptische 
minister van buitenlandse zaken zou te 
Kopenhagen verklaard hebben, dat "het 
bestaan van Israël, of wij het prett:g 
vinden of niet" moet worden "aan
vaard''. Egypte leek bereid opnieuw 
VN-troepen op zijn gebied toe te laten. 
President Nasser gaf ten slotte tijdens 
zijn bezoek aan l\tloskou te kennen, dat 
zijn land gaarne vrede wil in het Mid· 
den-Oosten. Echter, hij voegde er aan 
toe, dat Egypte vastbesloten is de Ara
bische gebieden te bevrijden die door 
Israël zijn l:Jezet. -

Bij deze. trits van uitlatingen zijn de 
volgende kanttekeningen op · hun plaats. 
Ten eerste : minister Riad sprak zeer 
ver van huis. Zijn uitlatingen werden, 
althans volgens het Egyptisch persbu
reau "vervormd en voor een goed deel 
uit hun verband geruid''. Bovendien, zo 
heette het verder, is de Egyptische poli
tiek als volgt san1en te vatten: "Geen 
erkenning, geen vredesverdrag en geen 
onderhandelingen met Israël." Dit àlles 
geheel conform aan de resolutie van de 
Arabische landen yorige zomer te Khar
toem. 

Wat de werkelijke of vermeende wil 
yan Egypte betreft VN,troepen toe te 
laten, schreef de NRC in een hoofdarti
kel: "Israël wilde tot nu toe"... "niet 
weten van toelating van VN-troepen op 
Israëlisch grondgebied. Maar wat Israël 
wenste was beveiliging tegen infiltratie 
en tegen invallen. Dan moesten die 
troepen daar zijn waar vandaan het ge
vaar kon komen." Duidelijk standpunt, 
waaraan geen woord is toe te voegen. 

Ten slotte: het is mogelijk dat 
Rusland Nasser tot andere gedachten 
brengt. De Sowjet-Unie streeft steeds 
naar versterking van zijn invloed in 
West-Azië. Het heeft Egypte zeer kost
bare wapenen geleverd. Toch wenst het 
keimeiijk geen oorlog in het Mid
den-Oosten. Maar op het ogenblik waar
op wij dit schrijven is van enige pogins 
tot ontspanning niets reëel gebleken. 

Er zal slechts dan een oplossing KO· 
men, indien alle partijen worden be
l•eerd of gedwongen tot het sluiten van 
een werltelijlt vredesve,rdrag, 

L.M. 

. p . R. I • K.K.E.L.S • 
• Up J•eer J:. ,J. Harmsen (ene llJ>-frlU\tie): .. ~h·eJ' ilan 'it. pro(,l"nt 
van de lellen van tle Boerenpart.U staat achter ons." 

• De heer H. Iioelmek (andm·e BP-fractie) :. "Ik heb meer 1lan ~0 
IJroeent van alle. Boerenpat-tij-leden achter mij." 

• De heer H. A. Lunshof (Het Groene Boekje): "De angst is rood. 
De hoop is groen." 

• Remco Campert (Alg. Handelsblad): "Reken maar, dat er nu 
gesidderd wordf in Peking en op alle andere plekken in de wereld 
waar het rode gespuis broeierig bijeenhokt." 

• De beei' P. Jongeling (GPV): "De V ara heeft met haar ·uitzen
ding over naturistenkampen de goetle zede11 gesellaad en 11"\·ens d& 
beslotenheid van deze kampen niet in acht genomen." · 

• De Nederlaudse Federatie van Naturistenverenigingen: "WU no
digen de heer .Jongeling· uit eens een bezoek aan een van onze lm m
pen te bt·engen.'' 

• Fidcl Castro (in interview met A. de Swaan YOOJ' Het Vrije Vollt): 
"De Nederland.ers hebben het beste melkvee ter wereld, maar binnen 
tien jaar zal Cuba zover gevorderd zijn met de veeteelt dat het eigen 
koeien naar Nederland zal uitvoeren. Cuba znl N(·ckrlnnd dan over
treffen in de kwaÜteit van het melkvee. 

• Drs. A. G. Leenders (in Elseviers Weekblad): "De produktie \'an 
de Nederlandse koe is: economische gezien, tot een maximum opge
voerd. In technische zin zou zij nog wel meer kunnen produceren. 
m.aar dan zouden de kosten van die méér-produkten niet meer ge
dekt worden door de opbrengst daarvan. De Nederlandse koe heeft 
dus :alle reden tevreden te zijn over eigen prestaties." 

• De Sm·inaamse reg·ering heeft besloten eigen ridderorden in t0 
!;tellen en een wettelijlte regeling te treffen voo1· het ereburger~l'lmp. 
(ANl') 

• Generaal Fmneo heeft een Spaanse officier de hoogste militah·<• 
omlerseheiding· wegens dapperheid verleend voor zijn veniehtingNt 
in de tweede Wl'rel<loorlog aan het oostfront. (Reuter) 

~lllllllllllll!!ll:l!i:l'lilil!lllllill!l!lillll!!lllilii!!lii!ili!iil!liiiiHIII!IIi!llillillllilillli!illlllllllllllllilllllllllillill'lllllllllllllllllli!llllllllllllll!lllllli!llilllllllliilllllllll!lllllllil!lllli'!'IW!IIII!IIIII!i:!l'l!!iiillflili!li 
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OUD-HOOFD-

REDACTEUR 

VERNOEMD 

" Dè gemeente Beilen heeft de- heer G. 
A. de Ridde1~, oud-hoofdredacteur van 
ons weekblad, hulde bewezen door Zijn 
naam te ve-rbinden aan een openbare 
lagere school. Nadat eerdei· twee scho
len naar niet-Beilenaren waren ge
noemd, werd nu een profeet in eigen 
land geëerd, zoals het Nieuwsblad van 
het Noorden schreef, waaraan wij .deze 
gegevens ontleneil. 

Het blad somde een groot aantal ver
diensten op van de heer De Ridder, die 
zeer veel gedaan heeft voor het open
baar onderwijs in zijn gemeente. Zo is 
hij voorzitter van Volksonderwijs ge
weest en van 't Nut. Ook heeft hij aan 
het hoofd van de VVV . in Beilen 
gestaan. Waaraan wij dan nog eens. zijn 
verdiensten voor ons weekblad toevoe
gen. GelUkg·ewenst, heer De Ridder! 

Commissie verkeer 
en vervoer 

De c01nmissie verkeer en_ vervoer y~n 
de VVD heeft in haar vergadering 
van 4 juli gesproken over de mogelijk
heden van een operationele benadering 
van het vervoer en over vraagstukken 
samenhangende met "de kosten van de 
weg". 

In haar vergadering van 12 september 
za" de commissie vervoer zieh bezighoq
den met de bespreking van de nota 
verkeersveiligheid. 

Vereniging van staten

en raadsleden 

De vereniging van staten- en raadsle
den van de VVD houdt op 4 en 5 okto
ber 1968 in het conferentie-oord De Blije 
liVerelt te Lunteren haar jaarvergade
ring en een conferentie, tijdens welke 

, verschillende gemeentel\jke en provincia
le problemen bec;proken zullen worden. 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
v.v.o. 

Koninginnegracht 61 
's-Gravenhage 

Telefoon (070) 604803 
Giro 67880 

Weekblad van de Volkspartij 
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(zowel voor abonnementen al• 
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Withstraat 7J t• Rotterdam 
(po»tbus 32( te Rotterdam). 
Tel. 010-1110 00, abonnemen
ten toestel 219, advertentie• 
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J>emocratie te Rotterdam. 
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Congres Liberale 
Internationale 

Van 20 tot 24 september zal in Den 
Haag het jaarlijkse congres van de Li
berale Internationale worden gehouden. 
De deelneming staat open voor leden 
van de groep Nederland van de Libera
le Internationale. De kosten voor deel
neming bedragen 5 Engelse Ponden per 
persoon. 

Behalve discussies over de internatio
nale toestand, zal het hoofdthema van 
dit congres gevormd worden door de 
verhouding tussen overheids- en particu
liere deelneming in ontwikkelingssa
menwerking. 

Het congres zal op vrijdagmiddag 20 
september om 3.30 uur in hotel De Wit
tebrug in Den He.ag geopend worden. 

UIT DE PARTIJ 
• HEEMSKERK 

Het VVD-raadslid te Heemskerk, mee 
vrouw G. J. Eoonstra-Belgraver, heeft 
lttten weten dat zij wegens gezond
heidsredenen genoodzaakt is als zodanig 
te bedanken. Zij had sinds de verkiezing 
in 1966 zitting in de gemeenteraad en 
heeft daàrin als eerste liberale lid veel 
en goed werk gedaan. Als opvolger 
komt allereerst de heer G. M. Offerme.n 
in aamnerking. 

• VENLO 
Te Venlo is op 64-jarige leeftijd onver

wacht overleden de heer H. van Strien, 
bestuurslid van de plaatselijl'e VVD-af
deling. De overledene heeft een zeer 
positieve bijdrage geleverd tot verbrei
ding van het liberalisme in het vooral 
enkele jaren geleden nog zo hechte ka
tholieke bolwerk in het zuiden van ons 
land. Voor het vele werk, dat de heer 
Van Strien in het belang van de VVD 
heeft verricht, zullen wij hem altijd in 
dankbaarheid gedenken. 

Nadere gegevens 
culturele dag 

Met be~rekking tot de culturele d<~g 
die de VVD op 7 september te Arnhe:n 
zal houden, zijn nog enkele nadere' ge
gevens bekend geworden. 

Het progmmma luidt als volgt: 
10.00 uur: Opening door de heer mr. 
drs. L. J. F. Wijsenbeek. Vertoning van 
de film "Skys over Holland" in het 
Rembrandt-theater. 
11.00 uur: Sectievergaderingen in 
restaurant Royal. 
1:1.00 uur: Lunch. 
14.15 uur: Plenaire vergadering. Tij
dens deze vergadering worden de con
clusies wa<utoe men in de secties geko
men is, bel,end gemaal,t. 
lfJ.45 uur: Algemene inleiding door de 
heer mr. H. van Riel. 

_ 16.30 uut·: Sluiting door de heer nu·_ drs. 
L J. F. \Vijsenbeek. 

De volgende secties zijn gevormd: 
- Sectie A: Ruimte voor cultuur. 

Voorzitter: mr. S. Willinge Gratama, 
Wapenveld, advocaat en procureur te 
Zwolle. 

Pre-adviseur: Sj. Schamhart, 's-Gra
venhage, architect. 

Seetie B: Cultuur en jeugd. 
Voorzitter: mevrouw M. Sicman-Har

deman, lid van de VVD-raadsfractie van 
's-Gravenhage. 

Pre-a.dviseurs: drs. L. van Leeuwen. 
lid van de VvD-raadsfractie van Rotter
dam en mevr. drs. J. F. Schouwe
naar-Franssen, Bilthoven, lid van de 
Eerste Kamer voor de VVD. 

Se<•tie C: Cultuur en s<•heppeJHle 
kunstenaa1·s. 

Voorzitter: mevr. G. V. VfLl1 Somt
ren-Downer, Rotterdam, lid van de 
Tweede Kamer voor de VVD. 

Pre-adviseur: Erik Vos, 's-Gravenh;;,
ge, toneelspeler en regisseur. 

Sectie D: Cultuurpolitiek van de Ne
-{lerlandse oYerlteid. 

Voorzitter: D_ W. Detlmeijer, lid van 
de VVD-raadsfractie van 's-Gravenha
ge. 
- Pre-ad\'Îseurs: mr. D. F. Went, Lee,u
warden, lid van de Provlnciale Staten 
van Friesland voor de VVD en mr. H. E. 
Phaff, Bloemendaal, directeur van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeent~n. 

Sectie E: De presentatie van de Ne
derlamlse cultuur in het lnrltenland. 

Voorzitter: mr. drs. L. J. F. Wijsen
beek, 's-Gravenhage, directeur van het 
Gemeentemuseum aldaa.r _ 

Pre-adviseur: hierover is nog overleg 
gfLande. 

De slotrede zal worden uitge~proken 
.door de heer mr. H. van Riel, voorzitter 
van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. 

Het bestuur van de Kamercentrale 
Geldéi·Iand en de culturele commissie 
hopen dat zeer velen zich voor deze dag 
zullen opgeven. 

Een aanmelding;.;formuli<>r treft nwn 
hiernaast aan. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

één van de goede dingen 
uw leven 

. 
1n 

c 
Noteer mij voor een proefabonnement op de Nieuwe 
Rotterdamse Courant van drie weken voor f 1.25, welk 
bedrag ik op uw girorekening 40 zal overmaken, 

c 
een kwartaalabonnement à f 15.50, Eerst krijg ik de 
NRC TWEE WEKEN GRATIS 

Naam met voorletters en volledig adres s.v.p. invullen 
met blokletters, uitknippen en in gesioten envelop 
zonder postzegel zenden aan: Abonnementenadmini
stratie Nieuwe Rotterdamse Courant, Antwoord$ 
nummer 1168., Rotterdam. 

---------------·---------------------

Het rapport_ van de VVD-commissie 
kiezer-gekozene 
is in brochurevorm verschenen. 

Men kan het bestellen door f 3.

te storten op postrekening 67880 

t.n.v. secretaris VVD te Den Haag, 

onder vermelding van: "kiezer

gekozenen. 

AANMELD I NGS FORMU Ll ER 
(In te zenden aan Alg. Sear. VVD, Koninginnegracht 61, Den Haag) 

Onderg·etekende g-eeft zich op voor deelneming aan de culturele dag op 7 
september te Arnhem. 

Naam: 

Adres: 

\Voonplaats: ...................... ·-- ·----····-- --·· --··· __ --· ... ____ ...... · 

Wat de secties betreft gaat mijn eerste voorkeur uit naar sectie ............ *) 
en mijn tweede voor~eur naar sectie . . . . . . . . . . . . * ) 
De lunch in Royal ad f 5.90 zal ik welfniet bijwonen. 
De deelnemerskosten ad f 5,- zal ik storten op girorekening nr. 67880 ten 
name van de secretaris van de VVD te 's-Gravenhage 

Handtekening: 

,6•. f ••• ' •••••••••••••••••••••• ,·, •••• ' •••••• ~. 

') Tm-uilen sectie -"'-· B, c. D ot E. 
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HET NAVO- EN DEFENSIEBELEID 1968 

Wie de feiten ·kent zal 
bezorgdheid regering delen 

Indringend en van volkomen reali
teitszin getuigend zijn de uiteenzettin
gen van de ministers Luns en Den 
Toom ov0r de toekomstperspectieven 
ten aanzien van de Navo, diepgaand en 
zakelijk is in het t:weede deel van de 
nota inzake het Navo- en Defensiehi!· 
leid-1968 door minister Den Toom het 
daarop afgestemde beleid ten e.anzien 
van de Nederlandse krijgsmacht voor 
cle komende drie jaren uiteengezet. 

Met zo grote duidelijlrneid wordt ill 
het eerste deel van de nota een over
zicht gegeven van de betekenis van Na
vo in het verleden, het heden en de 
toekomst, als instrument dat de vrede 
en de ontspanning heeft gediend en kan 
blijven dienen, dat ik lezing van dit deel 

integraal - gaarne aanbeveel aan 

Kant-· 
teke-

• • 

n1ng~ 

Memoires 
In ons land is het, in tegenstel

ling tot Eilgeland, niet gebruike
lijk om memoires te schrijven, 
waardoor men achtergronden en 
sferen uit een bepaalde tijd beter 
l{an begrijpen en verstaan. Ik 
acht het een verheugend verschijn
sel dat een oud-Koninkrijksminis
ter, de heer W. F. M. Lampe, in: 
zijn juist uitgekomen boek "In de 
schaduw van de Gouverneurs" 
thans ook voor ons land de ban 
doorbrol{en heeft. 

Ik ben niet deskundig op het 
gebied van de Nederlandse .Antil
len en onthoud mij van een beoor
deling van de toestanden zoals de 
heer Lam:pe die beschrijft. Wel 
kan ik stellen dat het uitermate 
instructief is de sfeer, waarin de 
heer Lampe 70 jaren van zijn le
ven in de Antillen heeft doorge
bracht, te proeven. Het verdient 
m.i. warme aanbeveling dat ook 
belangrijke figuren in ons Neder
landse staatsbestel er toe over
gaan hun memoires op schrift te 
stellen. Het zou voor de hele poli
tiek en voor het kennis nemen 
van de sfeer waarin zich politieke 
beslissingen hebben voltrokken 
uitermate wenselijk zijn als men _ 
de scln·oom om dit te doen: zou ~ 
overwinnen en het voorheeld van 
de heer Lampe zou volgen. 

Crematie en 
kansspelen 

Crematie en kansspelen, twee 
onderwerpen die op het eerste ge
zicht ver van elkaar ·staan, maar 
waarover toP-h in é.én verband 
geschreven kan woraen. Einde
lijk, na een strijd van 50 jaren, is 
de gelijl,stelling tussen begraven 
en cremeren bereikt. Als men de 
argumenten beziet die in de loop 
van een lange reeks van jaren 
zijn gebruikt om deze gelijkstel
ling tegen te houden, dan kan 
men alleen maar glimlachen. 
Daarnaast past stellig een woord 
van dank aan onze grote voor
man, prof. Oud, die met niet afla
tende energie deze strijd: voor de 
gelijl,heid gevoerd heeft. ., · 

En nu de samenhang met de 
lmnsspelen. Ook tegen het toela
ten van gereglementeerde kans
spelen (roulette) in bepaalde 
plaatsen welke veel vreemdelin
gen trekken wordt nog steeds he
vig geageerd. Zal het daar ook 50 
ja1·en duren eer eindelijk deze 
toelating er komt? 

D. W. DETTMEIJER. 

illlllilllliiii!WI!!l!!!!lllllllllllilllllllllllllllllllllllllilllllllllllllilllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllli. 

hen die menen dat regeringen die nog 
zoveel witarde hechten a.an dit bonclg,,. 
nootschap spoken 'zien dan wel beheerst 
worden door behoudzucht en die zich 
.afvragen of de Navo nog wel nut heeft 
of, eerder, een obstakel is geworden op 
dt weg naar verder gaande ontspan-
ning. · 

Machtsevenwicht 
Het machtsevenwicht in ZIJn g·ehele 

scenario, politiek, economisch maae 
vooral militair, neemt in de bescho•J
wingen terecht de centrale plaats in. 

Een nieuwe conceptie is dit niet. Mis
schien is het goed er even aan te herin
neren dat dit ook niet een typisch Ame
rikaans conceptie is, doch veeleer een 
gedachte van Nederlandse oorsp,rong, 
ontworpen door Stadhouder Willem III 
die van oordeel was dat de grootste 
mogendheid op het continent alleen met 
behulp van overzee in balans kon wor
den gehouden. Als koning van Engeland 
heeft hij die gedachte overgedragen op 
de Britten, en de Amerikanen hebben 
zich er pe.s toe bekeerd in 1949, nadat 
zij in twee wereldoorlogen hadden erva- • 
ren dat het bestaan van een d u i d e-
l ij k machtsevenwicht noodzakelijk is 
voor het behoud van.de vrede. 

Voor de mogelijke i n ten t ie s van 
de continentale wereldmacht verwijst 
de nota onder meer naar de fundamente-
1.) doelstellingen van het Sowjet-commu
nisme, waaraan ik nog zou willen toe
voegen Jat voor iedere grote mogend
heid (en dat dat zijn er tegenwoordig 
no~ maar twee) geldt dat zij ha.ar posi
tie als zodanig zal willen handhaven, 
hetgeen niet onbegrijpelijk is. 

De Sowjet-Unie heeft haar positie als 
grote mogendheid door strijd verwor
ven. Wij mogen niet verwachten dat zlj 
bereid zal zijn haar positie op te geven 
of te zien· verminderen doch veeleer dat 
zij zal trachten, indien dit zonder ge
vaar voor een groot conflict mogelijk is, 
haar positie verder te versterken. 

Wij leven in de tijd van de v1~eedzame 
coëxistentie en van de or.tspanning. w·,j 
n,ogen echter onze ogen niet sluiten 
voor het feit dlft, in deze sfeer van 
schijnbare rust, de Sowjet-Unie, behen
dig en doeltreffend, bezig is hae.r positie 
te versterken door penetratie in Azië, in 
het Midden- en Nabije Oosten, en in het 
oostelijke bekken van de Middellandse 
Zee, die eeuwenlang een gebied was 
van Westerse invloed. Geen "hot war", 
geen "cold war". Nu "silent war". 

Oost en West 
Van het grootste helang noemt de no

ta daarom de handhaving van het 
machtsevenwicht tussen Oost en West, 
een evenwicht van zodanige duidelijli.
heid dat de Sowjet-leiders overtuigd zul
len zijn dat van een militaire crmfronta
tie met het Westen geen heil mag wor
den verwacht. In aanmerlüng nemend\! 
dat het conflict waarin de Sowjet-lJn\~ 
met China verwikkeld is geraakt haar 
niet toestaat om de tegenstelling met 
het westen op de spits te drijven en dat 
di: interne ontwikkelingen in de commt:
nistische wereld de Sowjet-Uni~ zullen 
sterken in haar streven om een rede
lijke mate van verstandhouding met het 
Westen te bewaren, zal het machtseven
wicht, volgens de nota, de voorwaarden 
kunnen scheppen waaronder de Sow
jet-Unie geinteresseerd kan zijn in een 
regeling, op basis van wederlrerigheid. 
van wederzijdse, wel uitgewogen. ver
mindering van strijdkrachten en waar
onder Oost en West nader tot elkaar 
kunnen worden gebracht. Men mag dan 
hopen, aldus de nota, "dat een zodanige 
verbetering, die haar bekroning zou viJl
den in de uiteindelijke totstandkoming 
Yan een duurzaam vergelijk met da 
Sowjet-Unie en haar bondgenoten, zich 
za1 voltrekken in wat dan een derde 
fase .in de Atlantische samenwerking 
zou worden, waarvan het eerste begiil 
omstreeks 1965 te situeren zou: zijn." 

Het Westen is bereid en geeft daar 
voortdurend blijk van. Vorige maand, 
Cip 24 en 25 juni bevestigden de mi
nisters van buitenlande zaken van de 
Navo-landen op hun conferentie in 
Reykjavik, ,.that it was desirabie that a 
process leading to mutual force reduc' 
tions should be initiated. To that end 
they decided to make all necessary pre
parations for discussions on this subject 
with the Sovjet-Union and other coun
tries of Eastern Europe and they call on 
them to join iri this search for progress 
towards peace." 

Wij moeten echter goed voor ogen 

houden dat een dergelijke ontwikkeling 
alleen zal kunnen plaatshebben als het 
dank zij een aanzienlijke Westelijke 
inspanning opgebouwde politiek-militai
re potentieel gehandhaafd blijft. VoOl·tij
dige en eenzijdige vermindering 1/an 
strijdkrachten zou de Westelijke ,.deter
rent" op gevaarlijke wijze verzwakken 
en ons de kansen op enig vergelij'r 
voorgoed kunnen doen missen. 

Zorgwekkend 
De nota noemt, terecht, het thans 

bestaande westelijke potentieel aan con~ 
ventionele middelen in Europa een abso
luut minimum en acht elke tendentie tot 
eenzijdige vermindering van dit. poten-

door 
G. Koudiis, 
lid van 
de Tweede 
Kamer der 
Sta'ten
Generaal 

tieel bepaald zorgwekkend; het is naar 
bèt oordeel der regering volstrekt on
verantwoord de conventionele N'l.
vc-strijdkrachten verder te reduceren. 

Wie de feiten kent za.! de bezorgdheid 
van de regering delen. 

Het tweede deel van de nota 1aat over 
die feiten geen twijfel bestaan. De inlei
dingen van de hoofdstul,ken 1, 2 en 3, 
waar achtereenvolgens de mari
tiem-strategische situatie, de landstrijd
krachten van het Warschaupact en de 
situatie in de lucht in beschouwing wor
den genomen, illustreren de enorme mi
litaire krachtsinspanning van het Sow
jet-blok. 

lVIen kan ook op een andere en vet>l 
meer algemene wijze dan in de nota i3 
geschied een beeld krijgen van het 
verschil i.n defensie inspe.nning tussen 

-Oost en West en wel als volgt. 
In de Europese Navo-lande!! is het 

percentage van het bruto nationaai pro
dukt dat aan "defensie" wordt toebe
deeld gedurende de laatste 10 jaren ver
minderd van ongeveer 6 pot. tot onge
veer 4% pct. (voor Nederland, dat tot 
de landen rr..et een laag percentage be
hoort, zal dit in de komende jaren zan:
l<en onder de 4 pct.). 

In de Warschaupact-landen is dit per
centage in dezelfde periode gestegen tot 
een hoogte die· wij niet geheel nauwkeu
rig kunnen berekenen doch die met ze
kerheid hoger ligt dan 10 pct. 

De "gap" tussen de defensie inspan
n.ing van het Oostblok en de Navowordt 
dus voortdurend groter en de zorgwek· 
kende vraag rijst wanneer onze inspan
ning in de ogen van de Sowjet-leiders 
niet langer als geloofwaardig zal wor
dEon beschouwd. 

Dit zou een situatie inleiden die niet 
in het belang van de vrede is omdat wij 
niet mogen, aannemen dat de Sowjet
Unie dan nog willig zal .zijn serieus te 
spreken over wederzijdse wapenbeper~ 
king en een veiligheidspact. 

Ik ben van mening dat wij de woor
den van de regering op pag. 26 van de 
Nota, dat het westelijk potentieel als 
een absoluut minimum moet wordEn 
beschouwd dan ook als richtsnoer van 
ons handelen moeten nemen. 

Plannen en middelen 
Men kan dan ooi{ niet anders dan met 

bezorgdheid kennis nemen van hetgeen 
minister Den Toom in deel II ontvouwt 
met betrekking tot de plarmen en de 
daarvoor beschikbare middelen - die 
van 1969 tot en met 1971 zullen oplopen 
van 3.377,6 miljoen tot 3.568,7 miljoen 
gulden (een accres van ongeveer 3 pct. 
tegen een verwachte prijsstijging van 
goederen ·~n diensten van ca. 5 pct. per 
jaar.) 

Minister Den Toom heeft, volgens 
persberichten, hiervoor met minister 
Witteveen "geknokt". Hij heeft uiter
aard niet gekregen was hij wenste; dit 
i.i immers niet onbegrijpelijk in het 
licht van de vele kostbare taken die op 
de schouders van de overheid rusten. 

Onze fractievoorzitter zei bij de nlgc
mene politieke en financiële bêschou
wingen over de rijksbegroting 1968 o.m. 
"er is een ding dat de kiezers - naar 

mijn mening terecht - niet nemen, na
melijk een, compromis geen compromis 
noemen". 

Wel, ik meen dat niemand erover in 
het ongewisse behoort te verkeren dat 
de gegevens uit hoofdstuk 8 van het 
tweede deel van de ·nota: "De financiële 
middelen" niet meer en niet minder 
zijn dan het resultàat van een uiterst 
zorgvuldig en met grote moeite bereikt 
compromis. 

Minister Den Toom zegt hierover 
nuchter pp een van de laatste bladzijden 
van de nota "dat de zorg voor de veilig
heid haar doel zou voorbijschieten in· 
dien hetgeen er aan ten koste wordt 
gelegd, de ontwikl{elir.g van 'le samen~ 
leving in economisch, technisch, sociaal 
en cultureel opzicht in min of meer 
ernstige mate zou belemmeren." 

Ook het omgekeerde is het geval. · 
De bewindsman deelt dan de plannen 

mede die ten doel hebben met minder 
middelen een onverminderd potentieel 
t7> behouden. De plannen omvatten on
der meer een diepgaand efficiency~on
derzoek, versobering waar mogelijk, 
vergaar.de herstructurering w.o. ver
kleining van de omvang van de Konink
lijke Landmacht buiten de sector van 
het eerste legerkorps, vermindering van 
het aantal dienstplichtigen. 

Zij geven blijk van een gezonde, voor-
uitstrevende en zeer dynamische aan
pak; het defensiebedrijf zal meer en 
meer worden geleid en georganiserd 
alf! een modern grootbedrijf, wat het 
ook is. 

Wij zull0n hopen dat de bewindsman 
dank zij de inspanning en toewijding· 
van al._ het bij de krijgsmacht dienende 
personeel .erin zal slagen zijn doeleinden 
tt: verwezenlijken. Indien hij zou b.erel
ken dat het verwachte invest0ringspr
centage, dat voor de volgende jaren 
voor de gehele krijgsmacht op ongeveer 
19,6 pct. wordt geschat, wordt opge
voerd tot 21 pct. of tot 22 pct., dan zal 
hij zeer veel hebben bereil,t. 

Wat betreft het personeelsbel'eid zoJ 
ik willen opmerken ·dat minister Den 
Toom het tot dusver door hem gevoerde 
beleid, dat er op gericht is de organisatie 
van- en de verhoudingen binnen d~ 
krijgsmacht in harmonie te brengen en 
te houden met de verhoudingen in de 

_zich snel ontwikkelende maatschappij, 
met kracnt wil voortzetten. 

Bijzondere vermeldino- verdient ~et 
feit dat de bewindsma~, ondanks alle 
problemen waarvoor de spanning tussen 
plannen '.én middelen hem stelt, toch 
besloten heeft voor de dienstplichtigen 
de wedde eerste oefening per 1 jaimari 
1969 met ongeveer 9 pct. (van de bruto 
wedde) te verhogen. Deze verhoging be~ 
draagt niet, gelijk sommige kranten 
meldden, ongev.eer een tientje per 
maand, doch zal veel dichter bij twintig 
gulden liggen. De Nederlandse dienst
plichtige is verre de best betaalde in 
Europa. 

Rampenbrigade 
Ten slotte wil ik nog melding maken 

van de grote aandacht die minister Dan 
Toom wijdt aan de moeilijke probleme'l. 
van wapenbeheersing, wapenbeperking 
en ontwapening. En wil ik m:jn bijzon
dere waardering uitsprelren voor de plan
nen van de minister tot oprichting 
v.~n eenheden die. onmiddelli;ik ,inzetbaar .. 
ZIJn voor hulpverlening bij rampen, niet 
alleen in Nederland maar ook in het 
buitenland, ook in niet Navo-landen. Een 
vrede-bevorderende taak. Een àndere 
vrede-bevorderende taak van de 
krijgsmacht. Daarbij duidt, om de 
woorden van de minister te gebruiken, 
vrede dan ook op een goede verhouding 
tussen mensen en volkeren onderling, 
een verhouding die zich manifesteert in 
samenwerking en dienstverlening en die 
berust op onderlinge solidariteit bij ,'Ie 
voorbereiding van hulpverh~ning en de 
daadwerkelijke uitvoering daarvan. 

Waarschijnlijk Z'al deel I van de Nota 
in •d-e Tweede Kamer afzond-erlijk wo.-. 
den .behandeld, voorafgaande a.an de be
hande~ing van de begrotingen van bui
tenlandse zaken en defensie. 

Deel Il zal in dat geval tegelijkertijd 
met de defensiebegroting worden behan
deld, 

Tegen die tijd hoop ilt in ons week~ 
blad nader in te gaan op vraagstukken 
als de tankvervanging, de toelwmstige 
vervanging van de Starfigbter-vliegtui~ 
gen, de inschakeling van de Neder
landse industrie en de vele and.ere be-

. langrijke vraagstukken, wa'<tr ik in ·de 
Itórte, onvolledige, bierboven gegeven 
schets vanzelfspreltend niet op kon in
gaan. 

; J>' i'! 11 t!' ":> <j 



4 - vrijdag 12 juli 1968 

Goedkope taxi 
'11JIE vene reizen doet, kan véel ver
ll halen, zegt een oud spreekwoord. 
Maar wat is tegenwoordig ver. Een 
afstand van duizend lrm wordt in nau
welijks anderhalf uur overbrugd. Snel
heid in het verkeer wordt een steeds 
dringender eis en het is goed, dat de 
Haagse gemeenteraad .daar de vorige 
maand aandacht. aan heeft besteed bij 
de bespreking van de nieuwe huur
auto-verordening. 

Het wordt vaalr onvoldoende beseft: 
taxi's malmn een onderdeel uit van het 
openbare vervoer en zij zouden een veel 
groter bijdrage aan de afwikkeîing van 
het verkeer· kunnen geven, indien zij 
goedkoper waren dan thans het geval 
is. Dat zou het geval kunnen zijn, indien 
op de taxi's minder zware_ belastingen 
zouden druklren. 

Op deze overweging berustte de mo
tie, die l1et liberale raadslid, de heer D. 
W. · :Öettmeijer, indiende om bij de 
rijksoverheid aan te dringen op be
lastingfaciliteiten voor taxi's; een mo
tie, die uit de andere fracties alle steun 
heeft gekreg·en. Helaas moet worden be
twijfeld of net rijk aan de Haagse aan-· 
drang gevolg zal geven. Verlichting van 
lasten, die nu zo zwaar drukken op de 
burgerij, moge dan in het regeringspro-

gramma voorkomen, wanneer de mid
delen ontbreken en er bovendien steeds 
nieuwe eisen aan de financiën van, het 
rijk worden gest-eld, wordt het wel 
moeilijk aan goede voornem.ens gevolg 
te geven. 

Toch zou het ten zeerste aanbeveling 
verdienen het taxitarief goedkoper te 
n1aken. In Rome vertoevende, hebben 
we weer eens kunnen constateren, welk 
een belangrfjke rol taxi's in het verlreer 
kunnen spelen, mede dank zij een be
trekkelijk laag tarief. Wat ons daar bo
vendien opviel is, dat men in de Itali
aan~e hoofdstad, net zoals trouwens in 
Parijs, van veel kleinere wagens ge
bruik maalü, die daarom nog niet onge
riefelijker zijn dan de sleeën, die in 
onze stad worden gebruikt. 

Men beweegt zich veel gemakkelijker 
door het drukke verkeer met een ldeine 
taxi dan met een grote. We weten niet 
welke lasten er op het Italiaanse taxibe
drijf rusten, maar het lijkt on
waarschijnlijk, dat het verliesgevend is. 
In elk geval wordt er - vermoedelijlr · 
door het betrekkelijk lage tarief - een 
zeer druk gebruik van gemaakt. Overi
gens is de bus in Rome ook goedkoper 
dan hier, zij 't niet veel. · 

Nog één opmerking in dit verband: 

Rijnmond op fluweel 
TWEE vergaderingen heeft de Rotte,·

damse gemeenteraad noclig geha:l 
voor zijn bespreking van de nota "Naar 
een intergemeentelijke corporatie voor 
Rijnmond", de nota waarin burge: 
meester en wethouders hun visie op dè 
toekomstige positie van het nieuwe 
openbaar lichaam hebben vastgelegd. 
Die visie gaat in de richting vän een 
samenwerking van de gemeenten in een 
federatief verband, heel wat anders d:ts 
d6n het dagelijks bestuur van Rijnmond 
bli.jkens zijn interimtapport over deze 
.kwestie voor ogen staat. Rijnmond 
vraagt meei: takim en .bevoegdheden, zo 
men wil meer macht. 

Rotterdams gemeenteraad heeft in 
zijn langdurige gedachtenwisseling dui
delijk l-aten blijken· dat hij eigeillijk niet 
g·oed weet wat hij met Rijnmond aan 
moet. Aan de ene lrant vonden de 
'Vel'Schiilende sprekers de samenwer
lr'ingsgeclachte van het college wel sym
pathiek. Maar aan de andere lmnt wa
ren zij realistisch genoeg om te besef- · 
fen dat het openbaar lichaam er nu 
eenmaal is en dat het ' buitengewoon 
moeilijk, zo niet onmogelijk zal zijn de 
klok terug te zetten. Als Rijnmond er 
nog niet wàs, zou er iets in zijn geest 
moeten komen, zo hebben we een van 
de sprekers horen zeggen. J'Iij had ge 
:lijk. 

Het lijdt intussen geen twijfel dat de 
socialisti.sche fractieleider drs. Lems de 
meest constructieve bijdrage· aan het 
debat }leeft geleverd. Tegenover. de in
tergemeentelijke samenwerking van het 
college stelde. h~i .het. aitematief van. de 
mammoetgè·meente met subgemeenten. 
Sommigen lelren · daarvan nogal te 
schrikken. Zij zijn mogelijk nog erger 
geschrokken toen de heer Lems in twee
de termijn zonder blikken of blozen ver
kiaarde dat zijn conceptie ·in wèz"'n 
niets anders is dan een stap op. de weg 
naar een bovengemeentelijk orgaan, zij 
het dat hij die weg heel geleidelijk zou 
\villen afleggen. 

Men hoeft het met de visie van de 
heer Lems. stellig nfet geheel en al eem; 
te zijn om te beseffen dat zijn clenkbeel
èen waarschijnlijk het beste aansluite:1 
biJ de werkelijkheid. Opmerll:êlijk was 
trouwens dat ook de heer Fibbe, de 
AR-fractieleider, met de ·mogelijkheden 
speelde, hoév/el wat aarzelendel' d.an de 
heer Lems. Zelfs. de. burgemeester liet 
cl.oorschemeren ·c!e deur voor zo'n or- · 

. gaan niet vÓo1' eeuwig gesloten te wille11 
houden. De intergemeentelijke sal11e '1: 
werking - ·een conceptie .. die in hoge 
mate van heni afkomstig is - wil hij 
kennelijk vovral voor de ovet·gangs-

Alarmkreet van de K.v.K. 
- ·;~ ~ . ~· . . " 

HET verontrust ons clett in een ti~d doen om een behoorlijk tegcnwic~t te 
" waa1·in anclere Ewropese steden t1t.. kunnen vormen tegen ·'de groepermgen 
een orde van grootte van Amstenld'iii' die nu eenmaal van een vooraf gekozen 
h~t11 é6)iirltmfunctie ve·rste·rken, e1· in stanelpunt .uit eenvoudigweg een aantal 
A'instel'dam cle (lf'e·iging bestaat van een ongenuanceerde "protesten" laten horen 
tegengestelde ontwikkeling. Vooral vre- tegen vrijwel ell<e economisch-functi
.<:en 'Wij' dat cle meest levenskracht-ige onele acl;!viteit die in de binnenstad 
bèdrijven het eerst het besl~Lit znllen plaatsvindt. Hun invloed is groter dan 
nemen h1m zetel te verplaatsen, hetgeen n1en zich veelal realiseert. Zij breken 
ongetwijfeld de agglomererende aan- langzaam maar zeker de hoofdstede
t·r'e7ckingskracht op andere bedrij-ven zal lijke werkgelegenheid af, en als dan op 
vermimderen. Dam·mee zon de centrum- ·een kwade. dag eens een arbeidsplaats 
fztnct-ie van de hoofdstad in gewtar lco- werkelijk in gevaar komt, kan. het te 
men." laat zijn. De problemen waarvoor de 

Op een kortgeleden gehouden openba
re vergadering van de Kamer van 
Koophandèl en Fabiieken voor Amster
dam is bovenstaande alarmkreet geuit 

· in een reactie ·van de Kamer op het nu 
in . · openbare discussie gegeven · be
leidsplan voor de Amsterdamse bin
nenstad. De vcrgadering wàarop dit 
standpunt van de Kanier werd uit
gesproken, was de eerste die de Kamer 
heeft gehouden in haar nieuwe behui
zing, buiten de binnenstad, in het Con
fectiecentrum te Amsterdam-West. 

NDSM al geruime tijd geplaatst is, mo
gen als waarschuwend voorbeeld die
nen. 

Bij de beoordeling van het bin: 
nenstadsbeleicl zal met de economische 
·toekomst van de stad terelege rekening 
moeten worden gehouden. In het voor
ontwerp van de binnenstadnota heeft, 
gelukkig , de tertiaire sector redelijke ~ 
aandacht gel.;:regen; de secundaire sec
tor wordt met enkel" regels afgedaan. 

in Italië en niet alleen in- de hoofdstad, 
maar in tal van grote en läeinelre) 
steden wordt het eenrichtingsverkeer op 
zeer grote schaal toegepast en het 
schijrït goed te voldoen. Nu men daar in 
onze stad ook meer .en meer toe over 
gaat, lijkt er voor mopperen geen re
den./ 

Intussen willen we bepaald niet de 
, indruk wekken, dat een stad als Rome 
wat het verkeer .betreft, als voorbeeld 
moet worden gesteld. Ook daar heeft 
men kennelijk nog geen afdoende oplos
sing voor het parkeerprobleem kunnen 
vinden met als gevolg, dat overtreders 
van parkeerverboden zonder pardon op 
de bon worden geslingerd. Het kwam 
ons voor, dat de Romeinse politie ten 
deze bijzonder actief is. 

Van het verkeer naar de recreatie is 
slechts een kleine stap. Het gemeente
bestuur verdient alle waardering voor 
het feit, dat_ het veel moeite, doet voor 
uitbl-eiding van de recreatie-moge
lijkheden, maar het ziet er wel naar uit, 
dat er geen enkele waardering bestaat 
voor het plan om in de Nieuwe Scheve
ningse bosjes een recreatiecentrum tot 
stand te brengen, wat. dit dan ook mag 
inhouden. Deze laatste toevoeging is 

periode laten gelden. Daarna kunnen we 
dan altijd nog zien. 

Dit alles in aanmerking genomen, 
lijkt Rijnmond er nog niet zo slecht op 
t'" staan. 

Vastgesteld moet worden dat in de 
Rotterdamse raad over allerlei aspecten 
van het toekomstige openbaar ·lichaam 
zeer genuanceerd, om niet te zeggen:. 
zeer verschillend vv'erd g:eclacht. Wij 
denken aan de wenselijkheid van perso
nele bindingen tussen de Rijnmonçlraàd. 
en de gemeenteraden, aan de sterkte 
van de Rijmnondraad en van het colle
ge van gecomniitteerdcn, aan de vi·aag 
of de Rijnmondraad rechtstreelis dan 
wei getrapt moet worden gekozen, a?.n , 
de wenselijkheid van een gemeentelijke 
herindeling, aan een mogelijke uitho> 
ling van de. gemeenten en aan de moge· 
lijkheid dat Rijnmond een vierde 
bestuurslaag zal worden. 

Over één ding was men het echter .wel 
eens. Vertegenwoordigers van Rrjnmond 
enerzijds en van de gemeenten ander· 
zij.ds moeten met elkaar om de onder
handelingstafel gaan zitten om geza
meruijk te \verken . aan een eensluiden-i 
advies over -de toekomstige structunr 
van Rijnmond aan de regering.' Er was 
een frappante eensgezindheid over de 
onmogelijkheid het èentrale bestuur te 

Het lijkt erop- alsof de stedelijke over
heid voor die secundaire sector weinig 
belangstelling heeft, dat is trouwens in 
de plannen .voor de Bethaniënbuurt dui
delijk getoond. Maar in de Amster
damse binnenstad verdienen toch altijd 
nog bijna 43.000 mensen het brood voor 
zichzelf en de hunnen in de secundaire 
sector, veelal in ambachtelijke bedrij
ven die in saneringsgebieden zijn ge
vestigd, bedrijven die de hoge uitgaven 
bij verhuizing indien zij uit hun 
plaatsen worden verdreven wellicht niet 
kunnen opbrengen. 

De Kamer heeft daarover gezegd van 
merung te zijn dat in het algemeen te
veel ·nadrilk wordt gelegd op de hinder 
die bedrijven uit de secundaire sector 
kunnen veroorzaken voor de bewoners 
van de omgeving en dat er "te weinig 
constructieve medewerking wordt ver
leend aan de oplossing van de moeilijk
heden waarmee deze bedrijven worden 
geconfronteerd." Vandaar dat de Ka-

Het voorontwerp van de Nota-Bin
nenstad zal in de lwJnencle maanden, 
ondanks het (misschien) zeer fraaie zo
merse weer door alle groeperingen die 
het wezenlijk gcecl menen met Amster
dam grondig moeten worden bestu
deerd. Zij zullen dit alleen al inoeten. · 

·sowma. kt~~ •. 
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van betekenis, omdat er wel veel over 
dat plan wordt gepraat en geschreven, 
maar slechts zeer weinigen weten \Vat 
dat recreatie-centrum nu . pt·ecies zal 
omvatten. Ook de gemeenteraad schijnt 
er nog weinig van te weten. 

Daarom achten we het politiek gezien 
bijzonder ongebruikelijk - om geen an
dere, krachtiger term te bezigen - dat 
de fractie van de PvdA al bij voorbaat 
heeft aangekondigd aan het plan voor 
de Nieuwe Scheveningse bosjes geen 
medewerking te zullen verlenen. We 
kunnen deze publikatie niet anders zien 
dan als een politieke stunt, die op de 
bestuurlijke beslissing - in de gemeen
teraad - geen enkele invloed kan heb
ben. Wrumeer de PvdA•fractie ge
meend heeft met deze stunt politieke 
propaganda te kunnen bedrijven, dan i,'l 
dat naar onze mening een grote vergis
sing. Het is haar goed recht bezwaar te 
hebben tegen het plan, maar zo lang dit 
plan .niet in de gemeenteraad ter discus
sie is gesteld, is het kenbaar maken van 
een beslissing vooraf, een slag in de 
lucht en bovendien weinig behoorlijk te
genover de rest van de gemeenteraad.
De. voorbarige publikatie mist elke zin; 
want niet buiten de gemeenteraad maar 
in dit college moet de besÎissing vallen. 

benaderen met elkaar tegensp'!:ekende 
rapporten. Op· initiatief van de· libe
rale fractieleider mr. Staàb zullen bur
gemeester Tholnassen en Rijnmonds 
voorzitter, mr. l\1:arijnen nu 'wel een po
ging in het werk stellen een commissi.~ 
te benoemen waarin vcrtegenwoordi
gEl's van Rijnmond en· van de gemeen· 
ten zitting krijgen. 

Als die commissie er komt zal de heer 
Staab nH~t -reden van zichzelf kunn :m 
getuigen dat ook hij een waárdevolle 
bijdrage tot het debat heeft gelevcrc~. 
Daarbij laten wij dan maar in het mid
den dat de commissie waarlijk niet te 
benijden zal zijn. Zij zal Salomons oor
delen moèten uitspreken over alle pro
blemen waar de Rotterdamse i·aad ni d 
uit is kunnen komen. 

Overigens mag worden gen1emorecJ'd 
dat de heer Staab deze gelegenheid op
nieuw heeft aangegrepen om zijn be
zwaren kenbaar te maken tegen het zit
ting nemen van ambtenaren (met name 
van de gemeente Rotterdam) in de 
raad van Rijnmond. De liberrale spreker 
heeft daarover bele.ngwel;;kende opmer
kingen gemaakt. Ook al omdat aan deze 
kwestie onmiskenbaar principiële lmn
ten zitten, denken w~i in het volgende 
nummer over zijn ziet~swijze ter zai'e 
wat meer te vertellen .. 

mer. - o.i. terecht - de vrees koestert 
dat. de meest levenskrachtige bedrijven 
zu~len heengaan uit de stad die het hun 

c zo moeilijk maalit zich te ontplooien. Er 
zijn helaas al verscheidene voorbeelden 
van te noemen. In de secundaire sector 
was in de binnenstad in 1964 werkgele
genheid voor bijna 155.500 mensen; 
twee. jaar later was dat gedaald tot iets 
me.er jlan 150.500. Het verlies van bijna 
vijfduizend arbeidsplaatsen leed in 
hoofdzaak de secundaire sector. 

Het afknabbelen van de arbeidsmoge-. 
lijlrheden in de Amsterdamse binnenstad 
is een zorgelijke zaak. Het is niet een 
verschijnsel dat optreedt ondanks over
heidspogingen. het te remmen, helaas 
moet men veeleer ·het tegendeel gelo_
ven, getuige de "revalidatie" van de 
Bethaniënbuurt, waar in de komende 
jaren veertig miljoen gulden zal worden 
uitgegeven om een pure woonwijk vool: 
ten hoogste achthonderd gezinnen te 
scheppen .. Als die achthonderd dan de 
hoge kosten van hun woning in bedrij
ven buiten Amsterdam moeten gaan 
verdienen, zal het te laat kunnen zijn 
om de economische centrumpositie van 
de hoofdstad te herwinnen. Er zal een 
grondige mentaliteitsvei:andering moe
ten komen om de positie van de bin
nenstad en daarmee van de hele stad 
als centrum van werkgelegenheid te 
handl1aven eri te b~vorderen. 
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De Franse les van 
staat en straat 

Toen op H juli 17S9, thans 179 jaar 
geleden, de Bastille bestormd werj, 
was dit het qegin van een bloedige revo
lutie. Het koningshuis werd verjaagd en 
uitgemoord, vervolgens werden de kin
de-ren der revolutie zelf verslonden en 
na de terreur kwam het parvenu-impe
rium van Napoleon. Op Waterloo volgde 
restauratie onder een n~euwe - oude -
Bourbonlroning, die in 1818 een even 
comfortabele meerderheid kreeg in het 
parlerÎ1ent als dezer dàgen president dil 
Gaulle. 

Ziehier een ruw ·geschetste parallel, 
die, zoals alle historische vergelijkin
gen, natuurlijk niet helemaal opgaat. In 
de eerste plaats was de revolte van mei 
1968 van een andere aard dan de rev·J· 
lutie van 1789. De laatste was even 
bloedig als de massa's, die haar in b;,
weging deden komen, hongerig. In dit 
opzicht hadden de bardcaden in het _ 
Quartier Latin en de bezetting .der Sox·
bonne meer weg van een kermis. Het 
tw·eede grote verschil is dat ·de reactie 
op de woelingen van mei 1968 onmiddel
lijk is gevolgd en geen jaren op zich 
heeft laten wachten. Zulks als gevolg 
van de gaullistische meesterhand in de 
regie van het drama dat op 30 mei naar 
zijn hoogtepunt ging, althans nadat dE), · 
generaal de regie weer in handen had 
gekregen. . 

Het gezag van het regime was gedu
r<mde een aantal dagen nergens en de 
generaal schijnt geweifeld te hebben. 
Het is de vraag of men zijn optreden i.c1 
de periode van het vacuüm moedig kan 
noemen. In een soort Wagneriaamie go
denverduistering verdween hij in een 
helikopter naar Baden-Baden, nadat hij 
eerst met stille trom uit het Elysée w:ots 
vertrokken. Pas nadat hij zich had ver
zt'kerd van de steun van het leger werd 
zijn herverschijning aan den vollte be
werkstelligd. Voor die steun moest als 
prijs betaald worden dat een aantal lie
den die :'let nog g_een tien jaar geleden 
op zijn leven gemunt hadden in vrijheid 
werden gesteld. Ook de stemmen van 
l:tm aanhang telden! Het referendum, 
dat ongrondwettig was en niet door kon 
güan wegens de stakingen, werd vet
vangen door kamerontbinding. De 
uitslag der verkiezing die hierop volgd'?, 
is intussen -bekend: het gaullistische re
gime heeft van de bevolking een on
dersteuning gekregen als nooit tevoren. 

LOON VAN DE ANGST 
Deze verldezingen zijn opzichzelf een 

merkwaardige zaak. Als zodanig kunnen 
zij niets oplossen. Om verschillende re
denen. Allereerst lag de bron van de 
c1'isis niet bij de Assemblée. In feite 
stond deze buiten het conflict. Zij mist 
overigens vele bevoegdheden die de an
dere Westeuropese parlementen hebben. 

. Er was een buitenparlementaire revolte 
van studenten en arbeiders tegen h?t 
1'0o·ime. Een .conflict tussen regering ~n 
H;f~mer, k~as8ieke grondslag voor Kamèt" 
oiltbincling, was · er niet. Vervolge.l1S. 

\'lias d"e inzet der verkiezingen door h;~t· 
_ i'egim.e ·goeddeels vervalst. 'Men,h~~ft 

door 
mr. dr. C. 
Berkhouwer, 
lid van 
de Tweede 
Kamer der 
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Generaal 

dit spel Mitterrand en de communisten is 
komen te staan, is imniddels bekend. 
Het gelag der verkiezingen is door hen 
betaald. Beide groepen hebben mecor 
dan de helit van hun zetels verloren. 

ONTLADING 
Het meest paradoxale in de huidige 

situatie is dat het gaullisme de wortel 
v~n zijn overwinning vindt in zijn eige<l 
gebreken. Dit bewind was hoovaardig, 
zelfgenoegzaam, ging op in eigen natio
nalistische glorie, wees samenspra'l'{ 
af, verwaarloosde binnenlandse socia!e 
politiek, gaf schatten uit aan een eigen 
atoomstrijdmacht die niet geloofwaar
dig is en zo meer. Parlementair te
genspel ontbrak. Zo ontstond een buiten
parlementaire ontlading van de ontevr•"
dPnheid en de onvrede. Het eerst bij de 
studenten, · althans bij een minderheid 
van hen wanneer men de totaliteit van 
de Franse studerende jeugd overziet. 

Daarop gingen bij een deel ·van de 
arbeiders de ogen open: wat studenten 
kunnen, moeten wij ook kunnen! Na
tuurlijk was het communistische vak
verbond er direct bij om d~ stakingen 
aan te wakkeren. Hoeveel moeite heeft 
het niet gekost in de stakende· bedrijven 
een geheime stemming onder de sta
lmi·s, a] dan niet gedwongen, te laten 
houden over het al· dan niet voortzetten. 
En ·hoe talloos velen zullen niet de vrou
wen van arbeiders geweest zijn die hun 
ontstemming over het geni.is van het 
loonzakje to~ uitdrukking hebben ge
bracht door in het geheim van het stem
lokaal hun zegen te geven aan een 
gaullistische Kamerkandidaat. -

Bij het begin der onvrede beoefenden 
de Gaulle en Pompidou nationale gran
deur in Roemenië en Iran .. De laatste 
keerde het eerste terug en overreeddL" 
ten slotte de eerste om voortijdig , lilt 
Roemenië terug te keren. Wellc een 
verschil met de vorige voortijdige te
rugkeer uit Canada na het "Vive Ie 
Quebec libre"! In Canada had hij weer 
eens in al zijn mystieke grootheid de 
Franse Canadezen de steun van het 
uwederland geboden . voor separistische 
bewegingen. Ditmaal moest het 
staatshoofd ·voortijdig van een staats
bezoek in Roemenië terugkeren om een 
einde te maken aan de ]:)erocringen d:~ 
Frankdjk teisterden. 

PENDULE· 
Intussen was de buitenparlementaire 

onvrede over de onwil van het gaul-
. listische regimè· tot samenspraak.steedr;_ 

'\Tel'der ontaard fn extremiStiSChe ter
reur. En· tegelijkertijd i)egon daarin dë 
re.dding en .:wederopstanding van het 
gaullisme in niet eerder gekende glorié 
te, gloren. In HHO en 1958 -hee~t de Gaul
-le Franltrijk gered, in 1968 het gaul
lisme en meer dan dat. Zulks door ge
bruik te mal,en van de massa-psychola
glsche ervaring dat op de ·actie v.=:n een 
extremisme naar de ene kant alhJd een· 

even sterke reactie van extreme aard 
Yolgt naar de andere kant. Hoe groter 
de zwaai van de pendule naar de ene 
kant, des te groter, mechanisch, d.e 
zwaai naar de andere kant. De auton· 
taire staat van de Gaulle had de straat 
in beweging. gebracht. Doch wat de be· 
volking van de straat beleefde, was van 
dien aard dat zij de gaullistische staat 
in O'roter eer herstelde dan ooit tevoren. 
De"' absolute gaullistische meerderheid 
zal nu waar moeteh maken dat demo
cratie voor haar meer betekent dan de 
onbeperkte macht van de meerderheid 
over de minderheid. Wat het allerbelang
rijkste is: zij zal aan het werk mo~~en 
voor de oplossing van de werkehJk·~ 
problemen. Want die zijn door deze ver
kiezingen niet opg·elost en zijn i~tussen 
nog levensgroter geworden dan ZIJ daar
voor waren. 

Inmiddels heeft men de schade opge
maakt welke de Franse volkslmishou
ding lijdt als gevolg van revol~e en sta
kingen. De cijfers liegen- er met om en 
de begrotingsmoeilijkheden zij:r: overstel
pend. Het meest spreke_nd IS .d.e be
lastingverhoging die emge nulJarden 
franken zal moeten brengen. En die, 
zoals altijëi, zullen moeten komen uit de 
beurs van de gewone man. Een oude Jes 
van beroeringen: de gedupeerden. zijn 
a1tijd dezelfden. 

DISTRICTENSYSTEEM 
Er zijn hier en daar, in en buiten- ons 

land, politieke stromingen die aan ver
nieuwing denken door terug te keren 
naar de oude verkiezing volgens een of 
ander districtensystecm. Wie van deze 
waan nog genezing zou behoeven

0 
t~·ek

ke lering uit deze Franse verk1ezmg. 
Gaullisten en Republikeinen van 
Giscard d'Estaing behaalden tezamen 
48 pct. der stemmen. Dat is minder dan 
d" helft. In .de ·Nationale Vergadering 
bezetten zij niettemin drie kwart van d'" 
zetels. De communisten behaalden .meer 
dan 20 pct. der stemmen, doch krijgen 
nog geen 10 pct..van de zetels. 
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Het regime had de verkiezing gesteld 
onder het teken van het alternatief: 
voor onze republiek of ·voor het totalitai
re communisme. Dit alternatief was 
niet echt, doch had de charme van de 
eenvoud. Daarnaast had het de grote 
kwaal dat de stem van het gematigde 
midden en de tolerantie gesmoord werd. 
"Duidelijkheid" en onoprechthe~d gaan 
niet altijd samen! Na cammumsten en 
federatie, die elk ruim de helft van hun 
zetels verloren, was het gematigde cen
trum de derde grote verliezer met een 
verlies van een lnvart van zijn zetels. 
Het kreeg twintig zetels minder dan het 
gehad zou hebben bij een verkiezing op 
grondslag van evenredige vertege~
woordiging. De ontelbare stemmen d1e 
bij deze verkiezing niet geteld hebben, 
dank zij een onvél·sneden systeem van 
kiesdistricten - zoal~ altijd gesneden 
'naar de maat van het aan de macht 
zijnde bewind -,. mogen de pleitbezor~ 
gers voor herinvoering van zodanig sys
teem manen tot behoedzaamheid. 

SOLIDARITEIT 

Hoe hooghartig hield tot voor kort de 
li'Ianse geneesheer van Engelands eco
nomische kwalen de poorten van Euro
pa gesloten voor Groot-Brittannië. En 
hoe is deze geneesheer in een ommezien 
van tijd' kom en te lijden aan dezelfde 
kwalen als gevolg van de zondvloed der 
stakingen. Parijs klopt thans in Brussel 
bij de EEG aan .met maatregelen die 
van precies dezelfde aard zijn als kort
geleden Engeland nam. Zij werpen een 
zware schaduw over de afschaffing· 
der douanerechten per 1 juli 1968. Nie
mand die waarlijk Europees denM an 
handelt, :<~al over .deze Franse noodmaac-

1 
regelen zelfs maar leedvermafl.k mogen 
hebben. Unaniem was dezer dagen het 
Em;opese Parlement in zijn uitspraak 
dat de Franse economische crisis opge
lost dient te worden op Europees nivea'.l 
en in het kader van de Europese Econ'J
mische Gemeenschap. 

Het.lijlü erop dat Parijs zich hiernaar 
zal gaan schikken. Er is echter nog een 
.veel belangrijkere les uit het gebeurde 
te trekken. Deze leert dat de Europese 
solidariteit zich niet beperkt tot een 
cteel der Europese lande;n van het coi:üi
nent. Geen .der Westeuropese landen, 
kïei11 of (quasi nog) groot, kan zich nog 
lm,ger veroorloven· "to do' it alone" óf 
wat nog erger is, de poort sluiten voor 
hen die tezamen willen optreden in een 

. gcmeenschappelijk Europa. 

De Franse les van Staat en Straat is 
v(•elzijdig. Of zij het in ere he>·stelde 
Franse bewind bijbrengen zal dat het 
mee zal moeten áoen om de poorten 
van de EEG te openen voor Engelserr, 

·Ieren en Scandinaviërs, za] de nahiie 
toelwmst leren. · 
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gesteld; nu onze republielt of het totali
fàire .communisme, Men liet daarbij on-
1.:.:-!?rmeld . dat de generaal voor ·zijn 
tàiatste verkiezing een tocht naar Moskou 

:U ad ondern.omeil om · communistische 
·-stemmen te winnen. De· buitenlandse 
·[iolÎtiek had de instemming van Moskou · 
_,;n de,.,_ Franse conununisten vanwege 
h[•ar biltbindende kracht in de Westersz 
allianti~s. In de mate waarin Mittel'.
ränd verbonden' was m!)t, en dus gebon
den aan de communisten maaide dit 
ook zijn' oppositie minder geloofwaar
cÜg. Immers miste ook ·deze oppositie in 
dezelfde mate haar waarde als zodanig 
door die gebonderi,heid en dus. haar fei
telijk delen van de gelijkgezindhêid ten 
aa~zien van de gau1listische bliiten-

~-------------------·-

l;•nd;o;e politiek. · · 
·Tijden·s de dagen van het machtsva

cuüm in mei hebben Mitteri·aEd en 
Mendès-France zich niet van de eh{;lps 
gedistantieerd. Zij verklaarden zich ·ue
reid de macht over te nemen. Hoe . dclt 
zou moeten gebeuren, lieten' zij' '?~e_r 

. aai1 de oproermal,ers. Nog dubbel~mm
g-er was het spel van de commumsten. 
Aanvankelijk poogden zij aan het st~- · 

· dentenoproer en de stakingen een poll• . 
tiel'e begeleiding te geven. Toen .zij be
merkten dat er · voor hen, nog, geen 
machtsovername in zat door middel van 
d: revolutie, dachten zij meer. politiek 
profijt te lnmnen behalen door het bra-· 
ve spel te spelen van een terug~eer 

naar de democra.tische or;de. Hoe duur 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Op dé helling (I) 
* * Blijkens het jaarverslag van de 

* NV Nederlandse Spoorweg.en is 
het over 1967 geleden verlies ad f 94 
miljoen groter d!an ooit tevoren. Het 
l.an een schrale troost zijn te weten dat 
onze NS, vergeleken met het buitenlan.:t, 
met name in Duitsland, zich wat de 
ve'rliesgeveJ_Ide exploitatie betreft, niet 
in een uitzonderingspositie bevindt. Het 
is vooral de auto die als de grote. con
currerende factor moet worden gezien. 
Het is een modern "wel
,·aartsverschijnsel" dat tot belangrijlee 
structurele veranderingen in · het ver
voer le~dt. 

Men zou kunnen redeneren .dat wij 
deze consequenties maar moeten aan
vaarden. Ook de trekschuit en de dili
gence waren eens gedoemd te verdwij
nen. Het waren toen juist de spoorwe
gen die als overwinnaars uit de strijd 
kwamen. Het zou dus consequent kun
nen zijn zich bij de uitspraak van onze 
NS - die min of meer als een dreige
ment klinkt - neer te leggen, dat als 
zij aan zichzelf zou worden overgelaten, 
zij gedwongen zou zijn geleidelijk grote 
delen van het bedrijf te sluiten. Zo een
voudig ligt de zaak evenwel niet. 

De particuliere auto mag dan nog 
steeds in opmars zijn, de spoorwegen 
blijven onmisbaar voor het openbaar 
vervoer, dat evenwel steeds meer in de 
boek terecht komt waar rake klappen 
vallen. De tegenstellingen tussen het 
particuliere en openbare vervoer wor
den steeds groter. Het is een belangrijk 
knelpunt dat eens definitief op de hel
ling zal moeten. 

Op de helling (11) 
* "' De tegengestelde ontwikkeling 

"' bij het openbare en particuliere-
vervoer blijft overigens, vooral in psy
chologische zin, een merkwaardige 

· zaak. Hoewel de automobilist steeds 
meer hinder· ondervindt van de ver
kcerscongesties op de grote wegen en 
van het tijdrovende zoeken naar een 
parkeerplaats in de grote steden, houdt 
llij met alle ongemakken van dien aan 
zijn "statussymbool" vast, waarbij de 
redenering· dat de auto toch maar op 
comfortabele wijze van huis tot huis 
voert, mede een rol speelt, al wordt 
daarbij te veel voorbijgezien aan het 
feit dat een te groot tijdverlies de voor
delen van dit gemak weer teniet doet. 
1\<len zou onder deze omstandigheden 
meer gebruik van het openbaar vervoer 
verwachten, zeker als llet gaat om het 
dagelijks afleggen van vaste trajecten. 

Hierbij komt de belangrijke vraag 
naar voren of het op den duur op de 
weg van de overheid ligt om .bijvoor• 
beeld door het hanteren van een 
prijsmechanisme de consument tot een 
bepaald gedragspatrOOn te dwingen. Wij 
zijn daarvan in eerste instantie geen 
voorstander. 

Veeleer voelen wij voor het standpunt 
van de Nederlandse Spoorwegen om tot 
een vergaande samenwerking te komen 
van stedelijk en regionaal bus- en rail
vervoer. Hierover bestaat tussen de NS 
en de grote gemeenten al jareDlang 
overleg, mäar dit overleg heeft nog niet 
tot zichtbare resultaten geleid. Daarom 
zal ook deze samenspraak spoedig op de 
helling dienen te worden gebracht. · 

Op de helling (111) 
• • Wij zouden bij een dergelijke sa-

* menwerking evenwel eveneens 
het taxivraagstuk willen betrekken, dat 
nog steeds niet afdoende is opgelost en 
dat tot dusverre te weinig is bezien in 
die zin, dat de taxi als verlengstuk van 
het openbare vervoer moet worden 
beschouwd. 

Er zal in grote lijnen moeten worden 
gestreefd naar een geïntegreerd ver· 
v~er, waarbij het degenen die niet van 
een auto gebruik maken, mogelijk moet 
zijn zich op een efficiënte en niet te 
dure wijze te verplaatsen. 

Dat zich daarbij moeilijkheden ·voor
doen op het terrein van de technische 
verwezenlijking, is een duidelijke zaak. 
Ernstiger is evenwel hoe men bij een 
meer geïntegreerd vervoer de financiële 
aspecten oplost. 

Immers, de slechte gang van zaken 
bij onze NS is in hoofdzaak ontstaan 
door gebrek aan middelen. 1\laar ook bij 
een nauwere samenwerking zullen die 
middelen er moeten komen. Men zal 
daarbij met name moeten gaan zoeken 
naar een juiste verdeelsleutel. Dit is op 
zichzelf al een uiterst belangrijk pro
bleem dat een diepgaande studie ver
eist. 
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Sociale gevolgen 
van de automatisering 

De automatisering neemt een steeds 
sterkere vlucht en de daaraan verbon
den problematiek v.;órdt niet alleen in
gewikkelder, doch, wat de menselijke 
kant er van betreft, ook zorgwekkender. 
Technisch worden we steeds knapper, 
doch wat de sociale aspecten betreft 
lopen we nog te veel achter de feiten 
aan. Wij dreigen te worden, gelijk de 
tovenaarsleerling, diè de door hem op· 
geroepen magische krachten niet meer 
kan beheersen. 

Wij blijven dit een ernstig knelpu,Jt 
vinden als het vraagstuk van de auto
matisering ter sprake komt. Waar blijft 
in dit verband onze sociale bewogenheid 
er. onze verantwoordelijkheid met be· 
trekking tot het menselijk geluk? 

Het is een belangrijke vraagstelling 
die wij de vorige week op een interes· 
sante wijze zagen belicht tijdens een 
bijzondere studiebijeenkomst van de 
Stichting het Nederlands Studiecentrum 
voor Administratieve Automatisering die 
h het Amsterdamse RAl-gebouw werd 
belegd. Wij doelen hier met name op de 
voordracht van prof. dr. J. J. A. Volle
bergh, directeur van het Gemeenschap
pelijk Instituut voor Toegepaste Psycho
logie te Nijmegen. Hij wees er terecht 
op dat, wat betreft de sociale conse
quenties van de automatisering, men 
over weinig feitenkennis beschikt. Een 
wetenschappelijk onderzoek zou kunnen 
bijdragen tot een zorgvuldige en kri
tische inventarisatie ·van feiten in de 
reële bedrijfssituatie. Een dergelijke in· 
formatie is onmisbaar voor de be
leidsinstanties die beslissingen moeten 
nemen inzake werkgelegen-
heidsvraagstukken, personeelsbeleid, 
opleidingen enz. 

NIEUWE WEGEN 
In een automatiserende maatschappij, 

aldus prof. Vollebergh, zullen de vèr
houdingen tussen de verschillende groe
pen, die deer hebben aan de vitale pro
cessen in de onderneming, drastisch 
moeten worden herzien. De emancipatie 
van velen, hun behoefte aan overleg en 
inspraak bij de besluitvorming, zouden 
moeten worden toegejuicht in plaats 
van gevreesd. Het is duidelijk dat onze 
Inaatschappij nog feodale trekken ver
toont. Wij hebben misschien wel de feo
dale landheren afgeschaft, maar, aldus 
de hoogleraar', een aantal vertegen
woordigers van onze .leidende kringen 
is erin geslaagd bepaalde trekken van 
dP. landheren te behouden. Doch dat 
slijt gelukkig snel, want onze 
ntaatschappij is te gecompliceerd om 
het denken aan weinigen te kunnen 
overlaten. 

Er wordt nog steeds te veel gedacht 
van bovenaf, vanuit een romantiserende 
benadering van de leider. Het wordt 
steeds meer duidelijk dat de organisatie 
van de besluitvorming ons hoofdpro
bleem is. Het bezwaar van onze huidige 
samenleving is dat zij in zekere mate is 
verstard in t~aditionele opvattingen 
over samenwerken en samenleven. 

Men kan zich niet aan de indruk ont
trekken dat ppoduktiviteit de hoogste 
norm is voor het menselijk handelen, 
tawijl men niet beschikt over een goed 
plan voor wat men met het geprodu
CE-erde zal doen. , 

Haggerty stelt in een minder
heidscommentaar op het rapport "Tech· 
nology and the American Economy", 
dat er een grote vooruitgang in efficien
cy mogelijk is, met name naarmate wij 
lpren het management in onze in
dustriële organisaties zo te verbeteren 
dat wij de persoonlijke doeleinden van 

· ieder van de mannen en .vrouwen die da 
organisatie uitmaken, kunnen doen sa
menvallen met de doeleinden van de 
organisatie zelf. Dan blijft de belang
rijke vraag open welke doeleinden dat 
kunnen zijn. 

MEER VOORLICHTING 
Prof. Vollehergh noemt in dit verband 

de oprichting van een Raad voor de 
Arbeidsmarkt waar de vakbeweging on 

der meer een voorstandster van is. Re
cent heeft de Sociaal. Economische 
Raad dit plan overgenomen. Het hangt 
samen met de problematiek rond de 
werkgelegenheid welke met name in en
kele gebieden van ons land een belang
rijke bron van zorg vormt. Doch een 
dergelijke raad zou in een veel breder 
kader taken op zich kunnen nemen di" 
op het ogenblik niet gecoördineerd wm·
c'.en behartigd. Op het terrein van de 
automatisering acht de hoogleraar de 
voornaamste daarvan: de coördinatie 

. van enerzijds studie en onderzoek en 
aJ:derzijds voorlichting en advies. 

Tot de belangrijkste oorzaken van 
weerstand tegen de automatisering be
horen angst en onzekerheid. Daarom 
zou meer dan tot nu toe gezocht moeten 
worden naar wegen om het grote pu· 
·bliek voor té u·chten. Het is eve·nzeer van 
belang systematische voorlichting en 
adviezen aan de overheid geven, zo
dat men zo goed mogelijk geïnformeerd 
is betreffende de maatschappelijke con· 
quenties van wettelijke maatregelen ten 
aanzien van werkgelegenheid, ar
beidstijdverkorting, sociale wetgeving en 
dergelijke, alsook voor het nemen van 
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maatreg0len op het gebied van onder
wijs en vakopleiding. 

Ook steunt prof. Vollebergh het stand
punt van de vakbeweging een interna
tion.~le conferentie in EEG-verband te or
ganiseren over de aspecten van de 
·werkgelegenheid. Hij acht het namelijk 
vrijwel önmogelijk in Nederland op dit 
gebied geïsoleerd op te treden. 

DE JEUGD 

Het is vooral belangrijk dat de jeugd 
met de problematiek van de autom>t· 
ti:"ering kennis maakt en dat belang
rijke aspecten van de technische voor
uitgang in het onderwijs worden behan
deld. Vooral de sociale vraagstukken 
welke met de technische vooruitgang 
.n..~\1.\Y .. v.!'Tbçmden zijn, zouden meer aan
dacht moeten genieten. Prof. Vollebergh 
pleit er dan ook in dit verband voor op 
korte termijn te streven naar een didac
tisch verantwoorde introductie van de
ze problematiek in de diverse schoolpro
gramma's. Men zou daarbij moeten 
<knken aan invoering van een studievak 
"automatisering" of iets dergelijks. 

Terecht wordt door de hoogleraa.r 
gesteld, dat het onverantwoord is dat de 
jeugd van vandaag haar intrede doet in 
dH maatschappij zonder iets gehoord t8 
hebben van de nieuwste ontwikkelingen· 
die zij dagelijks om zich heen kan 
waarnemen. Het is zeker belangrijk de 
brugfunctie van het onderWijs tussen 
vt.rleden en toekomst iii ere te houden. 
Het is echter wel de vraag waar het 
vcrleden ligt en waar de toekomst be
gint. Men moet zich realiseren, aldus 
prof. Vollebergh, dat de jeugd van van
daag in het jaar 2000 nog een ar
beidstoekomst voor zich heeft, tenzij d<è 
pensioneringsleeftijd drastisch wordt 
verlaagd. 

Ziehier enige belangrijke aspecten die 
door prof. Vollebergh op het terrein van 
d<> consequenties van de automatise
ring helder werden belicht. Er blijkt 
helaas duidelijk uit dat vooralsnog de 
concrete bijdrage van de sociale we
tenschappen aan de oplossing van pn
b!emen rond de automatisering gering 
is. Er is op dit gebied nog ontstellend 
veel te doen, opdat de vrees dat de 

· mens ondergeschikt wordt aan de m;l· 
chine, niet wordt bewaarheid. 

G. STEMPHEH 

EEN PARTIJl JE LIBRE 
eer. 

verfrissend 

politiek 

boekje 

door Hans Wiegel 

CITAAT UIT HET. VOORWOORD: 

Het zijn wat losse persoonlijke notities over lle v.V.D., de partijvernieuwing, 
de democratie in bestuur en maatschappij geworden. Over mijn eigen 
partij ga ik niet "hoera" roepen, daarvoor ben ik te verdaci:t. Overigens 
ligt het liberalen niet zichzelf op de borst te slaan en de eigen ideeën 
briljant te vinden. Een beetje meer rçlati'veren in de politiek, bereid, zijn 
naar anderen te luisteren en af en toe ook eens om jezelf kunnen lachen, 
zonder de ernst van de zaken waar het in de . samenleving om gaat te 
vergeten, zou een bijdrage tot politieke vernieuwing zijn, waar we wat aan 
zouden kunnen hebben. 

U kunt dit openhartig boekje (87 pagina's), dat u in één adem uitleest bestellen door 
f 3,95 over te maken op postgiro 10303 ten name van NRC-Tijdschriftenuitgeverij, 
Rotterdam. Op het bijstrookje vermelden: "Libre". 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE c Vrijdag 12 juli 1968 - 9 

Succes voor minister Schut 
CGeen 10.000 won1ngwet-, wél 5000 premre-won1ngen extra 

Dinsdag '25 juni discussieerde de 
Tweede Kamer over de stand van de 
woningbouw en met name over de 
vraag of het in het bouwprogretm
ma-1968 opgenomen aantal van 50.000 
woningwetwoningen met 10.000 extra tot 
60.000 zou moeten worden uitgebreid. 

De Kamer deed dit aan de hand van 
een brief van minister Schut welke door 
de bewindsman tijdens het debat over 
zijn begroting aan de Kamer was to o;,p-, 
zegd. 

Zouden, zo had de regering bij de 
algemene en firianciële beschouwingen 
meegedeeld, er in 1968 in de parLculie
re sector geen 10.000 met woningw Jtwo
ningen vergelijkbare huizen (substitutie
woningen) méér worden neergezet dan 
in 1967, dan zou het kabinet het ontbre
l;ende aantal via bouw in de woning
wetsector cdoen aanvullen. Was, die 
vraag de kern van het del~at op 25 1jm,i, 
in de brief van de minister - die ik 
typeerde als "een helder stuk met .oen 
blijde boodschap'' - werd ook de stand 
van de realisatie van het bouwprogn.LlG· 
ma-1968 in zijn geheel ter sprake gs
bmcht. 

Kopij voor deze rubriek zen
den aan: nlevr. mr. ~. de 
Roock-Betlding, Stadhoude~s
plantsoen 212, Den Ilaag. 

Bestuur 
Bij de opgave v~ü1 de samenstelling 

;van het bestuur in het nummer van 
Vrijheid eri Democratie van 28 juni jl. is 
tot onze spijt de naam van mevr. Mr. 
E. A. J. Scheltema-Conradi niet ver
meld. Mevr. Scheltema he·ölft als lid van 
het hoofdbestuur van de VVD ook . zit~ 
ting in het Bestuur van de Organisatie 
Vrouwen in de VVD. 

MASSIEF KARTONNEN 

voor export en ·-·~:
binminlands 
gebruik ",, --, 

* 
fli'.V. Stroocartonfabriek v/h _ 

E. FREE & CO. 
H.W.STRAAT 20-22, 
OUDE PEKELA 

Afd. Kartonnage 

Tel. nr. 0 5978 - 22 33 
Tx. nr. 53251. 

Uiteraard strekte de discussie in de 
Kamer zich dan ook ~it over de vrageu 
of de 50.000 woningwet-, de 50.000 pre
mie- en de 25.000 onge;mbsidieerde wo
ningen, welke in het bouwprogramma 
van dit jaar waren ·opgen01nen, zouden 
worden verwezenlijkt. 

door 
H. Wiegel, 
lid van 
de Tweede 
Kamer der 
Staten
Generaal 

ten voor de realisatie van de bouw van 
de 50.000 geplande -premiewoningen zijn 
dus uitermate gunstig, vooral ook om
dat er een· aanvrage ligt voor maar 
liefst 43.000 premiewoningen! 

In 1968 is, zo bleek uit de cijfers welke 
door de minister aan de Tweede Kamer 
waren verstrekt, tot nu toe elke maand 
voor 5.000 woningwetwoningen machti
ging verleend. Uitgaande van zijn jaar
programma van 50.000 woningen voor 
1968 ligt de minister ten aanzien van de 
woningwetbouw dus voor op zijn schema. 
Ook het aantal woningwetwoningen dat 
in de periode van januari tot en met 
april in aanbouw is genomen (i·uim 
19.700) toont aan dat de verwezenlijking 
van het woningwetprogramma voor 1968 
geen probleem zal ople'veren. 
- Over de premiesector merkte ir•. 

Schut in zijn brief op dat in dit jaar 
voor 55.163 woningen subsidie beschil.:
baar is. Voor 31.502 woningen zijn in
middels beschikkingen uitgegeven, zo
dat in de begroting voor nog 23.661 wo
ningen ,ruimte bestaat. D.c vooruitzich-

D.e. in het bouwprogmmma-1968 opge
nomen 100.000 gesub;;idieerde woningen, 

- 5.500 meer dan in programma van het 
jaar daarvoor waren opgenomen, zullen 
worden gebouwd. 

Provinciale dag Friesland 
Traditie bij de VVD-vrouwen in 

Friesland is de jaarlijkse Provinciale 
Dag; ti·aditie is ook die ellie keer in een 
andere plaats te organiseren: Zo waren 
wij op de 6e juni in Dokkum, waar geen 
Vrouwengroep is, We werden dan ook 
welkom geheten door de voorzitter der 
afdeling dr. A. J. van D.ijclr. Hij ver
klaarde na enige overpeinzing tot de 
conclusie te zijn gekomen, dat de Oro-a
nisatie Vrouwen: in de VVD. toch .:.el 
nuttig is als onderdeel der partij. 

De heer Vonhoff begon zijn inleiding 
met er op te wijzen, dat de moord op 
Kennedy typerend is voor de sfeer van 
onevenwichtigheid en onvoorwaardelijlr
heid, die niet alleen in Amerika maar 
in de gehele wereld heerst. ' · 

In Parijs en Berlijn is dit wel geble
ken uit de jongste· arbeiders- en 'Studen
tenstakingen. Een gesprek tu~sen rechts 
en links is onmogelijl,, een verschijnsel, 
dat men ook in de. Nederlandse politiek 
kan constateren. Voor .Amerika komt 
het rassenprobleem daar nog bij. D.e 
Black Power preekt vemietiging en 
schril't niet terug voor het · Simson-ef
fect. 

Èen ideologie, beslist nodig als 
grondslag, wordt door vele groeperin- -
gen in .de politiek genegeerd. Tech· 
nische en financiële problemen gevèn 
de kiezers een gevoel 'van onmacht en 
onverschilligheid. Vandaar dat men zich 
wendt tot protestpartijen, die natuurlijk 
geen greintje idealisme vertonen. D.e 
PSP is begonnen met · als ideaal de· 
afschaffing. V\3-n de atoombom; overge
hleven is · echter een radicaal socia
lisme, vóór de Vietcong, tegen alles wat 
AmeriJmans is .. De Boerenpartij simplifi
ceert de wereldeconomie tot een onuit
voerbaar boerenbelang. : D"66 ontkent 
een politiel;:e ideologie. 

D.e Libei'alen stellen zich ten doel de 
verwezenlijldng van de vier kernbegrip
pen: individuele vrijheid, verdraag

_zaamheid, verantwoordelijkheid, sociale 
rechtvaardigheid. Ongelijkheid zal er 
echter altijd bestaan. 

's Middags bezochten wij het Admirac 
liteitshuis en het stadhuis van dit mooie 
historische stadje .. 

Rest nog te yermelden, dat de dag 
voortreffelijk voorbereid was en ·geleid 
werd door de Centl~ale vertegenwoor
digstel' mevr. E. G.c A. Wichers-Brons, 
bijgestaan door haar plaatsvervangster 
mevr. T. E. Gerritsma-Bruins, en werd 
bijgewoond door o.a. Mejuffrouw J. H. 
Springer. 

I. R.-H. 

Voor de ongesubsidieerde sector ziet 
het er minder gunstig uit. Was voor 
deze sector in het bouwprogramma een 

Afscheid 
mejuffrouw 
Springer 

Zoals men veertien dágen gele
den in de Vrouwenrubriek in ons 
blad Iieeft kunnen lezen heeft 
mej. Joh .. H. Springer haar func
tie als secretaresse van de Orga
nisatie Vrouwen in de VVD. neer
gelegd. Daarmee is ook een einde 
gekomen aan haar wekelijkse m~
dewerking aan ons blad, waar
voor zij de Vrouwenrubriek ver
zorgde. Een lange reeks van ja
ren heeft zij zich vol overgave en 
nauwgezet gekweten van deze 
niet altijd zo dankbare taak. Nu 
de bekende letters J. H. S. niat 
meer zullen verschijnen, wil de 
redactie Ir,lej. Springer hartel\jk 
dank zeggen voor haar steeds 
prettige samenwerking. 

Mej. Springer heeft uiteraard 
veel meer en andere verdiensten 
gehad voor de Vrouwenorganisa-
tie en voor de VVD. in het ·alge
meen. Wij zullen graag de ge!P.
genheid aangrijpen daarop nader 
terug te kórnen als in oktober van. 
dit jfl,ar officieel en in het open
baar afscheid van haar genomen' _-, 
zal ·worden tijdens de Pie
tersbergconferentie. Dan zullen 

HOUT EN· PlAATMATERIAlEN wij natuurlijk tevens aandacht 
sch~nken aan het afscheid van d~ c 
presidente van de Organisatie 
Vrouwen in de VVD., mevrouw 
Scheltema-Conradi. Thans \\ril!e~1 

11s0e~e:~ R VAN STOLK 
POSTBUS 1100- ROTTERDAM- TEL. 235400 

1727 . • . ABRAHAM VANSTOLK & ZOOHEN KONINKLIJKE HOUTHANDElii.Y. 
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wij volstaan met een woord van 
dank aan het adres van mej. 
Springer in haar kwaliteit van 
medewerl{ster aan ons blad. 

RED.ACI'IE 

., !, __________ _ 

)Jl'Ognosc opgenomen van· 25.000 huizen, 
tot op heden zijn er voor 7.350 van 
deze woningen bouwvergunningen ver
leend. Het lijkt er dus op dat de 25.000 
ongesubsidieerde . woningen niet zullen 
worden verwezenlijkt. Tijdens het debat 
heb ik nameris onze fractie bepleit het 
achterblijven van de bouw in de niet 
gesubsidieerde sector op te vángen door 
in het bouwprogramma nog enkele dui
zenden premiewoningen extra op te ne
nlen. Het bestaande "stuwmeer" van 
43.000 aanvragen voor bouw in deze sec
tor toont aan dat op de bouwmarkt voor 
deze huizen grote belangstelling 
bestaat. 

Dat de minister toezegde zo nodig dit 
jaar de premiesector met maximaHl 
5.000 woningen te verruimen, heeft ons 
dan ook bijzonder verheugd. 

Losse flodder 
Dok ten aanzien van de vraag of er in 

1968 10.000 met woningwetwoningen ver
gelijkbare particuliere woningen meel' 
zullen worden gebouwd dan in 1967 
verschafte de brief van · ir. Schut een 
helder en positief antwoord. 

Waren er in het bouwprogramma-1967 
in de particuliere sector slechts 3.910 
van ,deze woningen opgenomen, vour 
1968 worden het er maar liefst 19.375. 
Er zullen dit jaar dus riiet, zóals d~ 
minister hqopte en verwachtte, 10.000 
meer substitutiewoningen worden ge
bouwd dan in 1967, het zullen er 15.465 
worden. Een pracht succes, . waarn1e·e 
wij de bewindsman van harte geluk 
wensen. 

Er behoeven in 1968 daarom geen 
10.000 woningwetwoningen extra te wor
den gebouwd. D.e onheilsvoorspellingen 
van de PvdA zijn niet uitgekotnen. Het 
, ,schot voor de boeg", dat de PvdA via 
de c motie-Den Uyl (waarin om 10.000 
woningwetwoningen extra werd ge
vraagd) bij de algemene beschouwingen 
heeft trachten te geven, is een losse 
flodder geblelwn. Misschien, ik laat ·dat 
in het midden, ·zal dat met meer scho
ten voor. de boeg het geval blijken te 
zijn. · 
. Vooral de woningbouwcorporaties heb
ben zich bij de bouw van de substitutie
woningen. in de premiesector buitenge
woon actief betoond. Het besluit van de 
minister om de mogelijkheid voor de 
corporaties. te openen dit jaar niet 5.000 
maar 10.000 premiewoningen te doen 
bom:ren, is voor dit actieve optreden, 

. waarvoor graag hulde, een terechte be
loning. 

. KVP-woordvoerder Andrie.Ssen had op 
8 november 1967 bepleit om in die ge
meenten; waar de beleggers weinig of 
geen interesse tonen, de plaatselijke 
corporaties de mogelijkheid te bieden. zo 
nodig met een garantie vanc 100 pct. pre
miewoningen te bouwen. .Ik heb deze 
suggestie,· evenals die van D'66-er Ny
pels, om de huidige bepaling, volgens 
welke de corporaties 10 pct. van . de 
stichtingskosten van de premiewoning·en 
uit eigen midd..elen moeten financieren, 
te herzien, ondersteund. Bij een werkbe
zoek, dat ik als lid van een VVD-deputa
tie op 1 april aan de Achterhoel~: heb 
gebracht, waren ·deze wensen ook onder 
ogen gebracht. Ir. Schut zegde toe dat 
de kwestie van ede :I,Q pct. eigen geld 
nadere aandacht verdient. Op dit nogal 
vage antwoord van de minister zal ik 
bij de behandeling van de begroting 
voor 1969 zeker terug komen. 

Grondkosten 
De ·bouw van substitutiewoningen door 

de beleggingsmaatschappijen· is mij te- · 
gengevallen. Tot 28 mei zijn er slechts 
225 _ van deze . woningen. uitgegeven. Er 
ligt nog een' voorraad van 664 aanvra-. 

(vervolg ·op pagina 10) 
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Succes voor minister Schut 
1. Wat vindt u van de twee in dit arti

kel gereleveerde suggesties om de bouw 
van ]Jr'éffiièWóhfngéfi "dooi· de- ëórp(l1'a: . 
ties te stimuleren? 

(vervolg van pagina !I) 

gen. Een verklaring voor dit teleurstel
lend aèhterblijven is wel te geven: de 
p~'emieregelingen zoals deze thans gel
den zijn pas op 1 januari in werking 
getreden. Door het opvoeren en bevoor
delen van de woningwetsector geduren
de de afgelopen jaren zijn de particulie
re bouwers en beleggers van de markt 
der goedlwpe woningbouw gedrongen. 
Het duurt wel even eer men e.- weer Ïil 

komt. 
Wellicht kan een tweede oorzaak voor 

het achterblijven van de bouw van 
substitutiewoningen door de beleggers 
worden gevonden in een onvoldoende 
medewerking van de gemeenten bij het . 
berekenen aan particuliere bouwers van 
de grondkosten voor deze substitutiew~
ningen. Onlangs vertelde mij een bouw
ondernemer, die een aantal van deze 
huizen wilde neerzetten in een paar ge
meenten ten noorden van Amsterdam, 
dat de betreffende · gemeenten hem 
f 9.000 aan grondkosten per woning wil· 
den berekenen, terwijl de prijs van de 
grond voor woningwetwoningen daar on
geveer f 4.500 was. De argumentatie 

luidde: ,.Anders kunnen we de sociale 
woningbouw niet volhouden." En dat 
terwijl het juist ging om de bouw van 
goedkope woningen ! 

Zijn er dus voor het achterblijven van 
de particuliere substitutiebouw door be
leggers wel enige oorzaken aan te wij
zen, ik heb tijdens het Kamerdebat ook 
onomwonden gesteld dat de beleggers 
de plicht hebben er alles aan te doen 
de minister bij te staan in zijn pogen 
de bouwpolitiek in de goede richting om 
te buigen. 

Ook andere, meer algemene, aspecten 
van het bouwbeleid van minister Schut 
zijn door de Kamer op 25 juni ter spra
ke gebracht. Door de VVD is ondermeer 
de algemene problematiek van de 
grondkosten en de geografische verde
ling van de woningcontingenten aan de 
orde gesteld; 

Dit laatste vraagstuk is één van de 
grootste problemen waar we thans en in 
de komende jaren voor zullen komen te 
staan. De woningnood eist dat wij daar 
bouwen waar de nood het grootst is, dat 
is in het westen van ons land: De werk
gelegenheid eist " dat daar wordt ge
pouwd waar de werlcloosheid onder de 

• 

bouwvakkers het grootst is, dat is in het 
noorden, het oosten en het zuiden van 
ons land. De socialist Van der Doel zei 
tijdens het debat ervan overtuigd te zijn 
dat de meerderheid van het Neder-

. landse volk vindt dat de regering tén 
eerste de werkloosheid moet bestrijden 
en ten tweede de woningnood moet op
lossen. 

Ik ·vmag · mij af· of die prioriteitskeuze 
wel de wijste zou zijn. Tegenover dege
nen die op dit moment verblijven in het 
westen van ons land en nog lang geen 
woning kunnen krijgen, zou het bitter 
onrechtvaardig zijn als de huidige con
tingentsverdêiing in de toekomst zou 
worden gehandhaafd. Naar mijn mening 
zullen we in de komende jaren 
moeten komen tot een regionale 
verschuiving van de contingenten van 
de randgebieden naar de randstad. Ook 
op dit probleem zal de VVD bij de 
begrotingsbehandeling _in het najaar te
rugkomen. 

Vragen 
Ik .sluit dit artikel graag af met enkele 

vragen aan de lezers: 

• 

2. Zijn er naar uw mening andere mo
gelijkheden om de particuliere bouw in 
met name die gemeenten waarvoor de 
beleggers weinig belangstelling tonen te 
bevorderen? 

3. Zijn u gevallen bekend van ge
meenten die een zodanig grondkostenbe
Jeid voeren dat de bouw van goedlmpe 
woningen door particuliere bouwers 
wordt tegengegaan? 

4. Wat is uw oordeel over mijn stel
ling dat in de toekomst tot een ·contin
gentsverschuiving naar het westen van 
ons land zal moeten worden gekomen? 

Uw opmerkingen ten aanzien van de
ze vragen, en overigens ook andere 
ideeën, wensen en suggesties inzake de 
bouw- en huurpolitiek, ontvang ik 
graag. Mijn adres is: Bloemgracht 7 te 
Amsterdam. 

Th: ben van plan om, wanneer in het 
najaar de nieuwe ·begroting is versche
nen, vóórdat de begroting van 
volkshuisvestiging en ruimtelijke or
dening in de Kamer aan de orde zal 
komen, mij via Vrijheid en Democratie 
met een serie vragen tot de belangstel
lende leden van deze partij te richten. 

Gastheren ln elgen land 

~l~artt -t/et J..aa 
tel: 0}760-17744 

-

~ust~ ;eleáen ""''U 1'~.leïs 0t/et .Lu11
• Uitsteken!e a&&tmt~atie Vllr meerl,raAse etnferet~.fies. Specialiteiten-rest~.urant. 

telefltn en ra~ît .. v,Uelil pensilll V4tl4f f3o,- per perstin pe! )4,. 24 kamirs,- waafV411 12 met 'a), 

/ejnhotetArnhem 
annex SAVOY-RESTAURANT 
Hotel met sfeer en gesoigneerde keuken 

RIJNTERRAS 
Onderlangs 10 · Arnhem · Tel. 08300 · 27141 

"Hotel . a 
Noordzee~Boulevard N.V.'' W 

Tel. 0 118~2245. 

Gelegen op hef mooiste punt von Vlissingen. Vonuit de 
lèomers en venof het terros schifterend uitzicht op de 
Scheldemond, weer de oceo~nsf.omers het hotel op 
en~ele tientellen meters passeren. Str. ~. en w. wofer en 
hutsfel. op olie komen. Cenfr. verw. komers m. prlv66ocl. 
Komers m. ontb. f 13.50 tof ] 9 .50. Rest. de gehele. doQ. 
Gerenommeerde keuken. Eigenaar P. J. Smifs. 

~-----··--,-,--:-,-------~------------A 

Hotel·· 

"De Herikerberg" 
Markelo- Tel. 05476-223 

Het gehele 1aar geopend 

Specialiteiten Restaurant 

Ruime parkeergelegenheid 

·.Hotel Bar 
Restaurant 

UITSTEKENDE KEUKEN·,~.·· POPULAIRE PRIJZEN 
14 zalen voor: recepties, bedrijfsfeesten, 

congressen 
Aparte film-, toneel-, ~concertzalen 

Ruime parkeergelegenheid 
Tel 070 - 555200 . Scheveningseweg 37 · D.en Haag 

. t '..' ·q \ ·::. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Miin opinie •• 
IS • • 

• Cultuurpolitiek 

In Vrijheid en Democratie van 14 juni 
schrijft de heer L. J. F. Wijsenbeel{ 
enige opmerkingen over cultuur en cu:
tuurdragers, zullis naar aanleiding van 
het speciale congres over het cultuurbe
leid in Nederland dat onze pe.rtij op· 7 
september in Arnhem zal houden. De 
notities van Wijsenbeek zijn op vele 
punten bijzonder positief, maar toch 
meen ik er enkele omissies in aan t.e 
treffen, alsmede enige onjuistheden. 

Om te beginnen is het bijzonder moei
lijk - om niet te zeggen: onmogelijk -
een juiste omschrijving te geven van 
het begrip cultuur. Wijsenbeek zegt er 
van: "Cultuur is het samensteL van 
geestelijke verworvenheden en onder
zoekingen die te zamen het menselijk 
streven - boven en behalve de noodza
kelijke levensbehoeften - uitmaken, de 
mens zijn ,geesteswerk' verschaffen." 

. Ik weet niet ot deze omschrijving van 
hemzelf is, of dat hij een van de vele 
pogingen tot omschrijving van derden 
heeft gebruikt om tot bovengernoemde 
uitspraak te komen. Dat doet er ook 
eigenlijk niet toe. Hetgeen hij zegt is 
zeker n~et onjuist, maar toch verschatt 
zulk een omschrijving geen goede 
"start-positie" bij een speurtocht naar 
het hoe en waarom van onze cultuur. 
De gegeven onbekende (cultuur) is -
gedeeltelijk - herleid . tot een andere 
onbekende (menselijk streven, 
geesteswerk). 

Als men· de resultaten van het denl'r
wei•k van andere onderzoekers op dit 
gebied beschouwt, komt men eerder tot 
df; co;nclusie dat het schier onmogelijk 
is een juiste begripsbepaling te geven. 
Dat mag dan wijzen op de noodzaak 
voorzichtig te zijn met elke nieuwe for' 
ruulering of laten we zeggen met elke 
poging tot portrettering van "cultuur", 
want "de nimf heeft vele gezichten". 

Ik zou daarom liever met prof. dr. P. 
cT, Bouman meegaan op dit punt, die in 
zljn boek "Cultuurgeschiedenis van de 
20ste eeuw" cultuur de "levensslijl van 
een samenleving" noemt. In die opmer
king is de gedachte gevangen dat die 
stijl dynamisch is, voortdurend aan ver
anderingen onderhevig; afhankelijk va:n 
de geaardheid, de vitaliteit en het mate
riële welzijn van de samenleving, die 
zich niet beperkt tot enkele maatschap
pc>lijk bevoorrechte groepen. Maar 
praktisch in die zin van "wat doet men 
er mee" is die opmerking van Bouman 
niet. Zij bakent slechts een terrein af 
(met riloeilijk herkenbare grenspalen 
overigens). 

De "dragers van de cultuur" zijn 
waarlijk niet alleen degenen die schep
pt:r.d de cultuur bevorderen.· De w~
tenschapsman, de kunstenaar en de Cl'.}· 

atieve handwerksman (is hij soms géén 
kunstenaar?, die Wijsenbeek het ex
clusieve draàgrecht gunt, worden op die 
wijze onrechtvaardig belast. De "schep: 
pende activiteiten" zijn evenzeer af
komstig van een spraakmakende ge
meente, van sociaal en religieus· den
kenden en van al die individuen die in 
de meestal prozaïsche uitoefening van 
hun dagtaak, bewust of onbewust mee 
helpen cultuur te scheppen. Ook bij ver
dere lezing van het artikel van Wijsen
bE•ek merk ik dat hij de in de aanvang 
genoemde begripsbepaling nauwkeurig 
volgt en derhalve niet loskomt van de 
gedachte dat cultuur slechts is voor de 
betrekkelijk weinigen. · 

Interessanter is het dan te vernemen 
wat Moirrot, deskundige op het gebied 
van de cultuur-politiek in Frankrijk, op 
dit punt zegt: "De cultuur richt zich tot 
elke man en vrouw die er behóefte· aan 
heeft, ongeacht hun maatschappelijke 
positie." 

In de staart van Wijsenbeeks artikel, 
neem ik dan een lichte kwispeling waar, 
als de wens wordt geuit dat Nederlànd 
<>Js cultuurland een bijdrage aan de W•~
reldcultuur kan leveren. Is dat dan mi3· 
schien die felbegeerde, lekkere culturele 
kluif? 

Voor deg·enen die beroepshalve dago<
lijks geconfronteerd worden me,t . ons 
culturele leven, is het geen geheim dat 
met name het onde1wijs in Nederland, 

maar vooral een .. soort traditioneel den
ken er oorzaak van is dat de cultuur 
met zoveel foutieve. waardering wordt 
overladen. Aan de ene zijde door een 
ongewenste exclusivering en aan de. an
dere kant (mede als gevolg van ·het 
eerste) door een overdreven achter· 
docht of terughoudendheid ten opzielEe 
van culturele uitingen met een bekende 
signatuur, een houding die het grote 
groepen va.n de bevolking vooralsnog 
onmogelijk maakt-'hun levensstijl meer 
cachet te geven. 

Het signaleren van .. deze vèrschijnse
len en het zoeken naar de oorzaken 
verschaft dan de mogelijkheid de juiste 
methode te viiiden om drastische verhe
tering in de culturele situatie ·aan te 
brengen. 

Men hoort wel eens de opmerldng dat 
Nederland op cultureel gebied een grote 
achterstand heeft op andere Europese 
landen. Terecht. .AJ:leen zou ik daaraan 
nog willen toevoegen dat die ach
terstand voornamelijk werd veroorzaakt 
door een tekort aan cultureel bewustzijn 
dat de gemiddelde Nederlander ken
merkt. En het is juist dat culturele be
wustzijn dat overeind moet komen, wil
len alle aanwezigen en nog te verschaf
fen faciliteiten waarlijk functioneel wor
den. 

De overheid (centraal, regionaal en 
gemeentelijk) heeft op dit culturele ge
bied een enorme taak te verrichten. Zij 
dient particuliere initiatieven, die de 
culturele ontwikkeling bevorderen, alle 
kans te geven en daarnaast allerlei a!1-
dere voorwaarden te scheppen die het 
individu en groepen van individuen no
dig hebben voor hun culturel'e ontwik
keling. In vele gevallen zal het noodza
kelijk blijken stelsels en systemen van 
subsidiëring drastisch te wijzigen. 
Thans is de situatie in vele gevallen zo, 
dat culturele instellingen en verenigin
gen die door welke oorzaak dan ook 
niet meer functioneel zijn, te zwaar 
gesteund worden en aan de andere kant 
blijkt er vaak onvoldoende e.andacht en 
steun· voor initiatieven met een erkend 
wezenlijk belang voor het culturele le
ven. 

Een politiek die subsidies op cultureel 
gebied voornamelijk ziet als premies op 
zelfwerkzaamheid, functionaliteit en toe
komstmogelijkheid, zal het etiket van 
"voortreffelijk" verwerven. Op die ma
nier voorkomt men ook dat overheids
steun terecht komt bij instellirigen en 
verenigirigen die door hun vermolmde 
structuur van geen enkele betekents 
meer zijn voor het culturele leven. 

"Het kostelijk geschenk van vorige 
vooruitziende generaties" waar Wijsen
heelt in zijn artikel over spreekt (en hij 
bedoelt daarmee, gezien zijn opmerkin
gen in de alinea daarvoor, onze mon:l
menten en musea) speelt vanzelfspre
kend een rol bij de ontwikkeling van l1'3t 
culturele leven in Nederland.Ik verzet 
mij echter tegen een e.l te grote, soms 
slaafse bewondering van vele van die 
culturele erfgoederen, die vaak lilt
mondt in de neiging alles wat maar oud 
is te adoreren en te conserveren. Ve'"l 
van wat ons aan cultuuruitingen van 
onze voorvaderen is overgebleven is 
slechts van betekenis op cultuür-histo
risch en kunsthistorisch g·ebied. Het is 
ve,rkeerd dergelijke zaken ook nog te 
voorzien van andere, onverdiende kwali
teiten. 

De welvaartsgemeenschap van giste
ren is vande.ag bezig de cultuurg'o· ' 
meenschap van morgen te worden. Wij 
zitten thans midden in _dat omvor
mingsproces. Alles wat wij nu verkeerd 
beoordelen en verwerken zal ons mor
gen opbreken. De kennis van het verle
den en d'e wetenschap van nu maken 
het mogelijk een betrouwbare cul
tuurschets van morgen te maken. 

Het is,naar· mijn mening, de taak 
van een politieke partij (vaak nog voor
namelijk denkend en handelend in de 
termen van de welvaartsgemeenschap) 
zich nuchter op die culturele ontwikkil
ling te bezinnen .en vooral niet te schriH
ken als ontdekt wordt dat een gedachte 
cultuur-politiek op de voornaamste pun
ten identiek is met die van andere poli· 
tieke groeperingen. 

S. J. HAGEMAN, Apeldoo1 n 

vrijdag 12 juli 1968 - 11 

SMIT KINDERDIJK 
Scheepsbouw sinds 1687 

• Discussie-weekend 

Op 20 juni 1968 heeft een groep van 
VVD-kiezers zich beraden over het on
behagen dat in het algemeen blijkt te 
bestaan. De groep meent dat gevoel van 
onbehagen te kunnen omschrijven als: 
een gevoel van machteloosheid bij de 
kiezer om inzicht te verkrijgen over 
datgene wat zich nu eigenlijk op het lX>li
tleke toneel afspeelt. 

Er lijkt zich op dat. ton-eel een ontwik
keling te voltrekken in twee richtingen. 
Aa11 de ene kant zien wij een stroming 
die wij socialistisch kunnen noemen en 
aan de andere kant een die bestaat uit 
een complex van allerlei niet-socia~ 
listische tendensen. 

Daarnae.st wordt de kiezer geconfron
teerd met vele kreten zeals: links-pro
gressief; rechts-conservatief; conse
quent vooruitstrevend; radicaal en 
vooral duidelijkheid ii1 de politiek enz. 
enz. Dêze kreten duiden aan de.t het 
politieke beeld aan het veranderen is e~ 
wij menen dat meer mensen zoals WlJ 
de behoefte voelen om aan die verande
ring richting te geven. 

Wij VVD-kiezers menen dat de libera
Je denkwijze een stimulans kan zijn om 
tot overleg met anderen te komen en 
wel met diegenen die' zeieken naar een 
duidelijk alternatief ten opzichte van de 
"linkse progressieve concentratie." 

Ten einde dit overleg te bevorderen 
willen wij het liberalisme ter discussie 
stellen in de hoop te komen tot een 
vorm van gedachtenwisseling met kie
zers van andere partijen om een basis 
te leggen voor een vruchtbare samen
werking. Daarbij wordt vooral gedacht 
aan een gesprek met kiezers die hun 
stem hebben gegeven aan partijen als 
de AR, CHU, D'66, KVP en VVD. 

Om aan onze gedachte een concrete 
vorm te geven, hebben wij besloten om 
eind september een discussie-weekend 
te organiseren. Zij die geïnteresseerd 
zijn in ons initiatief g·elieven zich te 
wenden tot een van de twee volgende 
contactadressen: 

Mevr. M. E. Oosterhoff-Hes, Hemstel-
huisstraat 191, Amsterdam (tel. 153520); 
de heer W. M. Koomans, Weerdestein 
187, Amsterdam. 

löDIGOM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prefabs voor versthiliende doeleinden. 
VloerpfateO in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten. 
Broi!!ibakken en alle onderdelen voor 
de toinbouw. 

• VPRO 

D'e VPRO, jarenlang het ontmoe
tingspunt voor allen, die zich aan
gesproken wisten door de vrijzinnig pro
testantse levenswaarden - en dat wa
ren, ongeacht hun politieke richtii1g, 
naast vrijzinnig protestanten, ruimden

'kende orthodoxen en rooms-katholieken, 
evenzeer als humanisten en buitenker
lielijken - deze VPRO maakt thans een 
·ernstige cril!is door. 

Nu is dat op zich.zelf niet veront
rustend. Geen enkele organisatie met 
een geestelijke achtergrond ontkomt in 

.deze snel veranderende wereld aan 
botsingen en conflicten en wie, met in
zet van eigen persoonlijkheid en duide
lijke beginselen de strijd niet ontloopt, 
zal veelal versterkt de.aruit terugkeren. 

Eigen persoonlijkheid en duidelijke 
beginsèlen zijn echter voorwaarde om 
in de strijd stand te houden. En nu 
mag ronduit worden uitgesproken - zo
als trouwens in de algemene ledenver
gadering van de VPRO op 22 juni door 
de wnd. vool'zitter mevr. Went-v. d. 
Vring is vooropgesteld dat het 
bestuur op tal van punten en bij herha
ling is tekortgeschoten. 

Het zal ieder, die het wel meent' met 
de VPRO niettemin verheugen, dat de 
staatsgreep van de oppositie om de 
macht in handen te krijgen is mislulü. 
Ik meen, dat ds. Visset te Winschoten, 
die een verslag schreef van deze verga
dering in het orgaan der Vereniging van 
Vrijzinnige Hervormden in Nederland 
naar veler hart heeft gesprol,en, toen 
hij zijn verslag eindigde met de woor
den: "dat wij, die al lang leden van de 
VPRO zijn, allemaal hard nodig zijn en 
als we al afscheid hebben genomen, te
rug moeten komen. Als wij ons eerst
geboorterecht niet handhaven, eet h~l 
publiek straks linzenmoes." 

Zij, die meenden, dat in de VPRO 
voor iedere geestesrichting plaats dien
de te zijn en van oordeel waren, dat de 
ledenvergadering aan de rechten der 
minderheid geen adequate plaats heeft 
gegund, hebben uit het oog verloren, 
dat bij deze minderheld de verdraag
zaamheid, de eerbied voor en de open
heid tegenover de ander ver te zoeken 
waren. En het is verheugend, dat het 
bestuur heeft besloten zich op korte ter
mijn te ontdoen van de diensten van de 
heren Jelsma en Poelstra, die - met 
miskemüng van hun plaats als VPRO
fllnctionaris - een ondergrondse aanvr.J 
op het bestuur hadden ontketend. 

Hoe denkt het VPRO-bestuur v'erder 
te handelen? In Vrije Geluiden van 2~J 
juni jl. lezen wij een nieuwe doelstelling-, 
ontworpen door een op brede-basis sa
mengestelde beraadsgroep. In dit stuk 
viert de verdraagzaamheid hoogtij. De 
VPRO kondigt aan zich te laten leiden 
door "het ethos van christendom en hu
manisme". Een oèverloos wijde oceaan. 
Men kan zich de vraag stellen wat hier
bij nog overblijft van de eerste twee 
letters van de VPRO. 

Misschien heeft de beraadsgroep ge
concludeerd, dat alleen zó de bestaande 
divergentie onder een noemer lwn wor
den gevangen. Zoals er mensen zijn, dte 
een hechte samenwerking verwachten 
van PSP, PvdA, D'66 en PPR en daar
om e~·· smalle, wankele basis trachten 
te construeren. In dit veroond herinner 
ik mij de woorden, eens door prof. Oud 
gesproken, toen hij het verschijnsel 
besprak van de werl,gemeensch<~ppen in 
de PvdA: "alf! een rivier breder wordt, 
wordt zij ondieper en ten slotte onb.~
vaarbaar.'' 

Ik spreek de hoop uit, dat in om~e 
kring velen, die zich van de VPRO 
hebben Rfgescheiden, omdat zij toen 
geen ande1·e weg meer zagen - onder 
hen is een vrouwelijk Tweede-Kamerlid, 
aan wie ik groot· respect toedraag - de 
weg naar. de VPRO zullen hervinden. 
Allen van wie een constl·uctieve bijdr:J.
gP is te verwachten. zijn nodig. En 
\'OOrts, dat het ons allen moge gelukken 
een op de huidige situatie afgestemde 
basisformule _te yinden, waarin het Pi
gen karalüer en de I'I'ij;dnnig pro
testantse beginselen van deze omroep
vereniging duidelijk zijn belichaamd e:1 
niet worden weggestopt in een --- on
danks goede bedoelingen -·-- kleurloze 
formule. 

Ml': .J. SëHUTTEVAETê, UlJ'E'eht. 
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HOTEL ,,DE NEDERLANDEN'' VREELAND 
-RESTAURANT ·R6TISSERIE .,NAPOLEON'' . 

VREELAND A /o VECHT 
llJ KRUIS(NQ AUTOWEO HAARLEM/HILVERSUM +UTRECHT/AMSTERDAM 

RESERVERING (02943) 1576 

H 0 TE L WITTE B R.U G 
DEN HAAG- SCHEVENINGEN 

, • I 

. . 

atle kamers met privé bad en douche 

* 
nieuw Restaurant en nieuwe lounge-Bar 

* 
·(geheel airconditioned) 

waar de gast kt>'ning is 
Cocagne, levend middelpunt van een levende stad: 
perfekt~ outillage voor vergaderingen, congressen, 
shows, feestelijke bijeenkomsten: royale. hotelacco .. 
modatie, restaurant, café, petit-restaurant, bar en 
bowling. Speci_ale arrangementen bij feestelijke gele
genhed~n; Kerst~nis ·Nieuwjaar- Pasen~ Pinksteren. 

GGGA~liOim 
RESTAURANT DES SPËCIALITËS. CAVE RENOMMÉE. 
EINDHOVEN, VESTDIJK 47. TELEFOON 040. 69288 

OISTERWIJK N.B. 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "Le Prince de Galles" 
telefoon 04242 • 2109 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet. 
Restaurant van biizondere klasse. 
Gezellige terrassen: 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag. 

J. A. M. Couwenberg, prop. 
Chevalier du Tastevin 
Membre de la chaîne des rotisseurs. 

I(ASTÉEL OUD-W ASSENA_AR 
HOTEL-RESTAURANT 

Vijf minuten van· Den Haag, te bereiken via autoweg naar Am
sterdam, afbuigen tegenover Dierenpark Wassenaar. 

·. In magnifiek park gelegen hotel met alle moderne comfort. Salons 
V()Or speciale diners, recepties, cocktailparties, vergaderingen, etc. 

GEeN PARKEERPROBLEMeN! 

Vetzorgde tafel, 
in het mooiste 
rivierhotel van 
Nederland, 
omringd door 
het steeds wisselend\~ 
décor van de: 
wcreldhave!l 
Rotterdam. 

1\-!aasboulev~rd 15, 
Vlaard_ingen 
Telefpan (01898) 544il 
(0!0) 11 8! 19 

[A] 
Deilil Hotd Vlaardinge~t 

Telefoon 01751 • 9045 

Hotel Restaurant Barendsma 
HEEZE (NOORD-BRABANT) 04994- 1385 

Gelegen in het hart van de Kempen. Hotel 

Restaurant van bijzondere klasse. Ideaal 

voor het houden vàn uw vergaderingen, 

conferenties etc. . 
Onbeperkte parkeergelegenheid. 

Voor- en achterterras met uitzicht op tuin. 

Kamers met privé-douche en toilet. 

Garage aan huis. Zeer goed verzorgde 

keuken en sfeervol restaurant. 
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Mosl~ou zet 

Praag onder 

zware druk 
Zo heeft Lconkl Brezjnew - althans 

gedeeltelijlc - eieren voor zijn geld ge
Jwzen. Hij heeft er immers in toe
gestemd in hoogst eigen persoon voor 
be:;preldngen naar Tsjechoslowa.kije te _ 
gaan. Naar verluidt zal hij dit doen in 
gezelschap. van_ het__ge:llelt;l "Politbureau, 
De Russische partljlêider<wenst · óp ;zijn 
beurt het gehele Tsjechoslowaakse par' 
tijpresidimn tegenover zich te vinden. 
Of dit allemaal zo zal gebeuren, zal de 
eerstkomende dagen blijken. Vooral: 
het is in 11et geheel niet ·.zeker wat de 
bedoelingen zijn achter dit opzienbaren
de Russische bezoelt. Is het een poging 
tot het bereiken van een compromis? Of 
zullen er Sowjetrussische donderspeech
es worden gehouden om Dubeek en de 
zijnen door de knieën te doen gaan? Tot 
nog toe bleken deze ·stevige !mieën tot 
generlei buigen bereid. 

Dat het tot .een scherpe crisis kon 
komen tussen Praag enerzijds en 
Moskou ptus een vieJ,'l:al ·satellieten an
derzijds ligt aan het feit, dat wij leven 
in 1968. Dus niet meer in 1956, toen 
Hongarije zijn poging tot een iets vrij; 
zinniger regime met Russisch tankge
weld bedwongen zag. Nog veel verder 
verwijderd zijn wij van 1948, toen door 
mididel van een door Rusla:nd gesteunde 
coup het communisme in Praag opper
machtig werd. 

Sindsdien is er in de wereld - ook in 
Rusland - één en ander veranderd. 
Zelfs of juist achter het IJzeren Gordijn 
is er iets dat zweemt naar een milder 
klimaat, te bespeuren. Het is nu de 
vraag· of Brezjnew, die ·als een 
Russische diehard geldt, niettemin zal 
trachten in Tsjechoslowakije hoe dan 
ook de klok terug te zetten. 

Het is niet toevallig dat men juist in 
Tsjechoslowakije, te beginnen met janu
ari van dit jaar, een· zekere mate van 
liberalisering in het communistische 
systeem heeft gekozen. Sinds jaar en 
dag, en vooral tussen de twee wereld
oorlogen, waren het de Tsjechen die, 
meer dan enig ander volk in Mid
den-Europa, geporteerd waren voor een 
werkelijke democratie. Twee maal wer

. den zij smadelijk in de steek gelaten. 
Het eerst in 1938, toen men Hitier vrij 
spel 'liet in het Boheemse land. De twee
de· maal, toen het Westèn in 1948 geen 
}land uitstak bij de inlijving ·van dit 

VEERTIENDAAGSE 
VERSCHIJNING 
Zoals reeds eerder gemeld ver
schijnt ons weekblad tot eind 
augUstus om de veertien dagen. 
Het volgende nwnmer zal dus ge
dat~erd zijn vrijdag 9 augustus. 

land in het Oostblok. Dat was heel naar, 
maar wel te begrijpen. Het ietwat ver
anderd machtsevenwicht tussen Oost en 
West achtte men geen nieuwe wereld
oorlog waard, AI kwam dan mede door . 
het opdringen van het Sowjet-commu
niBme in Praag. de Natotot stand. 

GEEN BEKEÏfÎNG 
\Vie overigens zou denken, dat het 

Tsjechoslowaldje van Alexander Dubeek 
zich tot het Westen heeft bekeerd, ver
liest de juiste proporties uit het oog. 
Want de nieuwe leider in Praag heeft 
immers herhaalde malen en met grote 
nadruk . verklaard, dat hij de liberalise
rende koers wil effectueren onder een 
communistisch regime. Enigerlei terug
keer tot het lrapitalistische systeem 
heeft hij zeer duidelijk afgewezen. 
D~ vraag is nu of er overeèn'stel11-

ming, althans een moeilijk· collipromis 
te bereiken zal zijn tussen die neo"com
munisme "à la Prague" en het klassiè' 
!te communisme, dat ten minste in gro
te lijnen nog altijd gehuldigd wordt in 
Moskou. 

Het heeft weinig zin om de vele strub
belilJgen die de laatste weken voor 
een zeer onaangename sfeer tussen 
Moskou-Warschau en Praag hebben ge
zorgd, opnieuw de revue te doen passe
ren. Wel moet men naar voren halen 
hoe in alle wisselingen van blieven, 
"uitnodigingen" - juister bevelen -
om ili Rusland of elders te verschijnen, 
de tekst van de brief der vijf -
Rusland, DDR, Polen, Hongarije en 
Bulgarije - alsmede het Praagse ant
woord het kernpm1t vormen. Hier ko
men immers diepe ideologische 
verschillen tot uitil1g. En toch, wij her
halen het: ook Dubeek houdt aan het 
c01nmunis1ne vast. 

De blief van de orthodoxe commu
nistische vijf veroordeelt op ouderwetse 
wijze het "reactionisme, gesteund door 
het imperialisme", dat een bedreiging 
zou vormen voor het "gehele socia
listische systeem". Dan volgt het gewo
ne, ietwat afgezaagde gezeur over de 
, ,contra-socialistische, revisionistische 
krachten", die tot de ge bruikèlijke ter
millologie behoren, wmmeer het com
munisme iemand aan een banvloek wil 
onderwerpen. Maar het allerergste, dat 
Dubeek en de zijnen wordt verweten, is 
de liberalisering op geestelijk gebied, 
die zich in Tsjechoslowaltije aan het 
voltrekken is. 

De vijf briefschdjvers eisen dan: 
"Beslaglegging door de partij op de 
massamedia, pers, radio en televisie". 
En dit alles "tin het belang van de 
werkende klasse ... en het socialisme". 
Zeer waardig en zeer duidelijk heeft 
Dubeek hierop geantwoord: "De com
munistische partij is afhankelijlt van de 
vrijwillige steun van het volk." Op die 
steun blijkt de even schrandere als 
evenwichtige Dubcel' te Imrmen relce
nen. 

In het gesprek tussen de Tsjechoslo
waal{se en Russische partijleiders, om-

ringd door hun presidia, zullen er stellig 
de vonken afvliegen. Het is nu de nij
pende vraag of het bij rhetorische von-
ken blijven zal. · 

:MANOEUVRES 
De steeds nieuwe verh~agirig bij de 

terugtrekking der Russische- troepen, 
die in Tsjechoslowakije hebben deelge
nomen aan de manoeuvres in het kader 
van het Warschau-pact, wekken zeer on
aangename herinneringen aan de ge
beurtenissen van 1956. Toen, bij de Hon
gaarse crisis, bèg01men de Russische 
troepen Hongarije te verlaten, om ij~ 
lings terug te keren _toen men dit iri 
Moskou nodig oordeelde. 

Bovendien is er Q.e nieuwste 
Russische nota, waarin naar verluidt, 
de legering van Sowjet-troepen aan de 

_Tsjechische grens met West-Duitsland 
wordt geëist. 

Intussen bevindt zich Îll deze scherpe 
crisis in het Oostblok niet slechts Tsje
c;hoslowakije, maar ook Sowjet-Rusland 
in een moeilijli: parket. Hoewel het op 
de steun d.er mede-ondertekenaars van 
de .,brief" kan rekenen, varen Joegosla
vië en ook Roemenië een onafhankelijke 
koers. Verder hebben de Franse en Ita-

liaanse communistische partijen te ken
nen gegeven dat zij gekant zijn tegen 
een . militair ingrijpen tegen de Bo
heemse zusterpartij. Een militair ingrij
pen zou voorts tot een verscherping van 
de meningsverschillen in het Oostblolt 
leiden· die de h,aviken in Rusland zo 
zeer een doorn. in hét oog is .. En het zou 
slecht pàSsen ·in de bescheiden liberá. 
liseril1gs-dooi, die de machthebbers in 
lV[oskou sinds Chroesjtsjow's val Iterine
lijk lJ.ebben nagestreefd. 

En toch, om aan alle zware psy
chische druk militaire !tracht toe te voe
gen, komt nu het bericht, dat langs de 
gehele Russische grens grote militaire 
manoeuvres zullen worden gehouden. 
Deze grens omvat voorál de grens met 
Tsjechoslowaltije. Er zijn, zo meldt men 
met ongewone en kermelijk opzettelijke 
Russische openhartigheid, reservisten 
opgeroepen. 

De diehards il1 Moskou hebben dUs de 
vuist gebald. Nieuwe zet in de zenuwen
oorlog? Of voorbere~ding voor echt ge· 
weid? Het is onvoorspelbaar, al lijkt -
vooralsnog - het eerste het waarschijn
lijkst. In ieder geval: het rommelt en 
rammelt achter het IJzeren Gordijn. 

L.M. 

DWAAS GEPRAAT 
§§ WIE onze vaderlandse politiek ook maar een beetje volgt, kan het niet 

ontgaan zijn dat elke partij zo haar stokpaardjes en ook haar zwakke 
kanten heeft. De Partij van de Arbeid bijvoorbeeld is bijzonder gecharmeerd van 
het schrijven van brieven, maar helaas is dat tevens niet haar sterkste zijde. 
Men mag zich daarover niet verkneuteren. Het is spijtig als bij e~n zo grote partiJ 
dit. soort et)nvoudige aangelegenheden uit de hand loopt. 

Je weet bij de PvdA ook nooit of een brief bedoeld is om te lezen of meer 
wordt verzonden ten dele als practical joke, ten dele om via de opgeplakte postzegel 
het staatsbedrijf van de PTT te steunen (men vergisse zich niet: zulks past ge.he.el 
in de socialistische denkwijze). 

Hoe lager- het partij-orgaan dat de brieven verzendt, des te eenvoudiger zijn 
zij voor buitenstaanders te rubriceren. Het epistel bijvoorbeeld waarin de federatie 
Den Haag van de PvdA aan haar kaderleden "uitlegt" waarom mr. Toxopeus 
wel de laatste was die in aanmerking zou kunnen komen voor het Haagse 
burgemeesterschap, is zonder moeite te rangschikken in de categorie niet-serieuze 
brieven. De heer Toxopeus wordt in bedoelde brief gekenschetst als "een vertegen
woordiger van een uiterst rechtse groepering". Om zulk dwaas gepraat kan men 
alleen maar smakelijk lachen. Het is alleen jammer voor de PvdA dat er toch 
ook wel een paar mensen zullen zijn, die in zo'n briefje een bewijs· te meer zien 
dat de PvdA steeds minder serieus genomen kan worden. 

ER is meer dwaas gepraat geweest rond de benoeming van een nieuwe burge
. meester van Den Haag. Zo hebberi verschillende dagbladen de veronderstelling 

geuit, dat er bij de kabinetsformatie een afspraak gemaakt zou zijn, krachtens 
welke leidende politici in de Tweede Kamer· voor bu-rgemeesters- en andere hoge 
posten niet .benoemd zouden worden of een dergelijke benoeming niet zouden 
aanvaarden. Dat zou dan een van de redenen zijn waarom de heer Toxopeus niet 
benoemd werd tot burgemeester van Den Haag.· 

Het is altijd goed om legendevorming tegen te gaan - in de politiek zeker 
waar het bij een kabinetsformatie gemaakte afspraken betreft. Welnu; laat men 
van ons aannemen dat een afspraak als boven bedoeld bij de formatie van het 
huidige ·kabinet niet is. gemaakt. Wat dat betreft zou het kabinet volkomen vrij· 
geweest zijn· de heer Toxopeus te benoemen en de heer Toxopeus zou alle vrijheid 
gehad hebben een dergelijke benoeming te aanvaarden. Of hij dat gedaan zou heb
ben, gezien zijn verplichtingen als leider van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, 

-is een open vraag. · 
Op pagina 4. van dit blad gaat onze Haagse kroniekschrijver nog nader in 

op een aantal andere facetten van de benoeming van mr. Marijnen die wij overigens 
van harte geluk en veel succes toewensen met zijn nieuwe ambt. 
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Kopij v.oor deze rubriek zen
den aan: mevr. nir, E. de 
Roock-Bedding, Stadhonders
plantsoen 2U, Den Haa~r. 

Pi etersbergconferentie 
Onze najaarsconferentie zal worden 

gehouden op 12 en 13 oktober a.s. Wilt u 
deze data vast noteren? Nadere bijzon
derheden zullen nog volgen als het pro
gramma is vastgesteld. 

Provinciale dag Utrecht 
De Provinciale Dag voor Utrecht 

werd dit jaar op 12 juni j.l. g·ehouden in 
Hotel "Heidepark" te Bilhoven. Na een 
kort welkomstwoord van · de Centrale 
Vertegenwoordigster mevr. G. G. A. Al
ting-Ambrosius hield mevr. Mr. C. ,H. 
Verstegen-Kettlitz haar causerie "De 
dagen onzer jaren." Spreekster ging üit
voerig in op de recente gebeurtenissen 
in de diverse landen; de revolte van de 
studenten, zowel in communistische als 
in westerse landen; de gewelddaden in 
Amerika met als achtergrond het ras
senprobleem. Zij vroeg zich af, hoe de· 
houding van onze regering en de 
vollrsvertegenwoordiging zou zijn indien 
zich hier te lande iets dergelijks als in 
Frankrijk zou afspelen. Hoe zou de 
doorsnee burger zich gedragen? Men 
moet de democratie verdedigen en niet 
wi.jken voor dreigementen van bui
ten-parlementaire gewelddadige minder
heden. Het is de plicht van ons allen 
onze volksvertegenwoordigers in hun 
werk te steunen b. v. door adillesiebe
tuigingen en het tonen van belangstel
ling·, aldus mevr. Verstegen. 

Congres Liberale 
Internationale 

Tijdens de eerste dag van het cono·res 
van de Liberale Internationale, dat ~rij
dag 20 september om 15.30 uur in hotel 
De Wittenbrug te Den Haag begint zal 
na de openingsrede door de president 
van de Liberale Internationale, mr. E. 
H. Toxopeus, onder meer het woord ge
voerd worden door de heer Jean Rey 
president van de Europese Econo: 
mische Gemeenschap. 

Zoals reeds vermeld, is het congres 
toegankelijk voor leden van de groep 
Nederland van de Liberale Internatio
nale tegen congresentree van 5 Engelse 
Ponden. 

Tijdens het congres zal op maandag
avond 23 september om 20.00 uur een 
grote openbare vergadering gehouden 
worden in "Op Gouden Wieken" aan de 
Scheveningseweg, waar behalve mr. 
Toxopeus, de voorzitter van de Itali· 
aanse Liberale Internationale, de heer 
Giova.nni Malagodi, en de voorzitter van 
de liberale fractie in het Engelse Lager
huis, de heer Jeremy Thorpe zullen 
spreken. 

Inlichtingen over het congres kunnen 
ná 15 augustus verkregen worden bij de 
secretaris van .de groep Nederland van 
de Liberale Internationale, de heer D. 
W. Dettmeijer, Van Mojalenlaan 14, Den 
Haag, telefoon: 241905. 

Vrijheid en [V] 
ll~!U2S!~~i~@• ... ~ 
Weekblad nn de Volkapartt
Yoor Vrijheid en Democratie. 
Adres van de administratie 
(zowel voor abonnementen al• 
Yoor advertenties) : Witte de 
Withstraat 73 te Rotterdam 
(postbus 824 te Rotterdam). 
Tel. 010-11 10 00, abonnemen
ten toestel 219, advertentiea 
toestel 224. Postgiro: 245103 
t.n.v. Administratie V rijbeid ea 
Democratie te Rotterdam. 

Hoofdredacteurs 
Ph. C. là Chapelle jr. 

,!dr• van de redactfel 
)Ueuwe HereDiracht 89 8 
l• Amsterdam-C. 

Na de lunch sprak mevr. drs. J. F. 
Schouwenaar-Franssen over ,,Vrijheid 
en Democratie". Spreekster memoreer
de de aanslagen op president Kennedy, 
ds. King en Robert Kennedy. Deze ge
])eurtenissen moeten reden tot bezinning 
zijn, omdat ze een aanslag op een ie
ders vrijheid zijn. De hoogste waarden 
van onze samenleving zijn ·vrijheid en 
democratie. Een democratische samen
leving stelt hoge eisen en vergt kennis 
van zaken en nonnbesef. Kennis van 
zaken houdt in, dat juist wij liberalen 
ons moeten bezinnen op het tweerich
tingsverkeer d.w.z. dat de regering de 
steun moet hebben van het volk en de 
burger moet meespelen. Openheid van 
weerskanten is nodig voor ,de democra
tisering der democratie. Vrijheid en de
mocratie zijn geen verworvenheden, 
waarmee een mens wordt geboren, 
maar een goed, waar ieder van ons 
voortdure.nd aan moet werken, aldus 
mevrouw Schouwenaar. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

UIT DE PARTIJ 
• BRUSSEL 

Voor de (massaal opgekomen) Neder
landse Liberale Kring te Brussel heeft 
op 8 juli de heer Jean Rey gesproken, 
de voorzitter van de Commissie van Eu
ropese Gemeenschappen. ,.,Tot de bij
drage van de Nederlanders aan die Eu
ropese gemeenschappen behoort hun 
koppigheid. Maakt men ze van die kop
pigheid een verwijt, dan worden ze 
kwaad. Complimenteert men ze er mee, 
dan zijn zij trots", aldus één van de 
opmerkingen waarmee de heer Rey ûjn 
rede kruidde. 

Zijn eigenlijke onderwerp was: De 
Europese gemeenschappen - vandaag. 
Uiteraard spralt de heer Rey dan ook 
over de douane:unie, die een week tevo

. ren was voltooid. Daardoor is de eerste, 
zeer belangrijke, etappe naar Europa's 
economische éémnaking- afgelegd. 

De heer Rey maakte enige kantteke
ningen bij de politieke verklaring, die 
de Commissie bij die ,gelegenheid hèeft 
gepubliceerd. De Commissie is er van 
overtuigd, dat het thans nodig is het 
opgerichte bouwwerk politieke inhoud 
te geven: van de Commissie moet een 
ot·gaan worden gemaakt dat werl,elijk 
bij machte is de gemeenschap te lei
den; aan het Europese parlement moe
ten meer bevoegdheden worden 
verschaft en dat parlement moet wor
den gedemocratiseerd. 

De heer Rey verklaarde uitdrukkeiijk 
niet bevreesd te zijn voor de intrede 
van _communisten in het Europese par
lement. Hij vond het juist veel bedenke
lijker dat daarin thans leden zetelen, 
die al sedert geruime tijd niet meer tot 
een nationaal parlement behoren. "Be
ter gekozen communisten in het parle
ment, dan niet gekozen niet-commu
nisten", aldus spreker. 

Vanuit de kring werd de vraag 
gesteld hoe de Commissie, gezien het 
resultaat van de verkiezingen in Frank
I'ijk, haar nogal ambitieuze politiek pro
gramma - er is gesproken over een 
periode van vijf jaar - denkt te verwe
zenlijken. De heer Rey antwoordde dat 
aan de invloed van die Franse verkie
zingen op de ontwikkeling geen al te 
overdrev-en ·betekenis moet worden ge
hecht. Bovendien meende hij op grond 
van niet nader aangeduide aanwijzingen 
te mogen stellen, dat zijn optimisme 
wel enigszins is gerechtvaardigd. 

De heer Rey juichte het toe dat de 
B'ranse regering weerstand heeft gebo· 
den aan op haar geoefende druk, zich 
heeft gehouden aan de vervaldatum van 
1 juli en dat zij anderzijds aan de door 
haar aangekondigde maatregelen een 
beperkt ka.rakter heeft gegeven. 

I 
De HBU heeft voor haar rekeninghou
ders tegen_een matige vergoeding safe
loketten beschikbaar.. Hierin kunnen I stukken, die speciale waarde hebben, 
veilig worden opgeborgen. 

I 
I 
I 
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Spreker hoopte dat de solidariteit die 
zich op het ogenblik - nu Frankrijk een 
m.oeilijke periode doormaakt --- mani· 
festeert, ook aanwezig zal zijn wanneer 
binnenkort het probleem van de uitbrei
ding van de gemeenschappen, dat de 
samenleving van de Zes zoveel schade 
heeft berokkend - weer aan de o1·de 
zal komen. 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
V.V.D. 

., Ook voor fl: de HBfl 

I HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. 

Koninginnegracht 61 
1 s-Gravenhage 

Telefoon (070) 604803 
Giro 67880 L. -
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- - IIIIIÎIII -
~ 

CULTURELE DAG IN ARNHEM 
Omdat het in verband met de vakan

ties velen wellicht ontgaan zal zijn, her
halen wij' nog eens het programma van 
de culturele dag, die de VVD op 7 sep
tember in Arnhem houdt: 

10.00 uur: Opening door de heer mr. 
drs. L. J. F. Wijsenbeek. Vertoning van 
de film "Skies over Holland" .in het 
Rembrandt-theater. 

11.00 uur: Sectievergaderingen in 
restaurant Royal: 

13.00 uur: Lunch. 
14.15 uur: Plenaire vergadering. Tij

dens deze vergadering worden de con
clusies waartoe men in de secties geko
men is,' bekendgemaakt. 

15.45 uur: Algemene inleiding door de 
heer mr. H. van Riel. 

16.30 uur: Sluiting door de heer mr. 
drs. L. J. F. Wijsenbeek. 

De volgende secties zijn gevormd:· 
Sectie A: Ruimte voor cultuur. 
Voorzitter: -mr. S. Willinge Gratama, 

Wapenveld, advocaat -en procureur te 
Zwolle. 

Pre-adviseur: Sj. Schamhart, 's-Gra
venhage, architect. 

Sectie B: Ctiltuur en jeugd. 
Voorzitter: mevrouw M. Sicman-Har

deman, lid va:n de VVD-raadsfractie 
van 's-Gravenhage. 

Pre•adviseur: drs. L. van Leeuwen, 
lid van de VVD-raadsfractie van Rotter
dam. 

Medevoorbereider: mevr. drs. J. F. 
Schouwenaar-Franssen, Bilthoven, lid 
van de Eerste Kamer voor de VVD. 

Sectie C: Cultuur en seheptJende 
kunstenaars. 

Voorzitter: mevrouw G. V. van Some
ren-Downer, Rotterdam, lid van de 
Tweede Kamer voor de VVD. 

Pre-adviseur: Erik Vos, 's-Gravenha
g·e, toneelspeler en regisseur. 

Sectie D: Cultmll'IJOlitiek van de Ne
derlandse overheid. 

VooJ•zitter·: .D. w, Dettmeijer, lid van 

de VVD-raadsfractie van 's-Gravenha
ge. 

Pre-adviseur: mr. D. F. Went, Leeu
warden, lid van de Provinciale Staten 
van Friesland voor de VVD. 

Medevoorbereider: mr. H. E. Phaff, 
Bloemendaal, directeur van de Vereni-. 
ging van Nederlandse Gemeenten. 

Sectie E: De presentatie van de Ne
derlandse cultuur in bet b1ütenland. 

Voorzitter: mr. drs. L. J. F. Wijsen
.beek, 's-Gravenhage, directeur van het 
Gemeentemuseum aldaar. 

Pre-adviseur: M. Maurik, ambassade
raad en hoofd afdeling pers en culturele 
zaken bij de Nederlandse ambassade te 
Bonn. 

De slotrede zal worden uitgesproken 
door de heer mr. H. Yan Riel, Yoorzitter 
Yan de VVD-fractie in de Eerste Ka.· 
mer. 

In de week van 10 augustus o11tvangen 
de deelnemers aan de Culturele Dag de 
pre-adviezen betreffende de verschil
lende secties. 

Aan de deelnemers zal gevraagd wor
den oni hun reacties op deze prè-advie
zen vóór 24 augustus het Algemeen Se
cretariaat toe. te zenden. Het bestuur 
van de Kamercentrale Gelderland en de 
culturèle commissie hopen dat zeer ve
len zich voor deze dag zullen opgeve11. 

Een aanmeldingsformulier treft men 
hierbij aan. 

AANMELD I NGS FORMU Ll ER 
1 In te zenden aan Alg. Secr. VVD, Kon·ing-innegracht 61, Den H®g) 

Ondergetekende geeft zich op voor deelneming aan de culturele dag op 
7 september te Arnhem. 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Wat de secties betreft gaat mijn eerste voorkeur uit naar sectie ............... *) 
en mijn tweede voorl,eur naar sectie ............... *) 

De lunch in Royal ad f 5.90 zal ik welfniet bijwonen. 
De deelnemerskosten ad f 5.- zal ik storten op girorekening nr. 6'7880 
ten name van de secretaris van de VVD te 's-Gravenhage. 

Handtekening·: 

•) Jm·ulkn gectie A, B. C, D of E. 



VRIJHEID EN D~MOCRATIE 

Structuur en uitgaven van het lager onderw·ijs 

leidersstichting doet concrete 
voorstellen tot verandering 
DE Prof. mr. B. M. Teldersstich-

ting. heeft een onderzoek in
gesteld naar structuur en uitgaven 
van het lager onderwijs en daaraan 
ee,n rapport gewijd dat deze maand 
onder de titel "Onderwijs - een 
kostbaar goed" is verschenen. Het 
rapport is bedoeld als een bijdrage 
tot het kritisch onderzoek van de 
geldende en op handen zijnde rege
lingen op hun doelmatigheid en 
kostenveroorzakende aspecten. Uit 
het onderzoek zijn een aantal con
crete voorstellen tot verandering 
voortgevloeid, die naar de mening 
van de samenstellers van het rap
port tot verbeteringen zullen kun
nen leiden. 

Die samenstellers waren mr .• T. de 
Wilde (voorzitter), drs. L. van Leeuwen 
(secretàr:is) en verder mevrouw :ir. M. 
C. Endert-Baylé, drs. J. W. van der 
Dussen, dr. P. J. Reimer en dr. P. G. 
van Vliet. Drs. P. A. Sloos heeft de 
commissie als technisch adviseur bij
gestaan, drs. Th. H. Joekes verzorgde 
de eindredactie van het rapport. 

In de eerste plaats leggen zij er de 
nadruk op, dat financiering van het on
derwijs uit de algemene middelen inder
daad als beginsel voorop behoort te 
staan en dat daarbij de financiële ge
lijkstelling van het bijzonder onderwijs 
met het openbaar onderwijs in stand 
gehouden dient te worden. Eén van hun 
conclusies echter is dat het openbaar 
onderwijs inefficiënter wordt beheerd 
dan het bijzonder onderwijs. 

Verspilling 
De conclusies en aanbevelingen, door 

ons deels in verkorte vorm weergegeven, 
zijn: 

1 Omdat het · systeem van de Lager 
onderwijswet 1920 en diit van de 

Financiële Verhoudingswet Rijk-Ge
meenten 1960 onafhankelijk van elkaar 
werken, weten de · gemeentebesturen 
niet waar zij aan toe zijn. Het gebrek · 
aan duidelijke richtlijnèn heeft niet al
leen tot gevolg dat er ongeréchtvaar
q:igd grote. regionale verschillen zijn in 
de kwaliteit van de onderwijsvoorzienin
gen, maar dat ook gebrek aan duide
lijke normen verspilling doet ontstaan. 

Inefficiënt 
2 Het openbaar onderw4J~ wordt inef-

ciënter beheerd d~:ó. het bijzonder 
onderwijs. De doelmatigheid van het 
openbaar onderwijs - het geven van 
beter onderwijs met eenzelfde uitgaven
bedrag of het geven van onderwijs van 
dezelfde kwaliteit met minder kosten -
lmn door een functionele verzelfstandi
ging van het schoolbeheer worden ver
groot. 

Schoolraden 
3 Afhankelijk van het aantal openbare 

scholen dienen per gemeente één of 
meer schoolraden te worden ingesteld. 
De leden van deze schoolrad~n dienen 
door de gemeenteraad te worden be
noemd op voordracht van belangstel
lende instanties die bij de gemeenschap 
betrokken zijn. Zij tellen maximaal ·ne
gen leden en hebben onder andere tot 
taak voor elk van de door hen beheerde 
openbare scholen · een schoolbegroting 
op t~ stellen, die door de gemeenteraad 
moet worden bekrachtigd. Zij treden te
vens kostenbewakend op. B. en w. zijn 
verplicht alleen die bestellingen en be
talingen te doen waaraan de schoolraad 

binnen de vastgestelde begro
tingsruimte .,..- zijn goedkeuring heeft 
gehecht. 

Exploitatie 
4 Om ondubbelzinnige normen te kun

nen vaststellen dienen de materiële 
exploitatie-uitgaven als volgt te worden 
gesplitst: 

Technisch noodzakelijke exploita· 
tie-uitgaven; dat zijn uitgaven die niet 
het karakter van het onderwijs raken 
en daarom slechts indirect invloed heb· 
ben op de kwaliteit van het onderwijs. 
- Ideële of onderwijskundige uitgaven; 
dat zijn alle overige exploitatie-uitga
ven. Hiertoe worden o.m. gerel{end: de 
kosten van aanschaf en onderhoud van 
schoolboelren, leermiddelen en moderne 
onderwijsapparatuur, van schoolbiblio
theken en de kosten voor het aanstellen 

Normen 
5 Het rijk zou ieder jaar uiterlijk OR 1 

juli een norm voor de technisch 
noodzakelijke exploitatie-uitgaven- voor 
het volgende jaar moeten vaststel
len. Deze geldt zowel voor het bijzon
der als het openbaar onderwijs, Deze 
normen zouden als volgt kunnen wor
den vastgesteld: 

a. Op grond van adviezen van ambte
lijke onderwijsdeskundigen en bedrijfse
conomen wijst de minister per gewest 
een aantal goede en efficiënt beheerde 
scholen aan als modelschool. 

b. Bij 't aanwijzen van de modelscho
len moet men rekening houden met een 
b e p e r k t aantal factoren, zoals de 
capaciteit van de school, de werkelijke 
bezetting van de school, de ouderdom 
van de school en de wijze van venvar
nlen. 

c. Jaarlijks constateren de genoemde 
deskundigen het uitgavenpeil van de be-
trokken modelscholen. . 

d. Op grond van deze gegevens stelt 
de minister jaarlijks de norm vast. Hij 
geeft daarbij aan van welke veron
derstellingen ten aanzien van het 
prijsniveau hij is uitgegaan. 

e. De minister kan, in geval van de in 
de normen veronderstelde prijsontwik
keling, de oorspronkelijk vastgestelde 
normen bijstellen. 

Vergoeding 
6 Van rijkswege wordt voor de ideële 

of onderwijskundige exploitatie-uit
gaven eenzelfde _voor het gehele land 
geldende vergoeding voor openbaar en 
bijzonder onderwijs vastgesteld. Indien 
gemeenten ten behoeve van het open
baar onderwijs boven deze norm gelden 
voteren, bijvoorbeeld om te experi
menteren, heeft het bijzond_er onderwijs 
recht op gelijke behandeling. 

Investeringen 
7 Bij het onderzoek naar de ontwikke-

ling van de investeringen ten behoe
ve van de scholenbouw bleek de sa
menstellers, dat onvoldoende gegevens 
beschiJtbaar zijn voor een verantwoorde 
analyse van deze grote bedragen. Naar 
aanleidling hiervan d~·ingen zij aan op 
verbetering van het departementale ap
paraat. 

Voor de vergoeding van de stich
tingskosten moet het rijk een norm 
vaststellen _gebaseerq. op gegevens over 
de stichting van bepaalde typen mo
delscholen. Regionale en plaatselijke 
verschillen in bodemgesteldheid en ar
beidskosten zouden in deze rijksnorm 
tot uitdrukking moeten komen. 

Research 

bevorderen. Hoewel hiervoor allerwegen 
· aandacht bestaat ligt er toch nog een 

groot terrein braak. Betere didactische 
research zal leiden tot een betere benut
t,iilg van het aanwezige tàlent en zal 
veel menselijk leed over mislukkingen 
bij het onderwijs kunnen verzachten. 

Het aanbrengen van vernieuwingen in 
de onderwijswetgeving mag naar onze 
opvatting worden voorgesteld, nadat 
op dit terrein voldoend toegepast on
derzoek heeft plaatsgehad, aldus de 
samenstel!e.rs van het l'apport. 

Samenvoeging 
9 Om redenen van didactiek en van 

onderwijs-efficiency dient het aantal 
leerlingen per school ten minste 75 te 
bedragen. Door samenvoeging van de 
zeer kleine scholen zullen de technisch 
noodzakelijke exploitatie-uitgaven per 
leerling verminderen en zal meer ten 
behoeve van de kwaliteit van het onder
wijs kunnen worden uitgegeven. Ter 
overbrugging van de grotere afstand 
tussen huis en school beveelt men. in het 
rapport de instelling van schoolbus
diensten aan. 

Het onderwijzend personeel dat door 
cle opheffing van de zeer kleine scholen 
beschikbaar komt; zou kunnen worden 
ingeschakeld om op korte termijn de 
leerlingenschaal te verlagen. 

Administratie 
1 Ü De samenstellers zijn in de loop van 

hun studie gestuit op ernstige on
volkomenheden in het administratieve 
stelsel, die het onderzoek en daardoor 
ook de beleidsvorming op het finan
cieel-economiscJ:l gebied van het· onder
wijs belemmeren. Aanpassing van de 
administraties aan de· eisen die een 
goed beleid in deze stelt, is noodzakelijk. 

Betekenis 

IN de inleiding van het rapport wordt 
nog eens de grote betekenid van goed 

onderwijs onderstreept. Dit feit wordt in 
onze samenleving algemeen aanvaard. 
De school leidt de mensen niet alleen op 
voor maatschappelijke functies maar 
leert hun ook met elkaar om te gaan en· 
deel te nemen aan het culturele gebeu
ren in al zijn verscheidenheid. 

Goed onderwijs draagt ook bij tot ver
groting· van de welvaart. Deze :is vooral 
een gevolg van de enorme technische 
veranderingen, die niet alleen steunen 
op het onderwijs, maar die tegenwoor
dig voor steeds meer werkzaamheden 
een grote mate van bekwaamheid ver
eisen. Alleen al hierom dient het alge
meen opleidingsniveau te worden ver
hoogd. 

De overheid heeft, gezien de grote 
bete]}enis van goed onderwijs voor de 
gehele gemeenschap, op dit terrein een 
1~.-.1.-. ........... ~.!!1-.-.. ~.-.<"11-. LTr.'- ·r;~-. ... 'lr.-.~TP;..;r..; .;,., 1\Tn. 
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Toerisme 
Tot mijn genoegen heb ik, zowel in 

een van de laatste nummers van de 
Economisch-Statistische Berichten 
van de hand van drs. Tideman, als 
in het rapport van het Efficiency 
Bureau dat de structuur van de Alge
mene Nederlandse Vereniging voor 
Vreemdelingen heeft doorg-elicht, ge
lezen dat de verenigingsstructuur 
van de ANVV en de daaronder res
sorterende VVV's bepaald ven!llderd 
moet worden en tot een bedrijf moet 
worden omgevormd, wil Nederland 
succes hebben in de strijd om een 
korrel mee te pikken uit het graan 
van het internationale toerisme. 

Dit is een standpunt dat ik reeds 
gedurende vele jaren naar voren heb 
gebracht en het verheugt mij dat 
thans van zo gezaghebbende zijde 
deze mening onderlijnd· wordt. Een 
ieder die zijn ogen de kost geeft kan 
zien dat het met het toerisme in 
Nederland niet goed gàat. Daarom is 
het de hoogste tijd dat aan deze sug
gesties zowel van drs. Tideman als 
van het Efficiency Bureau op de 
kortst mogelijke termijn gevolg 
wordt gegeven. Het vreemdelingen
verkeer is een te belangrijke bron 
van inkomsten voor ons land om de
ze adviezen niet aanstonds op prak
tische en bekwame wijze ten uitvoer 
te brengen. 

Postbezorging 
Boven de hoofdingang van de Cen

trale Directie PTT te Den Haag 
staat het volgende kwatrijn van de 
dichter P. C. Boutens: 

Gesproken of geschreven, leent het 
Woord 

De vleuglen van zijn moeder, dé 
gedachte; 

En snelt, ve~·stild, bij dagen en bij 
nachten. 

Alweegs naar zijn bestemming 
voort". 

Een mooi kwatrijn dat in korte 
woorden de gedachte van het bestel
len en bezorgen van poststukken 
uitstekend weergeeft. :r-raar sinds 
'Boutens dit gedicht schreef is blijk
baar bij de PTT de slogan "'s 
avonds gepost, 's ochtends bezorgd" 
afgeschaft, want steeds weer hoor~ 
men de klacht dat de poststukken er 
zo lang over doen eer zij bezorgd 
worden. . 

Zou het misschien wenselijk zijn 
dit kwatrijn ook aan de ambtenaren 

·van de PTI' en aan de postbestellers 
uit te delen? Het zou misschien sti
mulerend werken. 

D. W. DETTMEYER 

derland legt dan ook in steeds sterkere 
mate beslag op overheidsgeld. Immers, 
verreweg het grootste deel van ons on
derwijs wordt, direct of indirect, volle· 
dig door de overheid bekostigd. 

De onderwijsuitgaven van rijk en ge
meenten zijn sedert 1900 enorm geste
gen. Als percentage van het nationaal 
inkomen werd aan hef onderwijs in 1900 
1,5 procent besteed. In de jaren 1920, 
1939, 1950, 1960 en 1965 was dat resp. 
2,9, 3,5, 3,3 4,1, 5,2 en 6,9 procent. Op de 
rijksbegroting voor dit jaar was voor de 
gehele dienst van onderwijs en we
tenschappen een bedrag van bijna f 5,8 
miljard uitgetrokken. Daarmee vormt 
het onderwijs in al zijn sectoren verre
weg de grootste uitgavencategorie van 
de rijlrsoverheid. · 

De commissie meent intussen dat een 
te sterke groei van het aandeel van de 
onderwijsuitgaven in de rijksbegroting 
belemmerend kan gaan werken op de 
invoering en verbetering van de voor
zieningen in een groot aantal sectoren 
van overheidszorg. Het totaal der 
beschikbare middelen is IJ.U eenmaal 
nooit onbegrensd. Hierdoor kunnen ook 
noodzakelijk geachte verbeteringen van 
de kwaliteit van het onderwijs zelf min
der snel tot stand komen. -Mede gezien 
deze in het verleden geconstateerde 
groei van de onderwijsuitgaven vereist 
de economisch-financiële kant van het 
onderwijs ;n.adere aandacht, aldus de 
commissie. Die aandacht heeft deze 
kant nu inderdaad gekregen, dank zij 
de activiteiten van de liberale Teldet•a-
t'J.:; ~1 ... '-f·-l~ h- :· ~ 
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Waar. gaan vervoerders heen? 
DE bouw van een nieuw vervoerscen

trum in het westelijk havengebied, 
enkele jaren geleden zo triomfantelijk 
aangekondigd en met vreugde verno
men; dreigt in het slop te geraken. Er 
is een actiecomité gevormd door een 
aantal .Amsterdamse e_xpediteurs dat 
mogelijkheden heeft gezocht om elders 
ruimte te vinden voor een vervoerscen
trum. De liberale gemeenteraadsleden 
H. H. Jacobse en drs. A. Pais hebben b. 
en w. _gevraagd opnieuw. met dit comité 
in overleg te treden; in · afwachting 
daàrvari heeft het comité haar activitei~ 
ten opgeschort, 

Waar het. om gaat heeft men wellicht • 
al uit de dagbladen vernomen. Het ver
voerscentrum in de.· Pontanusstraat in 
Amsterdam-Oost is al vele jaren te 
!dein, de·· 37 ·expediteurs die daar · ge
huisvest• zijn puilen uit hun !'rappe 
.ruimte. Medio 1969 zai dat centrum 
moeten verdwijnen, maar in· de plaats 
daarvan ·zou bij de Basisweg en· de 
Coentunneltoegangsweg een· ver
voerscantrum komen dat de zeventig 
transportbedrijven van Amsterdam _zou 

Ambtenaren • 
1n 

I N het de bat van de Rotterdamse ge
. meenteraact over _ een eventuele 

structuurverandei·ing van het openbaar 
lichaam Rijnmond heeft · dé liberale 
fractieleider mi·. Staab met zoveel wooi·
den gezegd er een tegenstander van te 
zijn dat 'ambtenaren van de gemeenten 
in het Rijnmondgebied zitting nemen in 
de Rijnmondraad. Hij acht het niet 
noodzakelijk dat daaraan onmiddellijk 
een einde konit. Maar hij meent wel dat 
voor verlüezing van gemeenteambtena
ren in de nieuwe structuur van het 
lichaam geen ruimte· hooi't te zijn. 

Hier lwmt, zo vulde de heer Staab 
aan in antwoord op een interruptie van 
de KVP-fractieleider mr. Struik, een 
taak te liggen voor de politieke partijejl. 
In het verleden is namelijk reeds bewe
zen dat er complicaties krumen optre
den bij de besluitvoi·ming. Dit zal voor
al het geval zijn wanneer men de Rijn
mondraad wil zien als een orgaan dat jn 
de personele sfeer sterke bindingen met 
de gemeenteraden v'ertoorit. Zo'n or
gaan treedt met name naar voren uit de 
nota "Naar een intergemeentelijke cor
poratie voor -Rijnmond", de nota waa]:in · 
burgemeester en wethouders van Rot
terdam hun visie hebben gegeven op de 
toekomstige structuur van Rijnmond. 

Het was wel aardig uit de mond van 
de heer Staab te vernemen dat hij over 
deze aangelegenheid een kleine enquête 

kunnen herbergen. De inschrijvingstel'
mijn daarvoor is na enkele· verlengingen 
nu gesloten, nog geen twintig bedrij"Ten 
hebben zich aangemeld. De anderen 
zoeken een economisch aanvaardbare 
mogelijkheid hun bedrijf uit te oefenen. 

Hun bezwaar tegen het geprojecteer
de gemeentelijke centrum is dat daar 
alleen maar "blikken loodsen" worden 
gebouwd, zonder afscheidingen, zonder 
l'antoren, zonder toiletten · en dat voor 
de huur· van een stuk van deze loodsen . 
45 gulden per vièrkante -meter per jaar 
zou moeten worden betaald. Zelf bou
wen van de noodzakelijke overige vool
zienirtgen zou de prijs dichtbij . ta:chtig 
·gulden brengen, dat is het dubbele van 
wat nu in de Pontanusstraat wordt be-

. taald. Er zijn nog enl,ele bezwaren, 
maar de. hier genoemde achten de expe
_(liteurs · onaanvaardbaar. Het is moge-

. lijk dat zij de kwestie ·enigszins te 
.zwartwit hebben gesteld, daar hebben 
Wij thans geen oordeel over, maar ·.in 
ellt geval zijn zij om zich heen gaan 
zien naar andere mogelijkheden. 

Bij voorkeur zouden· de expediteurs 

Rijnmond 

binnen de Amsterdamse grepzen blij
ven, maar een aanbieding van "kale, 
niet-bouwrijpe" grond in het westelijk 
havengebied zou voor een bedrijfstak 
die nu eenmaal veel. oppervlak. nodig 
heeft eveneens aanzienlijk duurder zijn 
dan wat het vervoerscentrum van bijv. 
Rotterdam de expediteurs kost. Buiten 
de stadsgrens, in Badhoevedorp, hebben 
zij een mogelijkheid gevonden ·om een 
toereikend geoutilleerd vervoerscentrum 
te bouwen tegen een huurprijs van. 45 
gulden-per vierkante meter; 

Maar al is dat wel aanvaardbaar, ge
'!Ukkig zijn· de expediteurs er toch niet 
mee. ·Niet alleen zouden zij het liefst in 
Amsterdam blijven (hoewel de verbin
'dingen· .. van Badhoevedor-p ·goed zijn), 
.maa.r ook willeiÎ' zij bij voorkeur alle 

· bedrijven bijeen in één ·centrum hebben. 
Dat is welhaast voorwaarde om opti
maal te kunnen werken: Zij zijn bereid 
daarvoor te betalen, maar als nu het 
nauwelijks een. jaar geleden te Rottei·
dam gereedgekomen vervoerscentrum 
wel voor de ,;Badhoevedor-pprijs" lmn 
woi·den betrol,ken, waarom zou dat dan 

heeft gehouden onder de zes gemeente- Bij de enquête .hebben de g.eraad
ambtenaren van Rotterdam, die zitting 'pleegde ambtenaren ·zich in de eerste 
hebben in de Rijnmondraad. Als uit- plaats . beroepen op uitlatingen van de 
gangspunt heeft hij de ambtenaren zijn ,heer Laan, toen nog voorzitter van de 
persoonlijke opvatting voorgehouden. Rijmnond1'à.ad in december 1967. De 
Die opvatting komt erop neer dat de heer· Laan; toen nog voorzitter van de 
functie van ambtenaar in gemeente- socialistische fractie, gaf als ZlJn 
dienst en het lidmaatschap van de Rijn- zienswijze. dat de ambtenaren in <Ie 
mondraad in de praktijk onverenigbaar 'Rijninondi'aad wellicht met '\Vat meer 
zijn, hoezeer ook die combinatie van· táct zouden ku:rmen optreden en dat zij 
functï'es bij de wet is toegelaten. goed moeten. weten wat zij wel en wat 

Een ambtenaar dient naar dè meniJ1g zij niet lmnnèn zeggen. In elk geval was 
van de heer Staab voor honderd procent de heer Laan d.e mening toegedaan dat 
op te komen voor de belangen van zij1l. , ,het positieve zwaarder .zal wegen daiJ 
gemeente, zoals het bestuur daarvan -- het negatieve"; 
respectievelijk zijn werkgever of zij1.f:_ De ambtenaren hebben er voorts op 
directie - die ziet. Daarom kan hij ,_ni~';' . S'ewezen dat g.emeenteraadsleden die in 
op grond van zijn eigen opvattingen in·.\.''4~ Rijnmondraad zitting hebben, ook 
de. Rijnmondraad een daarvan afwij;:·.,i_:;o:~eleens . in conflict kunnen geraken. Als 
kend standpunt verdedigen. ' ·:· 'gen1eenteraadslid hebben zij namelijk 

Als de betroklwne ter vermijding van de, eed. afgelegd dat zij de belangen van 
zulk een conflict in de Rijmnondraad hun gemeente door dik en dun zullen 
verstek zou moeten làten gaan ofwel vèrdeÇ!ig'€J:n .. Maar. bovendien: is het niet 
zou moeten trachten het standpunt van een democratisch recht van ambtenaren 
een gemeente tegen zijn eigen opvattin- dat zij. als in\voners van Rijnmond hun 
gen in te verdedigen, dan zou hij naar visie op het algemeen belang geven? 
het oordeel van de heer Staab eveneens Ook al wijkt .die -visie af van de ge
zijn plicht verzaken, in dit geval tegeno- meentelîjk.e yisie? Zo'n situatie; aldus 
ver de kiezers die ·hem hebben gekozen de a'Inbtenaren; heèft dè heer Toxopeus 
om hun belangen in dit bestuurslichaam cléstijds > .. niet· 'onaanvaardbaar gevonden. 
te verdedigen. De heer Staab voegde. Zelfs waren de ambtenaren de mening 
daar nog aan toe dat hij het zitting toegedaan dat hun werk in de Rijn
nemen van ambtenaren in provinciale mondraad nuttig kan zijn voor het eigen 
staten ook niet helemaal juist vindt. . gemeentelijke werk. 

Mr. Marijnen burgemeester 
HET zal bij onze lezers wel geen ver

bazing wekken, dat wij niet onver
deeld gelukkig zijn met de kabinets
beslissing mr. V. G. M. Marijnen voor 
te dragen voor benoeming tot bl.J,r
gemeester van Den Haag. O;m 
misverstand te vermijden : het gaat ons 
hierbij bepaald niet tegen de persoon 
van de aanstaande burgemeester. Het 
gaat ons in vele opzichten ook niet om 
zijn kwaliteiten als hestuurder. We ach
ten het zelfs van grote betekenis, dat de 
toekomstige burgemeester van Den 
Haag, in zijn tegenwoordige functie van 
voorzitter . van de Rijnmondraad, grote 
ervaring heeft opgedaan met ·de proble
matiek van een agglomeratie-bestuur. 
We kunnen instemmen met de opvatting 
van mr. Marijnen, zoals hij die de vori
ge week tijdens een gesprek met jour
nalisten tot uiting heeft gebracht, dat 
sommige bestuurders onvoldoende met 
de toekomst rekening houden, te weinig 
begrip hebben voor ontwikkelingsplan
ning, ook onvoldoende beseffen, dat on
ze maatschappij in een snel tempo e-vo
lueert. We geloven eveneens, dat mr: 
Marijnen gelijk heeft, wanneer hij stelt, 
dat de huidige wetgeving onvoldoende is 
ingesteld op de veelomvattsnde agglo
meratie-problematiek. Mr. Marijneü 
weet waa1'over hij praat als hij het 
heeft over bestuurskwesties in agglome
ratieverband. Dat zal hem in Den Haag 
- in agglomeratieverband - zeer te 
stade komen. Hier is overigens nog 
maar een zeer bescheiden stap gezet op 
de weg naar een openbaar orgaan, dut 
leiding moet geven bij de oplossing van 
talrijke problemen in de Haagse agglo
meratie. Wmmeer mr. Marijnen met 
ûjn ,,creatieve dadendrang" (woorden 

van hem zelf) \vil proberen het Alg"!
meen Overlegorgaan uit te bouwen, z:ll 
hem intussen weldra blijken, dat de be
zwaren, die hij in het Rijnmondgebi.~d 
heeft ondervonden, hier in veel groter 
pmvang aanwezig zijn. 

Er zijn meer "kwaliteiten" van mr. 
Marijnen op te sommen, die hem inder
daad geschikt doen zijn voor het 
Haagse burgemeesterschap. Zo weet hij 
wat representatie betekent en hij kent 
het Haàgse leven in velerlei. facetten. · 

Waarom we dan toch niet onverdeeld 
gelukkig zijn met de keus van de rege
ring? Mej. mr. ten. Broecke Hoel,stra, 
fractie-leidster van de VVD in de 
Haagse gemeenteraad, .heeft het o.i. 
juist vertolkt: "Het lijkt nu net of Den 
Haag een post voor een katholiek· is 
geworden. Indertijd is mr. Kolfschoten 
burgemeester geworden, niet omdat hij 
katholiek was, maar omdat hij op dat 
ogenblik de beste was, die beschikbaar 
\vas.'' 

Elf jaar geleden, bij de benoeming 
van mr. Kolfschoten, is nadrukkelijk 
gesteld, dat men hierin geen precedent 
mocht zien. 

Toch is er weer een KVP,er uit de 
bus gekomen, waarschijnlijk op grond 
van de overweging, dat Amsterdam en 
Rotterdam ·een PvdA-er tot burge
meester hebben, en de KVP, als 
grootste .partij in de Tweede Kamer, 
misschien terecht de Haagse post mocht 
claimen. Om die reden is, zo mag wor· 
den aangenomen, het Haagse burge
meesterschap niet toegevallen aan de 
liberale mr. Toxopeus. De soc. frac
tie-voorzitter, de heer Nuy heeft wel 
gesteld, dat mt•, Toxopeus eeri "te uit-

gesprolwn" politieke figuur is en daar
om niet in aanmerking behoorde te wor
den gebracht maar dat is natuurlijk een 
drogreden. Mr. Marijnen is nauwelijks 
minder een "uitgesproken" politieke fi
guur. Dat het kabin·et niettemin voor de 
I~P-aandrang is bezweken, betreuren 
wij in hote mate, te meer omdat zeer 
vele Hagenaren gaarne mr .. Toxopeus 
als opvolger van mr. Kolfschoten had
den gezien. Mr. Toxopeus zou inderdaad 
een · voortreffelijk burgemeester voor 
Den Haag zijn geweest. 

Een ander facet is dat wij het vertrek 
van mr. Marijnen als voorzitter van 
Rijnmond betreuren. Het lijkt er sterk 
op dat hij in dit voorzitterschap een twee
de rangs functie ziet en het zal daar
door niet eenvoudig zijn voor hem een 
bekwame eerste !das opvolger te vin
den. Voor de ontwikkeling van Rijnmond, 
juist ook op dit ogenblik, een bepaald 
zorgwekkende situatie. 

Afgezien van dit alles: nu de besliB
sing eenmaal is gevallen, verdient mr. 
Marijnen met loyaliteit tegemoet te 
worden getreden. Rijnmond mag dan 
niet gemakkelijk zijn geweest, Den 
Haag zal, zo zal hij wel spoedig gewaar 
worden, eerder nog moeilijker blijken te 
zijn. 

We .zouden het bij dit commentaar 
over de benoeming van de bU1·ge
meester kunnen laten, ware het niet, 
dat daaraan zoveel rumoer, zo-veel 
gesjacher en (helaas ook) zoveel gem
trigeer vooraf is gegaan waaraan wij 
niet voorbij kunnen gaan. - De com
missaris der koningin, mr. K!aasesz 
acht het al lang nuttig de gemeeneraact 
te raadplegen, de_: taad inspraak te. ge-
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in Amsterdam niet kunnen? Zij ZlJn van 
mening dat de nû. door de gemeente 
Amsterdam gestelde voorwaarden zo 
hoog zijn dat zek.er de kleinere bedrij
ven er eenvoudig economisch niet aan 
kunnen voldoen. 

Een van de expediteurs die wel naar 
het gemeentelijke nieuwe vervoerscen
trum van Amsterdam wil gaan, is er· 
ook niet gelukkig mee, maar· zijn grote 
onderneming kan relatief goedkoper te 
werk gaan dan de kleinere; bovendien 

··schreeu\ven de moeilijkheden bij de 
Pontanusstraat om een oplossing. 

En daarmee is de situatie getekend. · 
Op het ogenblik staan gemeente én aé
tiecomité tegenover elkaar, van beide· 
zijden is er · haast, want volgend jaar 
moet de Pontanusstraat ontruimd zijn, 
·zodat de expediteurs voordien ouderelalt 
moeten zijn. Laten we hopen dat de 
schriftelijke verzoeken van beide 
raadsleden b. en· w. tot een snel · en 
nauw~ezet · onderzoek van de kwestie · 
brengt, waarbij niet alleen de · standpun
ten van de dienst Havens en Handet;in
richtingen worden gehoord. 

Volgens de heer Staab raakt dit alles 
echter de kern van de zaak niet. Een 
raadslid is niet in dienst van de ge
meente, maar werl{t op be'stuurlijk ni
veau. Een ambtenaar daarentegen staat 
wel degelijk in dienst van de gemeente; 
hij is als zodanig belast met een uitvoe
rende taak. Zouden ambtenaren on
danks alle denkbare bezwaren toch· ln 
de Rijnmondraad zitting willen nemen, 
dan zouden zij naar· het· oordeel van de 
heer Staab als ani.btenaar vlijgesteld 
moeten .worden. 

Dit is een zaak met duidelijke princi
piële kanten. Vandaar dat \vij gemeend 
hebben er goed aan te doen het stand
punt van de heer · Staab op tamelijk 
uitvoerige wijze weer te geven. Mis
schien dat deze en gene er een aanlei
ding in vinden om hunnerzijds een bij, 
drage te leveren tot de opinievorming· 
over dit vraagstuk. 

Volldigheidshalve willen wij eindigen 
met de reactie van burgemeester Tho
massen ·op de uiteenzetting van de heer 
Staab: "Wij kunnen aan de politieke 
vrijheden der gemeenteambtenaren niet 
tornen. Bovendien moet erop worden 
gewezen dat· zo,\>el: in de conceptie van 
burgemeester en ·wethouders als bij de 
door vele raàdsleden voorgestane perso
nele Unies de ·dooi''de heer Staab aange
vochten cohibi'näÜë zich nauwelijks 
mèer zal voO-rdoèni". 

·>::> 

ven, zoals dat heet. Daartegen hebben 
we geen bezwaar. Wel bekritiseren wij 
ernstig dat de meerderheid van de ge
meenteraad zich met kandidaten is gaan 
bemoeien, ofschoon de_ "insprak" louter 
tot doel had te vernemen, welke eisen de 
gemeenteraad meende te mogen stellen 
ten aanzien vàn de. ltwaliteiten van de 
toekomstige burgemeester. De frac
tie-leiders hadden zich uitsluitend hier
toe moeten beperken, een opvatting die 
minister Beernink blijkt te delen. 

·Terecht heeft mej. mr. ten· Broeclte 
Hoekstra principieel afstand .genomen 
van de pogingen van KVP, PvdA, prot. 
christelijken, en PSP om één bepaalde 
kandidaat naar voren te schuiven. Dit 
bemoeien met zaken, die de gemeente
raad niet rechtstreeks aangaan, heeft ge
leid tot een openlijke campagne, die naar 
onze stellige overtuiging, invloed heeft 
gehad op de uiteindelijke beslissing van 
de regering. De politieke inspraak, die 
een deel van de gemeenteraad zich nu 
heeft aangemeten heeft, zo geloven we 
stellig, een averechtse uitwerldng gehad. 
In elk geval heeft de prot.chr. mr.· Piket, 
wiens rol in deze bedenkelijke vormen 
schijnt te hebben aangenomen, het lid 
op de neus gekregen. De meerder
heielskandidaat van de gemeenteraad is 
mede door bemoeizucht slachtoffer ge
worden, hetgeen wij in zoverre betreu
ren, omdat we erkennen, dat deze in 
zijn gemeente veel goed werk heeft ver
zet. Niettemin .kunnen wi:i er alle begrip 
voor hebben, dat het kabinet de meer
derheidskeuze van de gemeenteraad'niet 
heeft willen volgen. Twee droevige bur
gemeesterscrises in het na-oo1'logse ver
leden van Den Haag zijn genoeg ge
weest. 
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Tweede Kamer over UNCTAD 
en ontwikkelingshulp 

Een van de laatste debatten, die in de 
. Tweede Kamer gehouden werden voor 
het zomerreces had de resultaten van 
de UNCTAD-confèrentie te New Delhi 
tot onderwerp. Verschillende lmnten
van de ontwikkelingshulp kwamen daar
bij tevens ter sprake. Zoals bekend mag 

.. worden veronderstéld, hadden enige Ka
merleden, onder wie ik, deze United Na
tions Conference on Trade and nevelop
ment als waarnemers bijgewoond. Zij 

, hadden daardoor niet alleen een. indruk 
. kunnen krijgen van de moeizame gang 
van zaken op dergelijke massabije.en
_komsten, maar ook iets kunnen proeven 
van de sfeer, diè er heerste en een 
inzicht van de resl,lltaten verkregen, die 
zeker voor een buitensta.ander te
leurstellend aandoen. Daarenboven ver
toefden zij een aantal weken in het 
grootste ontwikkelingsland en konden 
zij de problemen die daar zijn, met 
eigen ogen aanschouwen. 

Men zou kunnen stellen dat het debat 
in onze Tweede _Kamer het. karakter 
van nakaarten had.~: Toch was dit niet 
helemaal waar, daar vele resoluties een 
passage bevatten, waarbij aan de Board 
van UNCTAD, waarin vele landen -
waaronder Nederland - vertegenwoor
digd zijn, wordt opgedragen, bepaalde 
problemen nader te bestudere11 en 
voorstellen voor oplossingen uit. te wer
ken. Eventuele resultaten komen later 
pas. 

BLOKVORMING 
Het betoog dat wij bij dit debat hiel

den was onderverdeeld in enkele hoofd
punten. Allereerst bevatte· het een ana
lyse van de gang van zaken op deze 
UNCTAD II. Vergaderen en tot concrete 
resultaten komen met .een dergelijk 
massaal gezelschap, waar meer dan'-120 
landen vertegenwoordigd· waren, is geen 
eenvoudige zaak. De UNCTAD is boven
dien geen orgaan van· de Verenigde Na
ties dat besluiten kan nemen. Zij kan 
sledhts aanbevelingen .in de vorm van 
resoluties doen aan de Algemene Vergu
dering van de VN en. aan de regeringen 
der le(j,en-landen. · • • · 

Een grote handicap· voor een effi
ciënte werkwijze was . bovendien de 
blokvorming, die be13tond. Er wm·en 
twee blokken van-.$ .o,ntwikkelingslan
den, de ZuidamerikaaJI!'le en de· Afro-Azi
atische groep, die, :eJ.ll:,;utr ~in voorbe!:ei
dende besprekingen-}l~J,&den,gevonden in 
het Charter van Algi~l'ft, Er was voorts 
de groep van Westelijke ontwikkelde 
landen en ten slotte het communistische 
blok. Daar alle ontwerp-resoluties uit 
één der groepen kwamen en niet vap. 
tevoren door de Board en het secreta
riaat waren voorbereid, kreeg men ein
deloze besprekingën in de verschillende 
groepen en daarna tussen de groepen. 

Het moet narhelijk v.oox een ieder, die 
van problemen 'rond de. wereldhandel en 
de ontwikkelingshulp ·op de hoogte is, 
duidelijk zijn daV de tegenstellingen in 
een bepaalde groep soms even groot 
waren als tussen de groepen. Nemen 
wij als voorbeeld het vraagstuk van de 
preferenties, Er waren ontwikke
lingslanden die tevreden waren, wan- . 
neer zij op de markten der rijke landen 
voor hun industrieprodukten èn voor en
kele tropische la:ndbouwprodukten voor
keursrechten zouden verkrijgen. Andere 
daarentegen wilden per se voor alle 
landbouwprodukten preferenties, waar- · 
onder de bekende hete hangijzers suiker 
en plantaardige oliën en vetten. Maar 
ook in de groep der Westelijke landen 
wekte dit probleem van de preferenties 
soms scherpe tegenstellingen op. · Door
dat in groepsvorm vergaderd werd, 
kwamen veelal de eisen van de ontwik
kelingslanden overeen met die van de 
meestvragende onder hen, terwijl het 

aanbod van de andere kant geremd en 
geminiseerd werd door de minst bieden
de. Dit vergadersysteem werkte slecht. 
en wij hebben daarom de minister van 
economische zaken· ook verzocht _na te 
gaan of, voor een volgende cop.ferentie, 
een aantal belàngrijke ontwerpresolu
ties niet beter in de Board kan worden 
voorbereid. Het zou èen geweldige 
tijdsbesparing ktmnen opleve.ren, grote
re kansen bieden op unanimiteit , .. en 
daardoor de leden-landen eerder .. ·moreel 
binden. · 

WERELDAKKOORDEN·· 

Een tweede reeks opmerkingen wijcl
den wij aan de belangrijkste behandelde 
onderwerpen. In de ·commissie voor de 
grondstoffen was de belangrijkste aan
vaarde resolutie die, waarin de dringen
de noodzaak werd uitgesproken om tot 

wereldakkoorden te komen en wel pro
dukt voor produlü. Vele van de 
grondstoffen die de ontwikkelingslanden 
voortbrengen behoren tot de agrarische 
produkten en de prijzen op de wereld
markt zijn doordat er een groter aan
bod is <).an koopkrachtige vraag aan.de 
zeer lage en daardoor onrendabele kal),t. 

De overschotten die de markt bedei'v~n 
Zijn in liet' algemeen ,maar een klein 
percentage van de totale produktie, ter
wijl- de consumptie gemakkelijk veel 
groter zou kunnen zijn, wanneer juist. Q.e 
onderontwikli:elde wereld meer koó.p
kracht. bezat. Bovendien worden prak
tisch >1-lle markten kunstmat'ig 
beschermd, doordat er geen land ter 
wereld is, dat dit niet in het kader van 

-zijn landbouwbeleid doet. Slechts we
reldwijde akkoorden, waarin tegelijk 
geregeld . zouden moeten worden' de 
voedselhulp en het vormen en financie-
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ren ·van buffervoorraden, kunnen hier 
uitkomst brengen. De' ervaring van het 

··-verleden heeft jammer genoeg geleenl, 
dat de belangentegenstellingen tussen 

, exporterende en importerende landen, 
tussen p1'oducenten onderling, tussen cle 
belangen van de leveranciers en de ver
werkende industrieën zo groot zijn, dat 
slechts in lange ·onderhandelingen moei
zaam voortgang gemaakt wordt. Ieder 
produkt heeft ook zijn_ eigen problemen. 
Zo is alweer gebleken dat .op de onÇler 
auspiciën van het UNCTAD-secretariaat 
begonnen were~dsuikèr- en wereldcacao
conferenties overeenstemming heel 
moeilijk te bereiken zal zijn. 

Over de kwestie van de preferenties 
schreef ik hierboven al iets. Voor in
clustrieprodukten was de westelijke_ we
reld bereid een systeem uit te werken. 
Voor landbouwprodukten ·bleef het ant
woord negatief, daar de meeste weste
lijke landen een landbouwbeleid hebben. 
dat de eigen producenten, die met hun 
inkomen toch al sterk achterblijYen bij 
de andere bevolkingsgroepen, be
schermt. In .dat opzicht zijn Amerilm, 
Engeland of· de EEG preciès gelijk. Bij 
het vraagstuk van de preferenties spec+ 
de ook een rol, dat er reeds prefereE
tiële systemen bestaan tussen 
Groot-Brittannië en de Gemenebestlan
den, tussen de EEG en de geassocieer
de landen_ en tussen Amerika en La
tijns-Amerika. 

OMVANG HULP 
Over de omvang van de hulp valt 

alleen te zeggen, dat de doelstelling. de 
hulp in de zeventiger jaren te. brengen 
·op ) pct .. van het bruto nationaal pro
duld w.erd aanvaard. Terwijl FrankriJ!;, 
Zweden en Nederland bereid warell dit 

·bedrag in 1972 te bereiken, warèn er 
.àndere rijke landen die het op 1975 hiel
. den en enkele, waaronder Arrierilm, die 
zich niet aan een jaar willen bin.den. 
Het standpunt van de Nederlandse dele

. gatie stemt overeen met het re~·p
ringsbeleid, dat in de Kámer is goedge
l;eurd. Overigens is de totale som van 
overheidshulp en particuliere hulp op 
dit ogenblik al meer dan deze 1 pct. Dat 
mag wel eens duidelijk worden vast
gesteld. 

In het algemeen werd in de Kamer lof 
uitgesproken voor de houding van onze 
ministers in New Delhi en van de 
ambtelijke delegatie. Voor zover zij als 
vertegenwoordigers van een klein land . 
vermochten, hebben zij invloed ten goe
de aangewend. 

Op zijn zachtst gezegd was de hou
ding van het communistische blok 
merkwaardig! De ·omvang van de hulp 
ging hen niet aah, daar de armoede in 
de ontwikkelingslanden de schuld was 
van de Westerse, kolonialistische bon
ding. Handel kan men zo veel met hen 
drijven als men wil, mits men hun sYs
teerii in acht neemt. Zij zouden v~el 
meer op dit gebied lnmnen doen als hun -
handel met het Westen zou. worden uit
gebreid. 

In het kader van dit artikei ·is het 
interessant, dat pas is verschenen een 
overzicht van de stand van ·zaken Jiiet 
'Qetrekking tot de ontwikkelingshulp_, sa- . 
mengesteld door de OESO te Parijs, 
waarin de westelijké . wereld samen
werkt. In totaal zijn Ele prestaties ,-an 
de 17 leden van deze organisatie in 1967 
met 8 pct. gestegen ten opzichte van 
1966 iot een totaal bedrag va:n 1.1 ,36 
miljard dollar. De publieke hulp uit 
overheidsmiddelen bedroeg 6.970 mil
joen; uit het particuliere initiatief 
kwam 4390 miljoen. Dit bedrag betel,cnt 
0,94 pct. van het nationaal inkomen de
zer 17 landen en 0,75 pct. van het bruto 
nationaal produkt. Wat dit laatste ei'ifer 
betreft stond Frankrijk bovenaan 1:net 
1-.2·1 pct.. gevolgd door Nederland met 
1,01 pct. Dit perecentage bedraagt voor 
de USA 0,70 -pct., voor Groot-Brittannië 
0,87 pct. en voor West-Duitsland 0.!15 
pct. 

Naar schattingen bedroegen de effec
tieve betalingen van de communistisclle 
we1·eld 350 m:iljoen dollar! 

Alle ma al cijfers o.m over na te den
ken! 
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Verzuiling, ·pacificatie en kentering (I) 

De pacificatie-gedachte 
In een dynamisch tijdsgewricht als 

het tegenwoordige, dat sterke tendensen 
vertoont tot stroomversnellingen op po
litiek en· maatschappelijk terrein, wordt 
kennis van de historie, zelfs van de 
;,histoire contemporaine", weinig hoog 
aangeslagen. De sterkst door deze dyna
miek gegrepenen zijn zelfs geneigd be
langstelling in die richting alleen te zien 
als een liefhebberij voor meer "conser
vatieve" geesten; als een - bewuste of 
onbewuste - hang naar situaties en 
waarden, die, naar de meest fanatieke 
koplopers menen, volledig hebben afge
daan. 

Toch is dat een grote vergissing. Het 
oude en simpele gezegde: "in het verle
den ligt · het heden, in het ·nu wat wor~ 
den zal", vormt in aJ zijn simpelheid 
een diepe waarheid. Wie die waarheid 
niet in zijn denken en handelen ver
disconteert, zal grote fouten maken, die 
voor het welslagen van het nagejaagde 
doel zelfs funest kunnen zijn. Zelfs de 
echte "revolutie" stamt niet uit het 
luchtledige, maar heeft haar wortels in 
het verleden en is alleen uit wat vooraf
ging verklaarbaar. 

Dr. Arend·Lijphart heeft dat kennelijk 
ook zo begrepen en heeft in een eigen 
Nederlandse bewerking van zijn dit jaar 
in Berkeley, in Californië, verschenen 
boek: "The politics of accommodation: 
pluralism and democracy in the Nether" 
lands" *) een bijdrage tot dit begrip 
willen leveren. 

is er in de · vaak onduidelijke en te
genstrijdige ontwikkelingen een bepaal
de regelmaat of patroon te vinden? Het 
is duidelijk dat er een zekere kentering 
in de Nederlandse politiek is, maar het 
is moeilijk te voorspellen wat de toe
komst zal brengen. Terecht echter is dr. 
Lijphart van mening dat de huidige 
tendenties in het politieke bestel kunnen 
worden verduidelijkt als men ze 
beschouwt tegen de achtergrond van de 
politieke verhoudingen van ongeveer de 
laatste vijftig jaar. Dat was de halve 
eeuw van wat hij in zijn boek de "paci
ficatie-politiek" noemt. In dat tijdvak 
stond het politieke bestel niet stil, maar 
het was wel vrij stabiel en het veran
derde in essentiële opzichten niet veel. 

De schrijver gaat uit van de gedachte 
dat Nederland thans aan het einde van 
deze pacificatie-politiek en op de drem
pel van een nieuwe periode staat. En 
hij heeft zich ten doel gesteld .,een bij
drage te leveren aan de discussies over 
de waarschijnlijkheid en de wenselijk
heid van de mogelijke richtingen, waar
in de Nederlandse democratie zich ver
der zal of moet ontwikkelen, door mid-' 
del van een analyse van de richting, 
waaruit. de tegenwdordige Neder-

. landse democratie is voortgekomen." 
Wat de verzuiling betl'eft -spreekt dr. 

Lijphart over drie zuilen, waarin het 
Nederlandse volk verdèeJ;d is, . maar 
soms over vier zuilen~ .. De drie zuilen 
zijn de katholü~~;· de pro- . 
testants-christelijke en de algemene, 
maar aangezien de algemene- zuil voor
al sociaal-eçonomisch is te onderschei-

den in een liberale en een socialistische, 
spreekt hij meermalen ook van vier zui-
len. · 

Hierbij dient er wel de nadruk op te 
worden gelegd dat dr. Lijphart, in af
wijking bij voorbeeld van de "verzui
lingskenner" J. P. Kruijt, met "zuilen" 
bepaalde bevolkingsgroepen bedoelt. 
Dat kan - zo erkent hij - ietwat ver
warrend zijn omdat de woorden zuil, 
verzuiling, verzuildheid en ontzuiling 
"op zoveel verschillende manieren en 
vaak tendentieus worden gebruikt". 
Soms laat het woord zuil bijvoorbeeld 
op bepaalde organisaties of · bepaalde 
doeleinden. 
· Het is een boeiende beschouwing en 

een in vele opzichten belangwekkende 
analyse, welke de schrijver van die hal-. 
ve eeuw geeft. Zijn boek is, vooral in 
het tweede, theoretische gedeelte, geen 
gemakkelijke lectuur. En in het eerste 
gedeelte late men zich niet door de nog
al veelvuldige tabellen afschrikken. 

Het i~ dus geen "strandlectuur". 
Maar. het mag wel duidelijk worden uit
gesproken dat ieder, die een oordeel wil 
vellen over onze Nederlandse politiek en 
over de mate, waarin zij thans in een 
overgangsfase verkeert, dr. Lijpharts 
boek gelezen en bij de hand moet heb
ben. 

Het geeft geen "oplossingen" en het 
wàagt zich niet aan voorspellingen, 
maar ordent de stof op een originele 
wijze. Bovenal echter toont de schrijver 
op geheel eigen wijze aan, hoe het ver
klaarbaar is, dat ondanks de sterke ver
zuiling het Nederlandse democratische 
bestel (althans tot voor kort - A.W.A.) 
zo opvallend stabiel is geweest. 

Saamhorigheid 
Het is de pacificatie-politiek geweest, 

die in de afgelopen halve eeuw voor de 
stabiliteit van de Nederlandse democra
tie heeft gezorgd. De ·grondslag werd 
daartoe gelegd bij de pacificatie van 
1917. De pacificatie-politielr is het pro
ces, waarin de problemen, die in de 
onderlinge betrekkingen tussen de zui, 
len grote· spanningen opleveren, toch op 
vreedzame wijze worden opgelost. i 

Een belangrijk vereiste voor dit soo# 
politiek is wel dat er een minimum vap. 
wat de schrijver noemt ;,consensus'' 
bestaat. Het nationaal saamhorig
heidsgevoel is (vergeleken met sommi
ge andere landen) niet zo sterk, maar 
sterk genoeg om aan · de centrifugale 
neigingen van de zuilen weerstand te 
bieden. Ons nationale koningshuis .ver
vult daarbij stellig een belangrijke fnnc· 
tie als een van de weinige nationale 
banden, die de middelpuntvliedende 
krachten tegengaat. 

In zijn hoofdstuk over 'de p:;tcificà
tie-politiek doet de schrijver, ongewild 
waarschijnlijk, toch een va~ zijn· weini~ . 
ge verwachtingsuitspraken: ,~In Neder
land heeft de pacificatie-politiek zich zo 
diep ingeworteld, dat het verbreken van 
de vrede, hoewel altijd mogelijk, niet 
zeer waarschijnlijk is geworden." 
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De pacificatie-politiek kwam voort uit 
de politieke kentering in de periode van · 
1878 tot 1917:' Gedurende dit veertigtal 
jaren stapelden de problemen zich op
en werd het politieke bestel vrij onsta
biel, in tegenstelling tot de over het 
algemeen stabiele situatie van de jaren 
daarvoor. Tegen het eind van de 19de 
eeuw kwamen de zuilen scherp tegen
over elkaar te staan wat betreft drie 
grote vraagstukken: de kwestie van de 
staatssubsidies voor bijzondere scholen, 
de uitbreiding van het kiesrecht, en de 
rechten van de arbeiders. Tegelijkertijd 
waren de reeds lang bestaande zuilen 
bezig organisatorisch verder verzuild te 
raken en aldus de kloven tussen de zui
len te verdiepen. De moderne politieke 
partijen ontstonden in deze tijd op basis 
van de verdeeldheid in de zuilen en 
gedreven door de drie fel bevochten 
vraagstukken. 

Wat die "schoolstrijd" betreft even 
een pikante bijzonderheid. De meeste 
katholieken; die in een coalitie met de 
liberalen waren, steunden de toenmali
ge Schoolwet van 1857. Het katholieke 
Eerste-Kamerlid jhr. G. E. J. •r. van 
Nispen van Pannerden verdedigde de 
openbare school in bewoordingen, die 
(zoals de schrijver terecht opmerkt) 
een liberaal ook ·had kunnen gebruiken: 
,..Zo men de kinderen van de jeugd af 
leerde, dat zij àlleen met geloofsgenoten 
moeten ter schole gaan, dan zou daar
door reecis in het jeugdige gemoed afke
rifrheid worden opgewekt van hen, die 
ene andere godsdienstige overtuiging 
volgen, en zeker zou daardoor de ver
draagzaamheid niet worden bevorderd ... 
De afzonderlijlre school moet leiden tot 
meerdere scheiding tussen. de gezindhe
den eh daardoor tot minder verdraag
zaamheid. Dit. acht ik ·nadelig". Maar 
äe katholieken gingen spoedig overstag. 

Omstreelrs 1910 was de toestand zeer 
gespannen. De drie grote strijdvragen 
hadden zich scherp toegespitst en de 
zuilen stonden zeer vijandig tegenover 
elkaar. Vooral de schoolstrijd en de 
strijd om het kiesrecht woedden voort 
zonder dat er een oplossing in zicht leek 
te zijn. Alle strijdende partijen hielden 
voet bij stuk. · 

Het in 1913 gevormde (liberaal-vrij
zinnige) kabinet zag het grote gevaar 
van deze situatie in en nam -de moedige 
beslissing te proberen een uitweg uit dit 
dilemma te vinden. Minister-president 
mr. P. W. A. Cort van der Linden ver
klaarde dat zijn kabinet als een "eer
lijke makelaar" tussen de rivalen wilde 
optreden. Hij gaf daarbij de volgende 
mening over de schoolstrijd te kennen: 
"De politieke schoolstrijd is als het wa
re een wig, die in ons volksleven is 
geslagen, die van ons volk twee volken 
maakt, en het is een overtuiging die niet 
alleen bij rechts, maar ook bij linlrs 
levendig- is, dat, zolang die. wig niet uit 
ons volksleven is uitgehaald, er van een 
'krachtige ontwikkeling van ons volk, 
van een losmaken van de energie, 
waarover ons volk moet beschikken, 
gèen quaestie kan zijn. En nu heeft 
de reg-eling gemeend, dat zij een wel
daad zou kunnen doen voor het volk, 
indien het haar mocht gelukken een 
grondslag te vinden, die een eind zou 

'kunnen makenaan deze ongelukkige be-
lemmering van onze volksontwikke
ling." 

De regering deed een beroep op de 
striidende partijen om hun geschillen 
bij te leggen en om een oplossing te 
zoeken ondanks hun onderlinge te
genstellingen op het gebied van de le
vensbeschouwelijke beei.nselen. De par
tijen reageerden gnnstig op dit voorstel 
en men weet het resultaat. dat zowel op 
het punt van d,~ schoolstrijd als ,op dat 
van het kiesrecht bevrediging bracht. 

Keerpunt 
Deze episode was een keerpunt in de 

N ede1·landse politie!{ en legde de 
grondslag voor de pacificatie-politiek. 
Op drie eigenschappen van het patroon 
van deze pacificatie-politiek meent dr. 
Lijph_a~·t daarbij speciaal de aandacht 
te kunnen vestigen: 1) de uiterst be
langrijke rol van wat hij aanduidt als 
de "élites van de zuilen" in het rea
listisch zoeken naar oplossingen vcior 
ideoloe-ische g-eschillen tussen de zuilen. 
waarbij (aldus de schrijver) de grote 
massa in de zuilen grotende.els g-ene
geerd werd (wat z.i. ook duidelijk blijkt 
uit de . .laat zitten, wat zit" afspraak 
van 1917); (2) de deelname van de lei
ders van a 1 I e zuilen aan de bijleg
ging van de strijd; en (3) de belang
rijke plaats, die het principe van de 
evenredigheid in de pacificatie van 1917 
·innam: staatssubsidies voor het onder-

wijs op basis van evenredige behandeling 
van alle scholen en evenredige verte
genwoOl·diging in de Kamers naar het 

MR. P. W. A. GORT VAN DER LINDEN 
. ... eerlijkè makelaar .•. 

totaal aantal door elke prtij behaalde 
stemmen. 

Ook daarna is de evenredigheid een 
van de duidelijlrste regels van de pacifi
catie-politiek gebleven, w<;~.araan de lei
ders van. alle zuilen zich strikt hebben 
gehouden. De evenredigheid werd syno
niem met: politieke rechtvaardigheid. 

De stil.stand in de binnenlandse poli
tiek al.s gevolg van het zomerreces stelt 
on8 gelnkkigenvijze in staat, aan dit 
werkstnk van dr. Lijphart in een vol
gend m~mme1· van ons blad nog een 
tweede aTtikel te wijden. 

A.W. ABSPOEL 

0
) Onder de titel: "Verzuiling, pacifica

. tie en kentering in de Nederlandse poli
tiek" in de serie "Academische paper
backs" verschenen bij J. H. de Bussy, Am

'1 :~~ sterdam; J 14,5!\. 
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BRITSE LOONPOLITIEK CO PIJN 
GROENEI(_A_N 

Engeland kent geeli officiële loonpoli
tiek. Zelfs de cao's, gesloten tussen de 
organisaties van werkgevers en de la
bour unions, zijn in feite niet meer dan 
een formaliteit. De werkelijke loonvor
ming speelt zich af in de onderhandelin
gen over de arbeidsvoorwaarden tussen 
de leiders van de bedrijven en de "shop 
stewards", de vertegenwoordigers van 
de labour unions in de onc:Iernemingen: 
Het gevolg hiervan is niet alleen een 
ongehoord machtige positie van de shop 
steward,_ maar oo.k een chaotische. situa-
tie. ,_ 

Dit is een der oorzaken waarom het in Engeland sedert de oorlog nooit ga
lukt is een werkzame loonpolitiek in het 
leven te roepen,. Ook onder het eerste 
Labour-kabinet, waarin . Sir Stafford 
Cripps als minister van handel .en .van 

. . financiën het voornaamste lid der rege
l'ing op sociaal-economisch gebied was, 
is het in 1948 niet gelukt. om de. vakvcr
eniging·en te bewegen aan een soort .van 
loón- en inkomen-politiek daadwerkelijk 
mee te werken. Evenmin heeft Wilsen 
thans succes gehad. In beide gevallen 
]lad de TUC, de vakverenigingscentrale, 
tenslotte wel formeel medewerking ver
leend, maar haar macht was en is on
voldoende om die te effectueren. 

Drie· jaar geleden is een staatscom
missie ingesteld "de "Royal Commis
sion on Trade Unions and Employers 
Associatións", onder voorzitterschap 
van Lord Donovan, die nu, half juni, 
een lijvig rapport heeft uitgebracht. Dit 
rapport is een scherpe veroordeling van 
de "anarchie", die op het punt van de 
loonvorming in de Britse industrie 
heerst en die ook aanleiding is tot de 
vele "wilde" stakingen. 

REALISTISCH VOORSTEL 
De Britse regering is thans uit op een 

werkzame loon- en inkomen-politiek. Zij 
is daartoe wel genoodzaakt, wil de eco
. noinie in EngeTand niet verder uit het 
lood slaan en het Pond met een verdere 
ontwaarding worden bedreig·d. Maar het 
)s uiterst moeilijk in een land als Enge
land, waar de contractvi·ijheid zeer 
hoog wordt gesteld en de verhouding 
tussen - werkgevers en werl•nemers in 
vele gevallen nog archaïsch aandoet, 
een systeem in te voeren, dat de con
tractvrijheid aan banden legt·· en dat 
g·ebaseerd moet zijn op een zekere mate 
van vertrouwen en goodwill bij de soci
ale partners. 

De Commissie stelt nu zeer realistisch 
voor de huidige praktijk te erkennen, 
een voorstel, dat The Times een 
overwinning voor eerlijkheid en gezond 
verstand noemde. De onderhandelingen 
over een cao· zullen dus kuni1en geschie
den tussen de ondernemingen of zelfs de 
fabrieken en de betrokken labour rmions. 
Öm orde te brengen in de chaotische 
toestanden, die thans bestaan wil het 
rapport een registratie van deze over
eenkomsten, d.w.z .. die belangrijke on-

-dernemingen betreffen. De . registratie 
moet worde~ aangehouden door het mi
nisterie van Werkgelegenheid en J?roduk-

. _tiviteit. Een "Industrial Relations Com
missi.on.!' · zou .moeten worden ingesteld 
om bepaal(!e gevallen, door genoemd 
ministerie aç_ngebraeht, te onderzoelren. 
De -rol van de .centrale organisatie zou 
dan beperkt blijven tot het g!lven van 
algemene richtlijnen bij. de arbeidsvoor
waarden. 

COMMISSIE 
Het rapport heeft veel kritiek ontmoet 

en heeft zowel bij de centrale werkge
vers- als .bij de werlmemersorganisaties 
weinig insteronrjp,g. ontmoet; z.oals wel 
begrijpelijk,. is, '\yant aanyaa1·ding van 
de voorstellen zou hun rol. op sociaal
economisch tenein verkleinen, ho-ewel 
die in de praktijk meer· formeel dan 
reëel is. Zakelijke bezwaren zijn geop
perd tegen de Industrial Relations Com
mission, die, . zo vreest inen, een orgaan 
in de handen van het ministerie van 
Werlrgelegenheid en_ Produktiviteit zal 
worden en als instrument voor de prijs-, 
loon- en inkomenpolitiek- zal dienst 
doen. Het lijkt inderdaad wel 
waarschijnlijk, dat deze gedachte op de 
achtergrond heeft meegespeeld bij de 
samenstelling van het rapport: De hui~ 
dige situatie is chaotisch; deze valt niet 
te verandei·en {zowel ondernemers als 
vakverenigingsbestuurders willen deze 
methode handhaven). Om nu een glo
baal overzicht te verkrijgen van de· 
loonvorming, plus een mogelijl•e contro
le, wordt registratie voorgesteld, waar
door een beoordeling van de Ind. R()l. 
Comm. - _volgens welke richtlijnep 
wordt niet vermeld - mogelijk is. Deze 
beoordeling zal natuurlijk wel geschi~
den in de lijn van de officiële prijs- an 
loonpolitiek. · · 

De Commissie heeft niet alleen groot 
· 1'èali;;n1e getoond, door de huidige infor
mel"- praktijk van cao-onderhandelingen 
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te aanvaarden, maar ook een onmisken
baar vernuft om deze praktijk _ in te 
voegen, of zelfs dienstbaar te maken 
aan, de officiële sociaal-economische 
politiek der . regering: Zij heeft waarlijk 
van de nood een deugd trachten te ma
lren. 

Een ander zeer interessant punt van 
het rapport betreft de áansprakelijkheid . 
voor de naleving van de cao. Dit is
steeds in Engeland -,- en ook elders -
een zeer penibel punt. De aanspral{elijk-. 
htj~d is in Engeland reeds geregeld in 
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19'06 bij de Trade Disputes Act, Het 
rapport d.w.z. een meerderheid van de 
Co;mmissie wenst een wijziging hier7 ,~-~ . 
vah: werl,gevers mogen leiders- van on,..'·'' 
officiële stakingen in rechte aanspre,. _ 
keil. Een minderheid, w.o .. de vak· ~- t_ 
boildsleiders George· Woodcock en -Frank ·~ 
Cousins, heeft dit voorstel gèkri: -~, tiseerd. - !,..~_._...;... ______ ~ ____ _, 

Het streven van de Commissie .is-g~---'. ~---------------"--c
rlcht op een verbetering van het kli- · 
maat - "workshop relations" - tussen 
ondernemers en werknemers. Volgens 
haar voorstellen zouden in totaal 5 
instanties daarvoor moeten zorgen, on
der de, leiding van hef· ministerie van 
W()rkgelegenheid en . Prodüktiviteit. De· 
Industrial Relations Cominission zou 
aap het hoofd van deze organisaties 
moeten staan. Labour Tribunals zouden 
geschillen moeten beslechten. Zowel de 
w!!rkgevers- als de werlmemersorga
nisaties zijn hiermee niet bijster ingeli.o
i:nên. Maar de Commissie is kennelijk 
tot deze vorm gekomen, omdat op het 
ogenblik dergelijke geschillen óf een 
zeer lange procedure eisen (enlwle ja
ren) óf onopgelost blijven, omdat de 
werkgevers tiit psychologische en zake
lijke overwegingen het niet op een pro
ces laten aanlwmen. 

Zoals bekend zijn die geschillen thans 
zeer talrijk en leiden zij (door een sta- . 
king van een k1ein_e groep- werknemers
in het bedrijf) vàak tot een- algemene 
stagnatie. Men zoekt dit, naar het lijkt, 
te voorkomen door een soort van _eigen 
rechtspraak, na een (vergeefse) bemid~ · 
delingspoging van de Iridtistiifal Rehi~
tions Commission. 

Opmerkelijk is, dat tot de. 
van de nieuwe organen oolr zullen. 
ren klachten va:n. werlmeinel'S tegen een 
vakvèreniging. Het is de' laatste jaren 
herhaaldelijk voorgekomen, dat een- .. 
valibond een lid .. uitstootte; o.a. omdat 
hij te hard wèrkte. · Tegen dergelijke -,.'- · · 
willekeur w:il inen een verweermiddeL-·-- · 
bieden. ' 

Het lijkt nog altijd de v-raag of deze 
van boven opgelegde institutionalisering 
van de arbeidsverhoudingen in de on
derneming succes zal hebben. z·eker 
is een verbetering van het sociale !di
maat in Engeland dringend nodig voor 
het .herstel van de Britse economie. -- · 

Allan Flanders van de universiteit van 
Oxford, een Labour-man van "modern 
socialisme",- heeft terecht opgemerkt, 
dat die verbetering moet Immen van de 
leiding van de ondernemingen, die tot 
nu toe slechts een verdedigende houding 
hebben aangenomen tegenover de werk
nemers. Zij moeten een positief systeem 
van onderhandelen stellen tegenover het 
huidige van regeling van alle kwesties 
ondershands met een officiële vak-
bondsleider of een shop steward. 

De ellende in Engeland is het grote 
aantal vakverenigingen. Toen enkele ja-
ren geleden een staking van een goede 
honderd elektriciëns de Londense kran
tenwereld lamlegde, wat natuurlijk ook 
voor andere categorieën van werknemers 
in het lrrantebedrijf gevolgen had, 
moest b.v. The Times met niet minder 
dan 32 vakverenigingen tot een verge
lijk ·komen, hetgeen de laatste dag nog 
bijna mislukte, omdat toen ook nog de 
vakbond van schoonmaaksters op de 
proppen kwam. Het gevolg van deze 
situatie is ook dat door allerlei frag
mentarische regelingen voor verschil
lende groepen In het bedrijf verschil
lende regelingen, verschillende lonen 

op verschillende tijdstippen ontstaan. 
Dat hierdoor de chaotische toestanden 
ontstaan is duidelijk. Men hoopt nu dat 
dóor een liervorming van het onderhan
delingsssysteem een duidelijker situatie 
en een beter klimaat zal v;·orden 
geschapen, waardoor de talrijke onder
brekingen in het werk zullen worden 
voorkomen. Voor een herstel van de 
Britse economie. is dit zeker een noodza
lielijke voorwaarde. 

J. VAN GALl-DN 

PRIKKElS 
• Dr. Okl'e Jager in Trouw: 

- •
7 ---;,Er·is na de ()()dog een onnoen"Ic· 

lijk aantal kopjes koffie gedron· 
ken door santensprekende verte
genwoordigers van kerken, die 
nog met gezamenlijk do- avonll
maaLo;~wijn konden gebruiken. AI 
die koffie moest verbroederend 
werken. 1\-laar nu komt' er e·on 
andere tijd - een tijd,: waa1in 
juist bij de· koffie de scheidiJJg 
dèr :, geesten openbaar wordt: 
sommigen weigeren principieel 
bietsuil,er, terwille van de arme 
landen die rietsuiker -exporteren. 
De koffie werkt met langer ver
broederend, al gaat het rneer dnn 
ooit om de broederschap der 
ntensen." 

• Prof. dr. J. Pen in het Hol
lands Maandblad over de· misluk
king van de jongste .,Franse revo
lutie'':- "De studenten zijn (trou
wens) niet voor dit ·soort doelein
den de straat op gegaan. Hun po
litieke idealen zagen er heel an
ders uit: veel romantischer en he
laas veel onzinniger. _ De tr.eurige 
waarheid is, dat men de mensen 
niet voor rationele doeleinden op 
de barricaden krijgt. De revolutie 
wordt gevoed door de- onzin, en 
het effect is navenant." 
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"Gastheren in eigen land" 

1ÎOTEL "OE NEDERLANDEN" VREELAND 
REST AURA-NT -ROTISSERIE .,NAPOLEON" 

VREELAND Afo VECHT 
, SU KRUJSINQ AUTOWEef ftAARLEM/ftllVT:RSUM +UTRECHT/AMSTE1tDAM 

RESERVERING (02943) 1576 . 

HOTEL WITTEBRUG 
DEN HAAG- SCHEVENINGEN 

* 
alle kamèrs met privé bad en douche 

* 
nieuw Restaurant en nieuwe lounge-Bar 

* 
· (geheel airconditioned) 

. . .· Teiefoon (0~771 - 241 

Nu over snelweg E 35 nog gemakkelijker bereikbaar 
• Alle kamers met privé badhmer en telefoon 
• specialiteiten restaurant 
e American bar 
• ideaal voor meerdaagse conferentie,; 
8 rustig gelegen rernidden van bos en heide 
e tennisbanP-n - manege - autoboxen 
e zeer grote parkeerterreinen. 

OISTERWIJK N.B. . 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "Le Prince de Galles" 
telefoon 04242 • 2109 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet, 
Restaurant van bijzondere klasse, 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag. 

J. A. M. Couwenberg, prop. 
Chevalier du Tastevin 
Membre de la chaine des rotisseurs. 

I(ASTEEL OUD-WASSENAAR 
HOTEL-RESTAURANT 

Vijf minuten van . Den Haag, te bereiken via autoweg naar Am
sterdam1 afbuigen tegenover Dierenpark Wassenaar. 

In magnifiek park gelegen hotel met alle moderne comfort. Salons 
voor speciale diners, recepties, cocktailparties, vergaderingen, etc. 

GEEN PARKEERPROBLEMEN! Telefoon 01751 • 9045 

~-------------------------------------------'~ 

Verlorgde tarea, 
in het mooistfl 
rivierhotel vaft 
Nederland, 
omringd door 
het steeds wisselendt 
décor van de 
wereldhaven 
Rotterdam. 

Maasb-oulevard 15, 
Vlaardingen 
Telefoon (01898} S4 41 
(OIO) 11 81 19 

[A] 
Delta Hotel Vlaarding~ 

"Hotel lil 
~Noordzee-Boulevard N.V.'' rtl 

Tel. 0 118~2245. 

Gelegen op het mooiste punt ven Vlissingen. Venuit de 
fiomers en Vl.mof het terras schitterend uitzicht op de 
Scheldemond, woar de oceoensfomers hef tiofol op 
entiele tientollen meters passeren. Sfr. ti. en w. w~fer en 
huis~el. op olie liomers. Centr. verw. fiomers m. priv6ooé:l. 
Komers m. ontb. f 13.50 tot 19.50. Resf. é:fe 9eh.elt é:fo9; 
Gerenommeerde keuken. Eigenoor P. J. Smtfl.~ 
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VVD OP DE BRES VOOR 
NOORDOOST -OVERIJSSEL 

De VVD heeft zich het lot aangetrok· 
ken van de streek · Harden· 
berg-Gramsbergen-A vereest· Vriezenveen· 
Ommen, waar van een dramatische ont
wikkeling ·sprake is. Dedemsvaart heeft 
klappen moeten incasseren, de gem.een· 
te Avereest loopt langzaam leeg. En ter· 
wijl het noorden van het land- en Noord· 
west-Overijssel in de belangstelling van 
,,Den Haag" staan, dreigt Noordoost
Overijssel een vergeten gebied te wor· 
den. 

Het VVD-Tweede-Kamerlid dr. K. van 
Dijk was de enige die tijdens het in juni 
gehouden delbat over de nota Noorden 
des lands aandacht voor deze streek 
vroeg en de minister verzocht daarop 
dezelfde faciliteiten van toepassing te 
verklaren. Samen met zijn mede-Ka· 
1nerlid de heer Zegering Hadders en het 
lid van de Provinciale Staten ir. Dogte
rom heeft dr. Van Dijk onlangs een 
werkbezoek aan de gemeente Avereest 
gebracht, waarbij in de raadzaal van 
Dedemsvaart informatieve besprekin~ 
gen werden gevoerd met plaatselijke 

leidende personen. Deze bijeenkomst 
was voorbereid door beide liberale 
raadsleden, mevrouw Slijkhuis-Grooten
huis (uit Balkbrug) en. de heer Kremer 

Dedemsvaart heeft bijna duizend ar
Dedemvaart heeft bijna duizend ar

beîdsplaatsen verloren. Ten gevolge van 
de sluiting van de vaart voor het 
scheepvaartverkeer is een aantal be· 
drijven naar andere gemeenten ver· 
huisd. Voorts is de administratieve. sèc
tor van Wehkamp naar Zwolle ver· 
plaatst en ten slotte zijn er de bekende 
moeilijkheden bij de NV Delana. 

Indien Avereest op de agrarische lrern 
moet teiugvallen is de gèmeente, die 
pas 150 jaar bestaat, ten dode op
geschreven·. Steeds meer mensen zeg
gen de landbouw vaarwel en het aantal 
arbeidsplaatsen neemt voortdurend af. 
Weliswaar is het aantal werklozen ge
ring doordat de werklust groot is en 
men er niet voor tei'ugschrikt elders 
werk te zoeken, maar dit heeft toch 
weer zijn tei·ug·slag op de middenstand 
en de dienstverlenende bedrijven. De 

• 

vrijdag 26 juli 1968 - 11 

naar 

BORG U 
Tevens adres voor Chemisch Reinigen 

N.V. STOOM- EN CHEMISCHE WASSERIJ 

v.h. C. D. BORGH & Zn. 
EèlleYoystraat 75 - Rotterdam -· Telefoon 232631- 236235 

gemeente beschikt slechts over lager on
derwijs en uitgebreid lager onderwijs, 
waardoor de besten onder de jongeren 
wegtrekken. 

M~atregelen 
De vergadering was het eens over de 

.noodzaak van de volgende stimulerende 
maatregelen. 

1. Vestigingsfaciliteiten conform de 
nota Noorden des lands. 

2. Versnelde aanleg van de rijksweg 
Witte Paal-Hoogeveen, als een alge
meen belang waarvan Avereest mede 

• 

kan profiteren. 
3. Aanleg van de weg Lichtmis-Coe

vorden, eveneens een algemeen belang. 
4. Versnelde aanleg van riolering (de 

aanvraag wacm op goedkeuring) in de 
Langewijk, gevolgd door demping van 
de Langewijk. 

5. Versnelde aanleg van de verlenging 
Yan het Ommerkanaal, waarna de De
demsvaart in de dorpskern kan worden 
gedempt. 

6. Verruiming van de mogelijkheden 
op het gebied van het onderwijs. 

7. Vestigingsfaciliteiten voor industrie. 

Gastheren 1n el gen land 
~illlllllllillllltllllltlllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllltlllltlilill!lllllllllllilll!llll!ll!ltllllllllltiiiiiiiii!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:Hiiiillllll!lilillliiTIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllll!lllll!lllllllllllllllillllllllllllllllllll!llll 

HOTEL BOUWES 
ZANDVOORT 

Kamers met meest modern comfort. 

Gerenommeerde keuken. 

Gelegenheid voor congressen en partqen tot 

300 persqnen. 

Cabaret-Dancing dagelijks geopend. 

APPARTEMENTHOTEL 
BOUWES PALACE 

ZANDVOORT 
Kamers en appartementen met modern comfort. 

Restaurant op 70 m hoogte - panorama -
loung!'! bar - sauna - overdekt' zwembad -

congreszaaL 

Unieke accommodatie voor kaderbqeenkomsten 

BEIDE HOTELS HET GEHELE JAAR GEOPEND TELEFOON . 5041 

Hotel ,/t Heerenhof11 Emmen 
TELEFOON 0591 0-11435 

Het moderne comfortabele Hotel' in het dynamische Emmen en gelegen 
aan de f:londsrugroute. Alle kamers met douche • toilet - centrale verwar
ming en rijkstelefoón. Speciaal weekend-arrangement f 57.50 p.p. incl. 
Unieke accommodatie voor congressen, recepties, diners,. vergaderingen 
etc. Internationaal restaurant met gastronomische specialiteiten.· 

fa lstaff café-restaurant in het "AIJNHOTEL" ROTTERDAM 

harmonie 
café-restaurant In "DE DOELEN" naast de hoofdingang 

11 

Hotel Bar 
Restaurant 

UITSTEKENDE ;KEUKEN • POPULAIRE PRIJZEN 
14 zalen voor: recepties, bedrijfsfeesten, 

congressen 
Aparte film-, toneel-, concertzalen 

Ruime parkeergelegenheid 
Tel. · 070 - 555200 - Scheveningseweg 37 - . Den Haag 

TIPS ZIJN AL TIJD WELKOM 
HEBT U VOOR HET WEEKEND NOG 

GEEN PLANNEN? 

DAN.HEBBEN WIJ EEN TIP VOOR U 

Een ritje over de Hoge Veluwe met als doel 

HOTEL ·DE WAGENINGSE BERG 
(Vlak bij Renkum op de 

weg Wageningen-AI"nhem) 

Uw wagen gemakkelijk op ons eigen terrein par
j{eren en neeJ·Rtrijken op het tenas aan de Rijn. 

' Daarna dineren in ons 1·e.staurant of iets laten ser
veren ván onze plate-service (van f 3.75 tot f 4.50). 
Of u kunt echt Indonesisch gaan rijsttafelen. Rijst
tafel voor 2 personen met 20 gerechten f 13.50. 

SFEER en STIJL en GASTVRIJE PRIJZEN. 
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een stilstaand water is 

Pak aan. Daar kunt u het als VVD-er voorlopig mee doen. 

Ert iets tégen doen. 

Ook in uw omgeving kent u wel mensen, die deze 
levensgrote vergissing maken. Omdat uw partij een 
eensgezinde partij is, denken zij dat de 'VVD maar een 
beetje aankabbelt Dat er geen beweging in is. Maar u 
kent de feiten. 

. U wéét dat er in de partij een zeer werkzaam Liheraal 
Beraad is dat zich bezighoudt met de vernieuwing van 
de partijstructuur. 

U Wéét dat er een commissie Kiezer-Gekozene is, die 
zojuist haar werkzaamheden heeft afgesloten met het 
tweede deel van haar tappört. Over haar bevindingen 
en aanbevelingen is he't laatste woord nog niet 
gesproken. 

zet uw partij 
in· het juiste licht. 
maak minstens 
één lid! 

U wéét dat er verschillende congressen in voorbereiding 
zijn, Een uitgebreid cultureel congres, te houden in 
september te Arnhem. Een congres over plaats, toekomst 
en leefbaarheid van de hoofdstad : "Amsterdam 1980". 
En in november een congres over de partijvernieuwing. 

U wéét dat er in het laatste halfjaar ruim 6000 nieuwe 
leden zijn bijgekomen. 

En w()t doet u met al die wetenschap? -Juist! U 
gaat de vemissers in uw omgeving er onophoudelijk 
mee te lijf. U vertelt hun hoe en wat de VVD in 
werkelijkheid is. Alle kans dat er dan al gauw eèn aanvraag 
om nadere inlichtingen of een nieuw lidmaatschap in 
zit. Dus alweer: méér beweging in uw :partij. 

De VVD een stilstaand water? · 

Pak aan! 

haal ze uit die waa.n! 

NAAM : ............. "' .... ~~ .... lt ••• ~~ •••• ., 11 • " " 1!11 • 

Aan het Algemeen Secretariaat van de VVD ADRES: •••••••.••.•....•.•• , ••••••.....••••• -
Koninginnegracht 61 WOONPLAATS: ..••. · ••..•••.••••••••••.••.•.•• 
Den Haag ·HANDTEKENING: •.•••..•..•.•••••••...••..•.• 

D Ondergetekende wenst lid te worden van de 
. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

D Ondergetekende-wenst nadere inlichtingen over de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 

AANGEMELD DOOR: 
NAAM .(LID): ..... ct •• " & ... ~ ..... a, • ~ ~~a ., •••.• " ••• e 

ADRES : • 11 ~~~ •• ~~ • ~~· .......... " ••• ~~ .a " 8 ........... ~~ •• e 

PLAATS: •••••• , ..... \1 •• & •• e • 11 •• o !l , • ~~ •• , , ~~ •• ~ •. 

Aankruisen wat verlangd wordt. Opzenden als brief. 
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RAPPORT VAN DE' SOCIAAL-

E'COiVOMISCHE COil1JlflSSI1~ V>11V DE VVD 

Herziening 
het onder-

van 

nemingsrecht 
De Sociaal-Economische Commissie 

van de Volltspartij voor Vrijheid en De-
. moeratie heeft zich uitvoerig beraden 
omtrent de vraagstukleen met betrek~ 
king tot het ondernemingsrecht aan de 
hand van de voorstellen van de Com
missie-Verdani, 7!00Js de~e die in haar 
rapport van 26 noveml;)er 196~ heeft 
neergelegd. Uiteraard hebben ook ande, 

-re . publiJmties van oudere zowel als vàn 
jongere datum bij de standpuntbepaling 
van de SEC een rol gespeeld; met name 
noemt zij hier de rapporten .,Open On
dernemerschap" en ,.Verbrolten Even
wicht'' van de Tcldersstichting, Redene
rend vanuit dezelfde Hberale uit
gangspunten komt de commissie op ~n
kcle punten tot enigszins van bovenge

-noemde rapporten afwijkende con-
clusies. Zij hoopt, dat de discussie bin
nen de partij over de hier aan d.e orde 
zijnde, naar het oordeel van de commis
sie uiterst belangrijke, zalten dom• .de 
publikatie van dit rapport nog verder 
zal worden gestimuleerd. 

De SEC beschouwt het ·rapport van de 
Commissie_ Verdam als een· belangrijk 
politiek stuk, mede in verband met het 
bij de formatie van het huidige lrabinet · 
overeengekomene. Zij is van mening, 
dat de voorstellen van de Commissie 
Verdam in het algemeen een grotere 
onderliJige afhankelijkheid bezitten dan 
de ondervcrdeling naar onderwerpen op 
het eerste gezicht zou doen vermoeden 
en dat zij steeds in hun samenhang 
moeten worden bezien. Desalniettemin 
heeft de commissie zich niet uitsiuitend 
willen beperken tot commentaar op het 
in dit rapport gestelde, maar heeft zij 
gemeend ook enige andere punten op 
het terrein van het onder-nemingsrecht 
te moeten aanroeren. 

Niet geaarzeld 
Hierbij heeft de SEC niet geaarzeld, 

waar zij dat juist achtte, voorstellen 
van vèrstrekkende aard te doen, soms 
''an verdere strekking dan de voorstei
len van de Commissie Verdam; ander
zijels wil zij ook een duidelijk afwijzend 
standpunt innemen waa1 zij van mening 
is, dat de liberale beginselen worden 
aangetast. 

Het uitgangspunt van de Commi;;;eie 
Verdam, dat de wettelijke regelü1g van 
de onderneming moet zijn afgestemd op 

------·-----

. VEERTIENDAAGSE 
VERSCHIJNING 
Zoals reeds eerder gemeld ver
schijnt ons weekblad" tot eind 
augustus om de veettiea dagen. 
Het volgende nwnmer zal dus ge· 
dateerd zijn vrijdag 23 augustus. 

een bestel met ondernemingsgewijze 
produktie, ·wordt op g'l"ond van onze be
ginselen uiteraard door de SEC on
derschreven. Eveneens geldt dit :voor 
beide andere richtlijnen van de. Com
missie V erdam, te weten aansluiting bij 
de nationale ontwikkeling en voorzich
tigheid bij wijzigingen gedachtig aan de 
intel·nationale vervlechtingen van onze 
.economie. · 

EEG~ verhand 
Speciale aandacht vereisen te dezen 

de onfwikkeliiigen hi EEG-verband. De 
SEC l\·ijst er met nadruk op, dat in de 
praktijk - g-c:rJen deze. ontwikkelingen 
- op sonnnige jnmten wel eens vari de 
door haa.r .als gewenst geziene richting' 
zal moeten \\·orden afgeweken; in het 
bijzonder moet de concurrentieposit-ie 
van rle Nederlandse omlerneminl{ ·tegen
over baar concurrenten elders in Euro· 
·pa ZOI'gvuldig in het oog worden· gehtm
den. Ook uit andere overwegingen· zul
len bepaalde . maatregelen eerst op iets 
lang·ere terJnijn kunnen worden l'ei·we
zenlijkt met voldoende waarborgen voor 
een soepele overgang, waardoor Juoei
li;jkheden voor bepaaltie bedrijven wor
den voo.rkotnen, zonder nochtans de ge
wenste doeleinden uit het oog te verlie· 
zen. 

Het moet duidelijk zijn, dat een der
gelijke wijze van produldie-organisatie 
waarbij de produktiemiddelen in parti: 
c_ulier e~gendom zijn - een produk
he-orgamsatle, welke door de liberalen 

. als de beste wordt beschouwd - steeds 
bepaalde risico's meebrengt voor ieder
een, die bij de onderneming betrokken 
is. Het is niet mogelijk deze risico's 
geheel weg te nemen; wel Iran de wet
gever er naar streven dergelijlte alge
mene voorw~:;trden te scheppen, dat zij 
zoveel mogeliJk worden beperlü. Het op
vangen der gevolgen van mislulddno- is 
een. zaak buiten de onderhavige 1nat~rie 
en is veeleer het terreiil van de sociale 
·wetgeving. 

De SEC verwijst hierbij naar haar 
rapport van 10 november 1967 betl;effen· 
de de -· wenselijkheid van wettelijl'e 
11}-:':n tregelen ten einde de sociale positie 

/van· w.m·knemers bij liquidatie, surséan
ce Ya n betaling en faillissementen- ;·an 
onderneming-en te versterl\en. '') ·· 

/ 

Indeling 
Ten slotte stelt de SEC omtr-ent de 

indeling van dit rapport:, dat eerst in 
een zestal hoofdstukken van het alge
meen gedeelte op de belangrijkste, pun
ten van de onderhavige problematiel1 
zal worden ingegaan, terwijl het. tweede 
deel van het rapport gewijd is aan een 
artikelsgewijze commentaar op de 
voorstellen van de Commissie Verdam, 
waarbij het in het algemeen gedeelte 
gestelde is verwerkt en waarin tevens 
een aantal zaken van minder gewicht 
aan de orde Jwm.t. 

H:ort voor het gereedkomen van .dit 
rapport zijn de wetsontwerpen betref
fende de wettelijlw bepalingen met be
trolddng tot de jaarrekening van onder-

nemingen en betreffende 
van de artikelen 53 - 54c 
boek. van· Koophandel 
enquêterecht) ·verschenen. 

de WIJzrgmg 
van het Wet

(herziening 

Deze wetsontwerpen volgen in grote 
lijnen de voorstellen van de Commissie 
Verdam. De SEC heeft in de .,Arti
ltelsgewijze opmerldngen over de 
voorstellen van de Commissie Verdam" 
(hoofdstukken 7 en 8) alsnog deze 
wetsontwerpen in haar commentaar be
trokken. 

Een minderheid der commissie, hoe
wel instemmend met de teneur naar 
grotere openheid die dit· rapport ken
merkt, koestert een aantal bezwaren 
die in hoofdstuk 6 g·lobaal worden weer: 
gegeven. 

''l Dii rapporl ie verkrijgbaar. bij het Alg-e
rn<;)en Secretariaat van de Volkspartij voor 
VrUlleirl en· Democratie. Koninginncgracht 61, 
Den IIaag, tegen betaling van j 3,-. 

Samenstelling 
werkg,roep 

Ter voorbereiding. van het rap· 
port "Herziening van het oJiderne· 
mingsr~cbt" heeft de sociaal-eco
nomischff commissie van de vvn 
een werkgroep geformeerd, die be
stond uit de hm·en tll·s. G. 1\1, V. 
-van Aardenne (voorzitter), G. W. 
l{eja; drs:. J, G. Th. Liitsseu, mr. 

. IJ; P. Talinna; jhr. · mr. G. 0. J. 
va.n Tets en W. Verwey. Aan de 

--discussies heeft voorts mr. C. H. 
A. van Vulpen als adviserend lid 
deelgenomen. 

-----------··--- - ------- ----~--------------

Stuk ·ter discussie 
HET in dit blad gepubliceerde rapport van de SO"faal-ecopomische commissie van 

· de VVD legt het hoofdbestuur aan de .".rtij voor als discussie-stuk zonder 
nog enig standpunt ten aanzien van de inhowd in te nemen. Door de omstandigheid 
dat enkele leden van de sociaal-economis~ne commissie een aantál bezwaren tegen 
de voorstellen blijken te koesteren, t,..:nt het rapport _zich zeer wel voor de door 
het hoofdbestuur gewenste discus!'J<:. · 

Het hoofdbestuur acht een cijdige meningsvorming en standpuntbepaling in de 
partij van gr·oot belang IY'"t het oog op de behandeling van de aanhangige wets· 
ontwerpen inzake jaarr.;Kening en publikatieplicht. 

Derhalve heeft het hoofdbestuur in beginsel besloten tot het bijeenroepen van 
een buitengewone algemene vergadering of een bijzonder congres, waarvan het 
tijdstip nog nader mort worden bepaald. Dit tijdstip is afhankelijk zowel van de 
mate waarin de iJel:andeling van de. aanhangi_ge wetsontwerpen vordert als van 
andere partij-activri:eiten, wáaronder de buitengewone algemene vergadering die. op_ 
15 en 16 nove"rbet· <l.s. zal worden gewijd aan het rapport ,.Kiezer en Gekozene". 

TEN eirrde de oorçleelsvot·ming binnen de partij te vergemakkelijken heeft het 
ho<>fdbestuur· de sociaal-economische commissie verzocht zich nader te beraden 

op afJer.natieve resoluties, waarin het minderheidsstandpunt concreet naar voren 
wordt gebracht. Het hoofdbestuur meent dat bij aanwezigheid van alternatieve 
resoluties de discussies, <le oordeelsvol'frl<ing en de uiteindelijke beslissingen aan 
waarde zullen winnen. - · 

Zodra de aftert:'fatieve resoluties zijn ontvangen zal het hoofdbestuur.deze eveneens 
doen publiceren en alsnog al~e ontwel-p-resoluties van zijn advies voorzien. 

Het hoofdbestuur is ·de sociaal-economische commissie zeer erkentelijk voor de 
uitvoerige arbeid, die aan dit rapport ten grondslag ligt en heeft de overtuiging dat 
dit rappo1·t een deugdelijke bijdrage vo1·mt tot de zo zeer verlangde opinievorming 
en open discussie in de partij over belangrijke politieke vraagstukken. 

----.- -------------------·--------~-------:---
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Het rapport 11Herziening van het 
' r: ondernemingsrecht~~, treft men verder 
~ aan op pag 6 e.v. van dit blad. 
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Kopij voor deze rubriek zen
den aan: mevr. mr. E. de 
Roock-Beddin«, Stadhoudera
plantBOell %12, Den Haa::• 

Jaarvergadering 

Nationale Vrouwenraad 
De jaarverg-adering van de Nationale 

Vrouwenraad werd op 5 en 6 ju!1i j.l. 
gehouden op_ de Pietersberg te Ooster
beek. 

Wij ontvan~en van onze vertegen
woordigster bij de Vrouwenraad mevr. 
G. Huese-Laming een uitgebreid 
verslag, dat wij in verband met de ons 
toegewezen plaatsruimte slechts in ver
korte vorm kunnen weergeven. Hier 
volgt het eerste gedeelte, het slot willen 
wij gaarne plaatsen in de volgende V en 
D. 

Na het openingswoord door de voor
zitster mevr. M. A. v. d. Boogert-Sel
horst werd .overgegaan tot de behande
ling vàn de diverse onderwerpen. 

Adoptie werd behandeld door mej. Mr. 
C. ;r, v: d. Hurk medewerlmter van de 
Raad voor de Kinderbescherming. Al 
dateert adoptie reeds uit de Romeinse 
tijd, in Nederland is deze aan
gelegenheid pas kort geleden wet
telijk geregeld. Alleen echtparen, 
die tenminste 5 jaar gehuwd zijn, 
komen voor adoptie in aanmer
king. Voor het kind en de pleegouders 
zijn stringente vo01waarden gesteld o.a. 
moet het kind minderjarig zijn en ten
minste 2 jaar bij de pleegouders in huis 
zijp geweest. Ook mag het l~ef
tijdsverschil tussen pleegouders en kmd 
niet te groot zijn. De Centrale Adoptie
raad is verantwooxdelijk voor de nale
ving van deze voorwaarden. 

Na haar inleiding had. spreel;ster nog 
vele vragen te beantwoorden o.a. over 
de adoptie van buitenlandse kinderen en 
de wenselijkheid, dat ook ongehuwden 
een kind zouden kunnen adopte1·en. · 

Door mej. drs. A. G. Franssen direc
'!.<!ur van de Consumentenbond, werden 
de belangen van de consument belicht. 
De Consumentenbond werd in 1953 als 
politiek neutrale vereniging opgericht 
met als doelstelling de bevordering van 
de belangen van de consument. Een be
langrijk middel bij dit streven is op 
voorlichtingsgebied het maandblad ,.De 
Consumentengids". Hierin worden resul
taten van vergelijkende kwaliteits- en 
prijsonderz~"-l<:ingen gepubliceerd en 
waarschuwu1ger. inzake minder wense
lijk geachte hillodelspral,tijken. De 
Consumentenbond m&c 185.000 l~den is 
financieel onafhankelijk Van overhb'.rj en 
bedrijfsleven; de inkomsten uit lede."_ 
contl'ibuties bedroegen in 1967 bijna 2 
miljoen gulden. Er werden in dat jaar 
1000 produitten ,in een vergelijkend on
derzoek betrokken en de ledenservice 
behandelde 16.000 vragen. 

Spreekster was van mening. dat men 
uit deze cijfers mocht concluderen, dat 
de consument voorlichting broodnodig 
heeft om meer prijs en l!waliteit bewust 
te leren kopen. 

Weel1blad van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie. 
Adres van de administratie 
(zowel voor abonnementen als 
voor advertt>nties) 1 Witte de 
Withstraat 73 te Rotterdam 
(pn.-thus 824 te Rotterdam). 
Tel. 0 1 0-11 10 00, a bonne men· 
ten tne.-tel 219, advertenties 
toe":tl'i 224, Postgiro; 24:)10~ 
t.n.''· Admîni.-iratie Vrijheid en 
Democ.Tatie te Hotterdam. 

Hoofdredacteur: 
Ph. C. la Chapelle jr. 

Adres 'an de redactie: 
Nieu"e liet·en~rachl 89 B 
te l. ••• .• •• :·d~· m C. 
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VRIJHEID EN DEMOCRA TJE 

Maandag van vijf tot zes in de Groningse Faun 

Een contact ·tussen 
kiezer en gekozene 

DANK VOOR 
ANTWOORD 

Graag wil ik alle leden v<>n on
ze partij die- mij schreven naar 
aanleiding van de vragen, welke. 
ik formuleerde aan het slot van 
mijn artilrel over de woningbouw
politiek in Vrijheid en Democratie 
van 12 juli, danken voor hun ant
woord. 

Mijn spreekuur in Groningen, in de 
Faun, dat ik begon in januari 1965, heeft 
zich, anders dan op andere plaatsen, ont
wil;;keld tot een reeks van persoonlijke 
gesprekken met mensen, die in hun con
tacten met de overheid vastgelopen wa
ren en niet wisten hoe zij de zaken 
verder aan moesten pakken. 

Natuurlijk komen ook mensen_ van de 
pa1'tij 's maandagmiddags praten. Met 
de afdeling Groningen en de centrales 

' bestaat een goed cootact en zo is van 
belang, dat zich op _mijn spreekuur ook 
nieuwe leden voor de partij komen mel
den ( dl'ie in het afgelopen half jaar) De 
culturele nota van het gemeentebestuur 
van Groningen heb ik met een fractielid 
uitvoerig doorgenomen, en via de actie
ve propagandacommissie van de afde
ling- is er gedurende dit spreekuur vóór 
en na het verschijnen van de. nota over 
het Noorden des lands uitvoerig ge
discussieerd over de moeilijkheden en 
mogelijkheden van dit landsdeeL 

Maar hoofdzaalr blijft toch de bemid
delingsfmictie ten bate van mensen, die 
m.et "Den Haag'' (of een van de 
"Haagse diensten" in het Noorden) 
moeilijkheden hebben. Een zo kan het 
zijn, dat men in één uur ~dat vaak 
uitgl'Oeit tot 1'h à 2 uur) geconfronteerd 
wordt een successie kwestie, onenig
heid met een gemeentebestuur ten 
plattelande over een erfdienstba~:hei_d, 
de m_oeilijlrheden met een bedrt]fsmt
breiding, en moeilijkheden van een stu
dent met de militaire dienst. 

·Om nog een greep te doen uit wat me 
het afgelopen half jaar is voorgescho
teld: oliderwij~n10gelijkheden met doc
toraal Rociologie (wel of niet pleiten 
voOJ' een aparte bevoegdheid), protesten 
tegen een aparte wet ziektekostenver
zekering ambtenaren, gevolgen van de 
hum·belasting. verzoek om plaatsing bij 
de te verplaats~n rijksdiensten van een 
'alnbtenaar op wachtgeld, een ingewik
kelde pensioenkwestie van een geschei
den vrouw die (wat laat) achter de 
bepalingen 'van de nieuwe pensioenwet
ten kwam. Verder kwesties van het ont
wil,kelings·- en saneringsfonds (waarom 
hij wel en ik niet), een b<_>uw:'~ka:bei
der, die een achteruitgang m ZIJn uitke
ringen constateerde bij de invoering 
van de WAO, mijn oude voetbalclub met 
financiële moeilijlu1eden en de :Ja
gásvereniging uit Drenthe over de on
oirbare wildstroperij. 

Ik zou nog door kunnen gaan : actueel 
zijn nog altijd bedrijv~n, die zich 
vasthouden aan de motie-Goudzwaard 
hij de debatten over het Noorden, actu
eel wérd de kwestie van de tandheel
kunde in Groningen. door mij reeds in 
begin mei ondershands met de minister 
Range kaart. 

Ik heb tussen 1 januari en 1 juli dit 
jaar zeventien maal spreekuur gehou
den en gedmende die tijd ongeveer ~0 
mensen ontvangen. Schreef ik reeds 1n 
dit blad, dat de begintijd wat moeilijk 
was (querulanten, geen bezoek) mo
menteel is het zo, dat de centrale Gro
ll'Mo-en die de advertenties verzorgt, 
da;:'l''rlij vermeldt, dat telefooisch con
tact voo-'<tf noodzakelijk is. 

UIT DE PARTIJ 
• PARTIJRAAD 

De Partijraad van de V-,;n zal dit 
nájaar tweemaal vergaderen, :namelijk 
op 28 september en op 26 oktober. De 
eerste vergadering wordt te Utreeht g"
·houden en zal gewijd zijn aan een 
bf'sprelüng van de politieke toestand. 
De t weerle vergadering heeft pla~tls te 
UlrPeht en wordt belegd om de partij
raad gelegenlwid Le geven advies uit te 
brengen over cle ontwerp-resoluties en 
ontwerp-besluiten m."t betrekking tot 
het J':lpport" Kiezèr en Cl<!kozene, alslne
cle over de daarop ingediende amende
l1ll'l1tcr. en \Vijzigings\'Oorstellen. 

• RHENEN 
De- heer H. Berenels zal wegens ver

trel{ naar het buitenland afscheid ne
men als secretaris van de VVD-rcfdeling 
l=:.henen. ~{ct ingang \·an 15 aug-ustus 
wordt hel afdelingssc<"l·ctariaat waa1·gc
nomen cloor ir. A. ?ll. nlll I-I:J.rten, Brui
ne Eng.-;C\\·eg ·JH te Rhenen. 

Wat kan men voor de men:;en doen? 
Wel, meestal draait l1et uit op een 
persoonlijke bemiddeling met de instan
tie, waarmee de communicatie werd 
gestoord. Soms ook schakel ik - met 
succes - fractiegenoten -in, wier terrein 
de vraag bestrijllt, en tenslotte komen -
vragen op tafel, die -,- na verificatie 
ter bevoegder plaatse -~ aanleiding zijn 
totvragen aali de miniRter. 

Ik geloof hiermede een contact kiezer 
-- gelmzene te hebben opgebouwd, dat 
kwantitatief stellig gering van omvang 
is, maar dat persoonlijk, voor de bezoe
ll:exs én voor mij van grote waarde is, 
ook al komt het voor dat men de moei
lijkheden wel eens niet kan oplossen. 

Dr. K. VAN DIJK, 
Lid van de T\veede Kamer 
voor de VVD. 

Aan de vele waardevolle sug
gesties die ik mocht - ontvangen 
hoop ik bij de koiuende begro
tingsbehandeling zoveel mogelijk 
aandacht te besteden. 

Direct na het verschijnen van 
het begratingshoofdstuk 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening voor het jaar 1969, hoop 
ik nog een aantal vragen aan de 
lezers van ons blad voor te leg
gen. Ook tussentijdse opmerkin
gen en voorstellen zijn echter van 
harte welkom. 

H. WIEGEL 

Mijn opinie is • • • 
• VPRO (11) 

Naar aanleiding van het ingezonden 
stuk over de VP~O van mr. J. Schutte
vaer in Vrijh. en Dem. van 12 juli, zou 
ik graag het volgende willen opmerken: 

Het bevreemdt mij dat een VV)D'er 
het nodig vindt propaganda te maken 
voor de VPRO. Bij het beluisteren en 
bekijken van de VPRO-uitzendingen, 
komt niet zo:<:eer de P van protestants 
naar voren. maar veeleer de P van 
politiek. Indien de VPRO nu objectieve 
politieke voorlichting zou geven, dan 
was er niets aan de hand. Maar deze 
omroep is al net zo socialistisch ge
oriënteerd als de VARA, de KRO en de 
NCRV. Ik betwijfel zelfs of de NTS wel 
vrijuit gaat als ik denk aan "Monitor". 
Misschien luister ik niet goed, maar ik 
hoor uit:;luitend uitlatingen van linkse 
figuren via de VPRO. 
Al~ de leden van de VPRO weglopen, 

dan is dat de schuld van de VPRO zelf. 
Volgens mij ligt het niet op de weg" van 
een VVD' er dat- vcrloop tegen te hou· 
den. Wel .zou men kunnen proberen de 
mentaliteit bij de VPRO te veranderen, 
maar dat zal wel teveel gevraagd zijn. 

Het we1mge godsdienstige dat de 
VPRO brengUn vcrgelijking tot zijn 
politieke uitzencl·ingcn, zou et:'n ··usie bij-

FABRIKANT! 
Wenst u brandschade of 
brandpreventie? Onze assu
radeuren belonen de nale
ving van door hen verstrekte 
adviezen met een lager tarief, 
ook bij gevaarlijke risico's. 

Inlichtingen : G. L Elout As
surantiën, Lid N.V.A., Hoge
weg 20, Wassenaar. 

voorbeeld met de VARA helemaal niet in 
de weg staan. Neen, ik pleit juist voor 
het bedanken voor de VPRO. Het iR mij 
trouwens een raadsel waaro1n .zoveel 
VVD'ers zo lang lid van die omroep zijn 
gebleven. Verdraagzaamheid is mooi, 
maar daarom hoeft men nog niet alles 
te accepteren. 

P.R. VAN CALKER, Balhbmg. 

• VPRO_ (111) 
Gaarne wil ik hierbij l111Jl1 adhesie 

betuigen met de inhoud van het ingezo;l
den artikel van mr. J. Schuttevaer m 
dit blad van 12 juli over de Jn·itieke 
toestand waarin momenteel de VPRO 
verkeert. 

De heer Schuttevaer toont in dit arti
kel een groot Yerantwoordelijk
heidsgevoel voor en medeleven m~~ ?e 
omroep, eens opgericht om een vrlJZII1-
nig protestants geluid ook· in de ether te 
laten horen, doch· door volgens llllJ, 
vooral eigen schuld in een ernstige cd
sis geraakt. De VPRO die zich zo ver
draagzaam toonde door zelfs atheïsten 
en roomsen in bestuur en personeels
staf op te nemen, liet zich door diezelf
den in een links gerichte omroep veran-
deren. . 

Onder die omstandigheden verlieten 
toen velen deze -omroep o.w. vele vrijz. 
prot. liberalen. Dit uittreden was zeer 
begrijpelijk' daar dezen de VPRO steun
den om haar vrijz. protestantisme en 
niet gediend waren van e<·n tweede soc~
alistische omroep waarop-de VPRO dm
delijk ging lijken. 

Gelukkig (achteraf) zijn velen geble
ven om nog zo veel mogelijk te redden 
van wat verloren scheen te gaan. Tij
dens de onlangs gehouden ,,Poolse land
dag" wist men zelfs de oppo;;itie buiten 
de deur te houden. , 

Gaarne hoop ik nu mei mr. Schutte
vaer dat vele "uittreders'' zullen willen 
overwegen bij de VPRO terug te komen 
om tijdens de algemene ledenvergade
ring in september te komen tot een 
doelstelling waarin men de VPRO weer 
herkent als de vrijz. prot. ommep, 
openstaande voor iede1·s mening. 

Gr. ZIENGS. Valthe 1Dr.) 

AANMELDI NGS FORMU ll ER 
·'In Ir ~•mo'r 11 oa1< Alg. Secr. VVD, Kötling-innègracht 61_, Den Haag) 

Ondcr"·t'tekt>nde o·pcft zich op voor deelneming aàn de culturele dag op 
7 ~<;pl~mbet· te _,\:-;·nhenL 

N·n.<1lll: .....•.•.••...•...............•...•••...•.•..••.•.••••.••••••••...•. , ........................ ~· 

·······································································-························· 
'1-Voonplaal~: ..................................................................................... .. 

Wat de secties betreft gaat mijn eerste roorkeur uit naar sectie ............... •) 
en mijn tweede voorkeur naar sectie ............... *) 

De lunch in Royal ad f 5.90 zal ik welfniet bijwonen. 
De de81neme.r~kosten ad f 5.- zal ik storten op girorekening nr. 67880 
ten name van de secretaris van de VVD te 's-Gravenhage. 

Handtel>ening: 

•) Tnvnllrn ~~r.tie A, B. C, D uf E. 
& •••• ' •••••••••••••••••••••••••••• ' ••••••••• 0 ~ •• 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Verzuiling, pacificatie en kentering ( 11) 

olitieke spelregels 
In ons vorige nummer wijdden WlJ 

reeds een eerste artikel aan de belang
wekkende studie van de Amerikaanse 
politicoloog van Nederlandse afkomst 
dr. Arend Lijphart, door hemzelf in het 
Nederlands vertaald onder de titel: 
"Verzuiling, pacificatie en kentering in 
de Nederlandse politiek" (uitgegeven 
bij J. H. de Bussy, Amsterdam). 

De Nederlandse pacificatiepolitiek is 
(ook) in theoretisch opzicht van groot 
belang, omdat zij niet in overeenstem
ming is of lijkt te zijn· met sommige 
conclusies, die uit de theorie van het 
pluralisme zijn af te leiden. 

In het tweede (tevef!S beknoptste) 
deel van zijn boek beschrijft dr. Lijp
hart deze theorie zowel als een aantal 
andere theorieën, die op de politieke 
stabiliteit in democratische stelsels be
trekking hebben. Dit deel is - om het 
eens populair uit te drukken - "voer 
voor politicologen". Een uiteenrafeling 
van deze materie hoort dan ook meer 
thuis in een vakblad op dit terrein dan 
in een partijblad als het onze. 

In ieder geval echter is de schrijver 
er stellig in geslaagd om aan te tonen, 
dat en waarom de Nederlandse pacifi
catiepolitiek meestal goed gefunctio
neerd heeft. 

Die pacificatiepolitiek stelt wel hoge 
eisen aan de politieke leiders. Om met 
succes gezamenlijk het politieke beleid 
te voeren en om onenigheid tussen de 
zuilen uit de weg te ruimen in een land 
waar we1mg consensus aanwezig is, 
moeten de middelpuntvliedende krach
ten v-an de verzuildbeid de leiders steeds 
duidelijk voor ogen staan. Bovendien 
moeten zij de gaven hebben om de hier
uit voortvloeiende ziektes van het poli
tieke bestel óf te voorkomen óf te gene-

· zen. 
In Nederland wordt (is), zo meent de 

schrijver, de kans van slagen van de 
pacificatiepolitiek verhoogd, omdat het 
"spel" van deze politiek wordt gespeeld 
volgens een aantal politieke spelregels. 
Die spelregels zijn geen onderdeel van 
een alomvattende nationale consensus; 
ze zijn vooral van toepassing op de "po
litieke elites". 

Belangrijkste spelregel 
De schrijver ontwikkelt dan de ver

rassende, maar toch wel aannemelijke 
stelling, dat de allerbelangrijkste spel
regel van de pacificatiepolitie}l: is, dat ... 
de politiek juist helemaal niet als een 
spel mag worden beschouwd; de poli
tiek is voor de Nederlandse leiders, 
evenals de oorlog voor Von ClaUsewitz, 
"ein ernstes Mittel für ein emster 
Zweck". 

Dr. Lijphart 
waarschijnlijk 
uit de traditie 

meent dat deze houding 
gedeeltelijk voortkomt 

van Nederland als han-
delsland, "waar de zakenmensen, ook in 

politiek opzicht, lange tijd de toon heb
ben aangegeven"·. Men zou hier wellicht 
een vraagteken kunnen zetten, 1naar 
hoe dan oók: de zakelijke Nederlandse 
politiek heeft een zeer gunstige invloed 
gehad op de stabiliteit van het democra
tische stelsel. 

De schrijver acht de Nederlandse po
litiek in dit opzicht wel heel anders dan 
de Franse politiek van vóór de Gaulle, 
"die gekenmerkt werd door het zo lang 
mogelijk uitste!len van moeilijke beslis
singen en het pogen om aan de verant
woordelijkheid hiervoor te ontkomen". 
.Heel anders dan dit politieke spel, is de 
Nederlandse politiek gericht op het be
reiken van resultaten. 

Verdraagzaamheid 
Een andere belangrijke spelregel van 

de pacificatiepolitiek is de verdraagc 
zaamheid, vooral in de vorm van een 
pragmatische aanvaarding van de 
geestelijke verzuildheid. Het belang
rijkste probleem voor de elites in de 
pacificatiepolitiek, zo schrijft hij ergens 
anders, is om met elkaar, ondanks le
vensbeschouwelijke tegenstellingen, tot 
vruchtJbare samenwerking te komen. 

De meeste kwesties kunnen niet -
zoals enige tijd wel het geval is geweest 
met· de Nieuw-Guinea kwestie - zo 
maar in de ijskast worden gezet. Dan 
wordt echter alles in het werk gesteld 
om alle zuilen bij het zoeken naar een 
oplossing te betrekken. En indien men 
niet tot een billijk en voor alle zuilen 
aanvaardbaar compromis kan komen 
vanwege de principiële oppositie van 
een of meer zuilen, doen de andere zui
len htm uiterste best om hun tegenstan
ders niet tegen zich in het harnas te 
jagen, aa!ll hun bezwaren zoveel moge
lijk tegemoet te komen, en bovenal 
zich niet over het doorzetten van eigen 
wil te verlustigen. Beslissingen worden 
niet gemaakt door een meerderheid, die 
een minderheid eenvoudig overstemt. 
Het spel van de pacificatiepolitiek is 
een spel, waarbij getracht wordt alle 
spelers zoveel mogelijk te laten winnen, 
en verliezen - vooral pijnlijke verliezen 
- zoveel mogelijk te voorkomen. Als 
voorbeeld noemt de schrijver hier de in 
1960 en 1964 behandelde rege
ringsvoorstellen inzake de voetbalpool. 

Topconferenties 
Als derde regel volgt dan het regelma

tig beleggen van topconferenties der 
"zuilenelites". In de overkoepelende or
ganen van de verzuilde werknemers- en 
werkgeversorganisaties en vooral ook in 
de Sociaal-Economische Raad (SER) is 
dit overleg zelfs geïnstitutionaliseerd. 

Vooral als de SER niet intern ver
deeld is, kunnen het Kabinet en de Sta
ten-generaal zijn advies niet gemakke
lijk naast zich neerleggen, omdat dit 
"a-dvies" het resultaat is van het door de 
leiders van alle verzuilde grote belan
gengroepen bereikte patroon van de pa
cificatiepolitiek. De door de wet toe
gestane besloten· vergaderingen, waarin 
de SER over zijn adviezen kan delibe
reren, vergemakkelijken het bereiken 
van compronüssen in dit overkoepe
lingsorgaan. 

Men kan naar de mening van dr. 
Lijphart zonder overdrijving stellen, dat 
de SER na regering en parlement het 
belangrijkste staatsorgaan in Nederland 
is. En hij maakt hier de aantekening, 
dat "in dit opzicht de SER een grote 
uitzondering is op de veelal zwakke of 
geheel mislukte economische parlemen
ten elders". De SER met zijn officiële 
grondvesting in ons staa-tsbestel en ztJn 
uitgebreide taak, vertegenwoordigt het 
toppunt van de institutionalisering van 
de pacificatiepolitiek. De oprichting van 
de SER in 1950 kwam aan het eind van 
een geleidelijke ontwikkeling in die 
richting sinds 1917. 

De regering regeert 
Geheimhouding in bepaalde fasen van 

het overleg en het zich zorgvuldig hou
den aan de idee van de evenredigheid 
zijn de volgende spelregels van dit sys
teem. Wat die geheimhouding betreft, 
de schrijver ziet deze als een regel, 
welke ook door Kamerleden en pers in 
ere wordt gehouden. Hij verwijst daar
bij o.a. naar een redevoering in 1964 
va-n de toenmalige minister-president 
mr. Marijnen in de jaarvergadering 
van "De Nederlandse Dagbladpers". 
Deze betoogde toen, dat "de grootheid 

Mr. V. G. M. MARIJNEN 
... zelfbeheersing .•. 

van de pers in een democratie niet al
leen wordt bepaald door wat zij publi
ceert, maar ook door de zelfbeheersing, 
welke zij in acht weet te nemen". 

De laatste en zeker niet onbelang
rijkste spelregel is ten slotte, dat het 
de regering is, die regeert. In het Ne-

-PRIKKELS 
0 Uit Onze Taal, Maandblad van 
het gelijknamige genootschap: 
"Juist omdat het onderwijs zulk 
een bij uitstek menselijk bedrijf 
is, vinden we bet ja.mmer, dat 
voor de nieuwe schooltypen kunst
woorden zijn verzonnen. Hoe sys
te'matiseh ze ook zijn: 1-m-h plus 
avo en l·m·h plus eao. Ze zullen 
een ontelb:t,ar aantal malen ge
bruikt moeten worden in: aflei
dingen (een · ex-bavo'er), sa
menstellingen (bavoprogramma) 
en in zinnen als: Hij gaat van het 
lavo naar bet mavo. Met mavo 
k(lm je op het havo. Meao is mak
kelijker dan heao. Een leao-le
raar beeft een andere opleiding 
dan een lavo-leraar (streepje of 
geen streepje?). De havo (d.i. 
school; bet havo d.i. het onder; 
wi,is) staat in de nieuwe buurt; er 
is ook nog een meao aan verbQn· 
den" .. 

e Enige bloempjes uit de uitla
tingen van de heer Jan Kassies, 
directeur o.a. vam de To
neelschool te Amsterdam: "Ik 
denk dat· we door een langdurige 
periode van anarchie zullen gaan. 
En altijd geeft de tegenpartij de. 
communisten de schuld. (. .. ) 
Daarom was "zo is het" zo goed, 
dat gaf de mensen de kans om 
van hun va•nzelfsprekendheden af 
te komen. En wat is men daar 
tegenin gegaan. Treurig. ( ... ) De 
hetze tegen linkse mensen, de 
wartaal van Het Parool, het 
avondblad van De TelegTaaf..." 

e D. Rebel in een artikel in bet 
Christeli,ik-historisch Weekblad 
De Nederlander: "Merkwaardig 
vinden we dat de meeste journa
listen de CHU als uitermate 
conservatief noteren. Een 
misverstand, dat waarschijnlij~ 
geweten moet worden aan de 
veelzijdigheid der Unie, waaraan 
conservatieve trekken niet ontbre-

;;;ken. Toch lazen wij nog dezer 
da~en in de notulen van de C.H. 
Persvereniging, !lat bij de oprich
ting in 1919 al vrouwen betrokken 
waren en niet ongeamuseerd za
gen we dezer dagen een C.H. poli
tien aan de sigaar". 

e Mr. C. Aalders, voorzitter van 
de Vereniging van ex-politieke ge
vangenen (Expogé) in een rede te 
Groningen: ,.Studenten misbrui
ken hun vrijheid, als zij de idea
len, waarvoor ook in het verzet 
1940-1945 geleden en gestreden is, 
ontkennen en ontkrachten. Laat 
men niet vergeten, dat commu
nisme, anarchisme en pekinisme, 
zo goed als nationaal-socialisme 
en fascisme, de radicale onder
gang van de democratie beteke
nen." 

vrijdag 9 augustus 1968 - 3 

derlandse parlementaire stelsel kunnen 
de Staten-Generaal een minister en 
zelfs een geheel kabinet ten val brengen 
(de schrijver noemt dit met een o.i. wat 
minder gelukkige term "de . theoretische 
soevereiniteit van dè Staten-Generaal"). 
Desondanks bezit het kabinet een grote 
mate van zelfstandigheid en autonomie, 
die gebaseerd is op de traditionele hou
ding, dat het de taak der regering is om 
te regeren. 

Dit houdt in, dat de politieke partijen 
in de Staten-Generaal,. het regeren 
niet onmogelijk maken. "Het kabinet of 
de individuele ministers mogen natuur
lijk wel in de Kamer worden aangeval
len en gekritiseerd, maar de Kamerle
den behoren daarbij de beleefdheid 
nooit uit het oog te verliezen. De kritiek 
mag niet ontaarden in een kwelling vari 
het Kabinet". De begrotingen worden 
gewoonlijk ook door alle grote partijen 
goedgekeurd; de tegenstemmers zijn 
meestal slechts een paar kleine partij
en. 

De slotconclusie van dit hoofdstuk 
luidt: "De Nederlandse politiek is in de 
afgelopen halve eeuw zo weinig opwin
dend geweest, niet omdat dit haar na
tuurlijke neiging was of· omdat er een 
grote mate van consensus en weinig 
geëmotioneerdheid aanwezig was, maar 
omdat de elites er opzettelijk voor zorg
den, dat de emoties binnert de perken 
bleven. Aldus is de "saaiheid" van de 
Nederlandse politiek niet een symptoom 
van een ziekte van het democratische 
bestel, maar juist een symptoom van de 
gezondheid (stabiliteit) geweest". 

Nieuwe periode 
Deze Amerikaans-Nederlandse politi

coloog mag een compliment niet worden 
onthouden voor het eigen licht, dat hij 
op onze staatkundige ontwikkeling heeft 
weten te werpen. Men moge hier en 
daar dan misschien wat overbelichting 
aantreffen, maar over het algemeen is 
het toch een uitwnderlijk helder en 
scherp beeld, dat hij ons (juist mis
schien als in zekere zin: buitenstaan
der) heeft weten te verschaffen. 

Ook dr. Lijphart gaat ervan uit, dat 
de Nederlandse politiek thans staat "op 
de drempel van een. nieuwe periode", al 
was het dan in deze opzet niet zijn taak, 
dat laatste nader uit te werken. Daar 
willen wij dan zelf echter wel een enke
le opmerking over maken. 

Er wordt thans gevraagd om meer 
~ "openheid", n1eer "inspraak", meer dy

namiek. Men wil ook tot een aantal 
formele veranderingen en tot andere 
partijverhoudingen komen. Die zullen 
ook zeker niet uitblijven. 

Willen . zij gezond en dus voor langere 
tijd houdbaar zijn, dan zullen die veran
deringen echter wel voldoende moeten 
appelleren aan onze Nederlandse 
rechtsovertuiging. Zij zullen, willen zij 
wederom sterke wortels schieten, ook 
"historisch bepaald" moeten zijn. D. w. 
z. moeten passen bij ons volkskarakter 
en moeten aansluiten op de historische 
ontwiltkeling, die nooit stilstaat, maar 
wel vraagt om zoveel mogelijlt wijsheid 
en geleidelijkheid en om behoud van 
hetgeen in de loutering der geschiede
nis zijn blijvende waarde heeft getoond. 

Ik geloof ook, dat onze eigen Commis
sie kiezer- gekozene (Commissie
Geertsema) zich in haar rapport en 
in haar voorstellen, die de nodige ver
nieuwingen inhouden. door deze grondge
dachten heeft laten leiden. Vandaar on
getwijfeld de bijval, welke zij blijkens 
de uitlatingen in de pers en de eerste 
reacties uit de partij, voor een groot 
aantal van haar voorstellen reeds heeft 
weten te verwerven. 

Ik hoop, dat dit t.z.t. ook met de 
resultaten van het "Liberaal 'Beraad" 
het geval zal blijken te zijn. 

A. W. ABSPOEL 
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Mijmeren in de warme zon 
DE dagelijkse confrontatie met de 

problemen van Amsterdam is even 
onderbroken. Velen hebben. deze tijd de 
stad verlaten, over de 305.916 Amster·· 
damse telefoontoestellen worden op het 
ogenblik niet voordurend allerlei. moei
lijke of minder moeilijke zaken bespro
ken, en van de 132.317 Amsterdamse 
auto's rijden er op het ogenblik heel 
wat buiten de stad. Daar zijn dan wei 
weer toeristenauto's voor in de r'ctats 
gekomen, zodat de stad toch wel weer 
vol zal zijn, en er toch wel weer a1Ierlei 
aanleidingelir zullen worden gevonden 
om de verkeerspolitie (vaak onvErdien
de) brevetten va.u onbeliwaamheid toe 
te kennen. 

Maar, laten we eerlijk :?.ijn, dat ïu:m 
uw kroniekschrijver allemaal we1mg 
schelen. Hij ligt in de warme zon te 
mijmeren, en vóor hem zijn de Amster
damse problemen net zöiets als de ver .. 
re, hoge sneeuwtoppen van de bergen: 
het zal er wel koud zijn, maar het is zo 
ver ·weg. Hij kan intussen nog wel ge
noeg warmte voor Amsterdam opbren
gen om te hopen dat het daar ook warm 
en zonnig is. Dan zitten de mensen soe
zend en knipogend naar de zon op de 
stenen terrassen van het Nationaal Mo
nument, een gebruik van dit symbool 
van eenheid dat ons altijd zeer sympa
,thiek is geweest. Dan zi~ten op de terras-

jes van de 1371 Amsterdamse cafés en 
restaurants kleurige mensen achter het 
kopje koffie mèt, en zij denken in het 
Amerikaans, Frans, Duits of Japans aan 
hun steden met hun problemen, ofwel -
veel verstandiger - zij denken aan 
niets. Zij zien de aardige jonge meisjes 
voorbijgaan en denken: hé, daar gaat 
een aardig meisje, of zij kijken naar 
een spelende hond en denken, hé, daar 
is een spelende hond. 

Het :inoet nu voor ieder duidelij!{ zijn 
dat het volstrekt onnodig is dit kroniek·· 
je verder te lezen, er va:t niets van op te 
steken. Wij zijn te mild gestemd om kri
tisch te zijn. Toen het reces van de 
gemeenteraad begon (dat is alweer ont
zaglijk lailg geleden) waren we even 
nijdig omdat een jonge raadsverslagge
ver in zijn krant een. soort cijferlijst 
had gemaakt voor wethouders. Waar 
haalt zo'n jongen de brutaliteit van
daan, dachten wij toen, om Amster
damse wethouders in zijn - krant met 
Johan, Roel, Guus of Wim aan te spre
ken en hun dan voor hu:1 werk e.en zes, 
zeven, of acht toe te kennen. Zo'n jon
gen, dachten wij geëmotioneerd, moet 
zichzelf niet tot god uitroepen, en zijn 
oudere collega's hadden hem moeten 
waarschuwen tegen dat gevaar van 
journalis1iek deraillement! 

Maar hier en nu in de zon zien wij het 

Rotterdammers op zondag 
MENSEN ·op zondag. -Dat ' \'tas de 

naam van -een studie die. zés jaar 
geleden dEf toenmalige Rijksdienst voor 
het nationale- plan heeft laten verschij
nen over de wijze, waarop· de· inwon'èl'S 
van- Amsterdam, Rotterdam, Hilversum 
en Zaandam hun zondag plegen· te 
besteden. Deze studie was gebaseerd op 
een onderzoek dat in 1956, zes jaar eer
der dus, was ingesteld. Hoe zeer . het 
daardoor gerechtvaardigd is te zeggen 
dat de beschikbaar gelj:omen gegevens 
inmiddels · overjarig waren geworden, 
het 1-apport als zodanig wàs er niet min
der belangwekkend om. 

Op initiatief van de Rijksplanolo
gische dienst is in 1964 onder ii-lschake
ling van de Dienst voor stadsonhvikke
ling te Rotterdam en de Neder
landse Stichting voor statistiek een 
nieuw onderzoek ingesteld, nu alleen 
naar de zondagse gedragingen van de 
Rotterdammers. De resültaten van_ dat 
onderzoek zijn vastgelegd in een bro
chure, die dezer dagen is versehenen 
onder de titel , ,Zondagbesteding dom· 
Rotterdammers''. 

Aan. deze tweede studie kan ten op
zichte van het eerstgenoemde onderzoel' 
stellig een aan·vullende betekenis wor
den toegekend. Zij opent in verschil
lende opzichten nieuwe gezichtspunten, 
in het bijzonder ten aa..'1zien van de 
activiteiten die buiten de ·woonplaats 

Onevenredig 
DEl verkiezing van 1eden en plaatsver

vangende leden van de Haagse ge
meenteraad in het algemeen overlegor
gaan van de agglomeratie heeft ~ in een 
zomervergaderilJg - ·nogal voeten in de 
aarde gehad. In plaats van een evenre
dige verdeling na te streven, meende de 
PvdA-fractie daarvan ten koste van de 
VVD te moeten afwijken. Ofschoon de 
drie socialistische fracties tezamen 
zestien zetels bezetten, dat is ruim een 
derde van het zeteltal van de gemeente
raad, meende de PvdA voor ('e elfde 
plaats in het overlegorgaan toch een 
partijgenoot kandidaat te moeten stel
len, waardoor ·de socialistisd1e verte
genwoordiging van Den Haag élaa!'in 
een bezetting zou kiijgen van meer dan 
40 procent. Terecht heeft de heer Bastet 
zich tegen die poging verzet. Helaas 
vergeefs en dat kwam niet omdat de 
confessionele fracties de billijkheid van 
het protest niet inzagen, maar omdat de 
gemeenteraad door de vakanties verre 
van voltallig was. Er moesten heel wat 
herstemmingen worden gehouden voor 
uiteindelijk de PvdA het wen met 17-16 
stemmen. Neemt men in aanmerking, 
dat de VVD, de KVP en de Prot. 
Christelijken alleen al samen 24 zetels 
bezetten, dan is het duidelijk, waarom 
de VVD haar gerechtvaardigde eis niet 
zag ingewilligd. Er ontbraJ.:en te veel 
leden. Het zou juister zijn geweest in
dien de stemming was uitgesteld tot de 

worden bedreven. 
Uit de jongste studie, vaif 'te leren dat 

i.n 1964 gemiddeld ongeveer-)80.000 Rot
terdammers op zomerse zondagen naar 
buiten zijn getrokken. bat waren er 
omstreeks veertigduizend meer dan 
acht jaar tevoren. De onderzoekers zijn 
de mening toegedaan dat de trek naar 
buiten in de toekomst nog verder zal 
toenemen. Zij baseren die verwachting 
op het toenemende ·auto bezit, dat inhe
l'ent is aan de stijgende welvaart, Vast 
is voorts komen te staan dat net bewe
gingspatroon van de mènsen duidelijk 
in verband staat met het autobezit. Au
tobezitters, zo is uit het onderzqek ge
bleken, trekken op zondag_ bijna drie
Inaal zoveel naar buiten als niet-autobe
zitters. 

In de acht jaar tussen beide onderzoe
ken is het autogelil'llik in het kader van 
de zomerse trek naar buiten meer dan 
verdubbeld. De schrijvers van de bro
chure noemen dat niet ten onrechte een 
spectaculaire toeneming die ongetwij
feld een stempel heeft gedrukt op de 
recreatieve ontwikkeling in die jaren. 

Intussen blijkt het toegenomen auto
bezit tot dusver weinig te hebben bijge
dragen tot een vergroting van de afge
l.egde afstanden voor recreatieve doel
einden. Alleen binnen de zones tot dertig 
k\lometer uit de woonbebouwing van 
Rotterdam hebben zich in dit opzicht 

eerste vei:gadering van september. Dan 
zou een volledige of vrijwel volledige 
gemeenteraad de PvdA niet de gelegen
heid hebben gegeven de VVD een hak te 
zetten. Uitstel van de stemming was 
zeer wU mogelijk geweest, want het 
algemeen overlegorgaan komt pas la.ter 
in de eerste week van september bijeen. 

Er is met deze stemming opnieuw een 
bewijs geleverd, dat het met de onder
linge verstandhouding in de gemeente
!'aad de laatste tijd niet meer zo best is 
gesteld. 

Aan het voorstel tot verhoging van de 
marktgelden voor de groente- en fruit
markt bleken voorts nogal wat voetan
gels en klemmen te zitten. Uit de uit
voelige discussie kwam vast te staan, 
dat het voorstel eigenlijk nog niet hele
maal rijp voor behandeling was. Een 
onderzoek naar de kosten, op grond 
waarva~. de verhoging van de marktgel
den was ~Joorgesteld, was nog niet af
geslo1-en. Daarom heeft de meerderheid 
van de raad er verstandig aan gedaan 

allemaal anders, beter, lieve1· en vl'ien
àelijker. Die jongen doet maar, vinden 
wij nu: Het geeft hemzelf een gevoel 
van welbehagen, het amuseert zijn le
zers, het doet niemand kwaad, en 
Jr.niesoren die :ûeh eraan zouden kunnen 
ergeren z.itten ver weg iJ1 de zon. 

Vragen 
HET Amsterdamse VVD-raadslid de 

heer G. W. Keja heeft de volgende 
schriftelijke vragen tot b. en w. van de 
hoofdstad gericht: 

1. Hebben burgerneester en wethou-
. ders kermis genomen va.u de artikelen 

i.n de dagbladen aangaande de te
leurstelling over de werkwijze van de 
dienst der Publieke Werken, die leeft 
onder de leden van de Coöperatieve 
woonvereniging Buikslotenneer? 

2. Zijn burgemeester e11 wethouders 
bereid de nadelen, die de leden van 
deze vereniging door naar de mening 
van ondergetekende gebrek aan coördi
natie tussen de bouwprojecten sinds 
1966 011dervi.11den, zoveel mogelijk op te 
heffen door daar, waar het mogelijk .is 
- bv. langs de noordelijke zijde van 
Am er bos· en El permeer - de groenstro
ken gereed te maken? 

3. Is ,het burgemeester en wethouders 
bekend dat de bewoners van deze wijk 

opnierkelijke veJ.·sc!mivingen · voori~
daan. 

Het is . duidel.ijk dat onderzoekingèn 
van deze aal'd consequenties moètén 

:hebben voor het toekomstige bestuurs
beleid van de {g_emeentelijke) over
heid. De schrijvers van de brochure 
schromen niet die consequenties te sig
naleren, wann.eer zij èonstateren dat 
aanleg en uitbreiding van recreatiege
bieden betrekkelijk dichtbij Rotterdam 
van uitermate_ groot belang kunnen wor
.den geacht. Zij noemen hêt , ,zonder 
-meer evident" dat aan de bestaande 
plannen hoge prioriteit moet worden 
toegekend. Hierbij denken zij met name 
aan de recreatieplannen voor ·Mid
den-Delfland, het gebied van de Rotte
meren en de strook langs de Oude 
Maas. 

Maar oolt aan de aanleg Yan meer 
recreatieve voor7;ieningen op grotere 
afstand van Rotterdam moet naar het 
oordeel van de onderzoekers worden ge
werkt. Een belangrijke rol hebben zij 
toebedeeld a:m de objecten die in het 
kader van de Deltawerken ZlJ11 voor
zien, bijvoorbeeld in het Grevelingen
bekken. · 

Frappant heet het ü1 de studie overi
gens dat toch aitijd nog het grootste 
gedeelte van de Rotterdamse bevolking 
op zondag thuis blijft of althans bim1en 
Rotterdam bepaalde activiteiten ont-

nog maar even te waehteli met een ver
hoging · van de tarieven voor de toe
gangskaarten. Er was riatuurlijk wel 
een verklaring voor het voorstel; b. en 
w. wilden - terecht - trachten de ver
liezen zo klein mogelijl;: te houden en 
namen daarom een onbillijkheid maar 
op de koop toe. 

Het debat heeft in1ussen toch nog een· 
gunstig aspect opgeleverd. B. en w. 
gaan de o1·ganisato1'ische structuur van 
de groente- en fruitmarkt aan een on
derzoek onderwe11Jen. Van het resultaat 
van het onderzoek zal het afhangen of 
wellicht de exploitatie van deze markt 
door de gemeênte zal \'irorden afgesto
ten.· 

Bedriegen de voortekenen niet, dan 
zal d<'> gemeentebegroting waarschijnlijk 
eni~·· ··r~rra.ssinge~ opleveren. De begro
tinr:, uor 1969 zal namelijk niet meer 
belast ;oijn met zeer hoge uitgaven voor 
vuilverbrandingsinstallatie, rioolwa.ter
zuiveringsinstalla1ie en nog enkele an
dere grote werken. Daardoor zullen 
waarschijnlijk gelden Vlijkomen, die 

VRIJHEID, EN DEMOCRAlU: 

vele honderden meters 1noeten omlopen, 
ten einde de enige Vllinkels uit de verre 
omtrek op de J. Drijverweg te bereiken, 
omdat het bij deze weg geprojecteerde 
brug·getje nog niet is gerealiseerd en 
zijn zij bereid, de aanleg van d\t brug
getje te bespoedigen of desnoods een 
noodbruggetje of dam aan te leggen? 

4. Weten burgemeester en ·vvethou
ders dat de kinderen uit vorengenoemde 
wijk, sinds de eerste bewoners er ïn 1966 
gingen wonen, niet buiten kunn.en spelen 
door het drukke vrachtwagentransport 
van de bouwwerken in de omgeving en 
zijn zij op de hoogte van het schrijven 
van 22 juli 1968 van de dienst der Pu
blieke Werken, waarin de vereniging 
wordt medegedeeld, dat - onvoorziene 
omstandigheden voorbehouden - pas it.1 
de loop van 1969 met de aanleg van de 
ontworpen kinderspeelplaatsen zal kun· 
nen worden begonnen? 

5. Zijn burgemeester en wethouders 
bereid, alles te doen om de aanleg van 
deze kinderspeelplaatsen te beiSpoedi.g·en? 

6. Kennen burgemeester en wethou
ders de klaohten uit deze wijk, maar 
ook uit de andere 11ieuwbouvvwijken, dat 
vele maandenlang hopen trottoirtegelB 
en straatstenen bij de woningen blijven 
liggen ·en zijn zij bereid, door het hou
den van een grote schoonmaakbeurt, 
hieraan een einde te maken? 

plooit. Dit verschijnsel zal wel in !1oge 
mate berusten op het feit dat de 
omstreken van Rotterdam zo slecht zijn 
voorzien . van recreatiemoge
lijkheden. De onderzoekers houden er 
rekening mee dat ook op langere tere 
mijn veel Rotterdammers op zondag 
thuis of binnen de stad zullen vertoeven. 
Bij hun overwegingen ter zal'e houden 
zij het oog vooral gelicht op de minder 
mobiele groepen, zoals de bejaarden en 
de mensen met relatief lage inkomens. 

Nog één interessant gegeven tot 
besluit. Het onderzoek heeft aangetoond 
dat er een statisfisch verband bestaat 
tussen de fàctoren hn' ,. -m tuin enerzijds 
en de mobiliti;;it van de bewoners·ander
. zijds .. De mo]J:iliteit neemt toe naarmate 
het "wooncomfort" afneemt. 

De onderzoekers voegen hier voor
zichtigheidshalve onmiddellijl• aan toe 
da:t deze statistische uitkomst - l1oe 
interessant op zichzelf ook - niet direct 
"maatschappelijk relevant" hoeft te 
zijn. Tegelijkertijd echter achten zij 
haar belangwekkend genoeg om een 
eventueel voortgaand onderzoek, in het 
bijzonder ten aanzien van dit thema, 
gerechtvaardigd te maken. In een 
"woord vooraf" heeft trouwens ook ir. 
B. Fokkinga, directeur van de Rotter
damse dienst voor stadsontwikkeling. op 
een voortzetting van dit soort sociale 
onderzoekingen aangedrongen. 

voor andere, dringende zaken kunnen 
worden aa.:r\gewend. Oude plannen zul
len misschien nu eindelijk tot een beglil 
van uitvoering kunnen komen, de sane
ring zal krachtiger ter hand genomen 
kunnen worden. Het reconstructie-plan 
voor het Gevers Deynootplein en omge
ving schijnt vrijwel gereed te zijn en 
zal binnenkort aan de openbaarheid 
worden plijs gegeven. Het is de bedoe
ling er in 1970 mee te beginnen. Er zal 
verder, . zo menen we te weten, binnen 
afzienbare tijd ook begonnen worden 
aan de reconstructie van de Hatinglm
de, d. w. z. het deel tussen de Badhuis
straat en de Juliaan Kokstraat. De uit
werking van een plan om de havenkom 
te dempen en (gedeeltelijk?) te bebou
wen schijnt in het laatste stadium van 
voorbereiding te verkeren. Mogelijk, 
dat in 1969 ook begonnen zal kunnen 
worden aan de reconshuctie van de 
Groenmarkt eu in verband daarmee 
met · de bouw van de raadzaal naast 
het oude stadhuis. Dit zijn allemaal 
vooruitzichten, waarnaar al lang wordt 
uitgezien. Blijft helaas de allerbedroe· 
vendste situatie in het Spuikwartier. 
waarvoor Nervi met zijn Nederlanclc;e 
collega's een nieuw plan moet ontweY
pen, waarvah dan nog moet worden af
gewacht of het ook zal worden verwe
zenlijkt. Optimistisch daarover :z.ijn we 
niet. Maar misschien zal het allemasl 
nog meevallen. 



VRIJHEID ··EN DEMOCRATIE 

Tijdens hun besprekingen in Bratislava 
eerden de commmlistische leiders de in 
de Tweede \\'ereldoorlog gesneuvelde Rus
sisdie soldaten. Op de eerste rij uiterst 
!ii1ks pt•tmlier Rosygin van de Sowjet
Unie en uiterst t·echts partijleider Dubeek 
nm Tsjed10slowak\je. Naast jOubeek 
loopt Walter l.TilH'icht van Oost-Duits
land, ··naast hem Gomulka (Polen), in 
lwt midden !le Russische secretaris-gene· 
raai Brez,jnew, met aan zijn rechterhand 
de president van Tsjechoslowakije Svo
hoda. 'l'ussen deze en I\:osygin ziet- men 

president 7:hivlmv van Bulgarije. 

Balans van Cierna 
Vier dagen lang hebben de Tsjechen 

en Russen in Cierna nad Tisou achter 
g:esloten deuren vergaderd. Vier dagen 
lang heeft de buitenwereld - een vooral 
de bevolking van Tsjechoslowakijke -
niet g·evveten, hoe hel stond met het 
woordduel tussen de topfiguren uit bei
de landen. Dat de stukken er af gevlo· 
gen zijn, lwn rrien concltideren op tweeër
lei grond: Ten eerste wa.s de aanval 
tegen de Tsjechen, vervat in de 
Warschause brièf der._ vijf "ortho
doxe" communistische landen zo heftig 
geweest, dat de weerslag daarvan . in. de 
\'ergadering in het ',l'sjechlsche 
gcensdorp niet kon uitblijven. · En ten 
tweede waren er ·de bewoordingen van 
het aan het slot uitgegeven commu-

qué, Daar sprak men van een vergac 
dering, gehouden in een atmosfeer van 
"openhartigheid, oprechtheid e11 weder
zijds begrip"'. Vooral de eerste twee 
substantiva wijzen er volgens he~ com

tmqnistische-diplomatiek jargop op dat 
mé:h het aanvankelijl> · oneens, · .en wel 
zeer oneens. is geweest. ·, · _ 

Het communiqué was verder · .. zo 
nietszeggend. dat veelkleurige interpre
tatie mogelijk was. Die bleef dan. ook 
niet uit. Want zelden hebben '""ij zo zeer 
uiteenlopend commentaar geZien. Com
mentaar, waarin men tot de. slotsom 
kwam dat het er voor de Tsjechen 
])~aar somber uitzag. Maai· ook com
mentaar dat de schuchtere hoop 
uitsprak van een overwinning van -Dub--

Het gezag van de paus 

Paus Paulus' encycliek Humanae 
Vitae heeft niet alleen in . de 
room:;katholieke wereld taJ; van .. reac
ties uitgelokt. Hij heeft zich dan ook 
onder meer gericht tot de.regeri):lgen 
van alle landen .ter wereld· met het 
verzoel' geen programma's tè entl· 
meren die beperking vall het aantal 
g·eboorten beogen. Alleen dat al 
rechtvaardigt een standpuntbepaling 
over. déze encycliek ook . buiten ka
tholieke kring. Liberaal denkenden, 
of zij katholiek zijn of niet, zullen 
daar overigens weinig moeite mee 
hebben. 

Misschien echter nog belangw·ek
kender dan het .feit dat de paus ge· 
boortenregeling anders dan door 
middel van periodieke onthouding 
blijft afwijzen, is de wel zeer kri· 
tische reactie op deze encyclielt ·;an 
tal van vooraanstaande katholiek~ 
g·eestelijken. Hoewel e~n · encycliek 
niet als een onfeilbare uitspraak op·_ 
gevat wordt, kan -de _overtuigde ka
tlloliek duidelijke uitspraken van de 
hoogste gezagsdrager van de kerk 
toch niet zonder meer naast zich 
neerleggen. Nu, meer of minder be· 
deld, zelfs lmrdinalen en bisschoppen 
- laat staan de "gewone man" -
deze neiging tonen, kan men niet 
anders dan concluderen dat het ge
zag van de paus in eigen kring 
taant. Die, overigens niet nieuwe, 

ontwikkeling heeft · door · dezè ency. 
.cliek een versnellende impuls gekre
gen. 

Ons wé'ekblad lijkt mij' niet de · 
plal'l.ts . een oordeel in godsdienstige 
zin over die ontwikkeling te formule
ren. Als politiek bewust denk~nden 
echter dienen wij ha::tr wel te re' 
gistreren. Zij zal, naar mijn stellige 
overtuiging, in de komende decennia 
yerder gaan en het lijkt mij niet 
extreem om te stellen dat zij zelfs in 
ons kleine laÎldje gevolgen zal heb
ben, met name voor de politieke ver
houdingen. Naarmate immers de 
binding met de kerk geringer wordt 
- en dat zal het resultaat zijn, ook al 
stelt de Nederlandse kerkprovincie 
als geheel zich onafhankelijker van 
Rome op - zal voor de katholiek 
ook de binding met de KVP, tot nu 
toe Nederlands grootste partij, afne
men. 

Dat dit laatste al reeds sinds jaren 
geschiedt bewijzen de achtereenvol
gende verkiezingsuits1agen, vooral in 
het zuiden· van het land. Natuurlijk 
heeft dit meer oorzal{en, maar een 
der belangrijkste is toc)1 wel dat het 
gezag van de l'erk afbrokkelt. In de 
katholieke reacties op de pauselijke 
overwegingen Humanae Vitae vindt 
men daarvan een duidelijk voor
beeld. 

Ph. C, LA CHAPELLE Jr. 

eek en zijn volgelingen. : 
Het ergst te verduren hadden het de 

buitenlandse journalisten, die Praag_ 
hebben overspoeld. Zij moesten afgaan 
op officieuze zegslieden die het zelf ook 
niet wisten, of op de beroemde ,.man 
van de straat". Deze laatste 
mensensoort stond ke1111elijk wantrou
wend tegenover het :resultaat. Wantrou· 
wen, dat werd· versterkt door de ong·e
wone · zwijgzaamheid van Alexander 
Dubcek, de communistische leider, die 
in slechts een zevental maanden tot een 
nationale figuur is geworden. Maar die 
donderdagavond ...:: de slotavond van 
Cierna - zweeg Dubeek in het Tsje
èhlscli, in het Sowaaks, kortom in alle 
talen. Het was president Svoboda en 
later ook de voorzitter van de nationale 
vergadering Smrkovsky, die trachttèn 
de gemoederen .te kalmeren. Wel zei 
president Svoboda. dat- de Russen aan de 
lijn van Dubeek niets in de weg zullen 
leggen .. Wel gaf Smrkovsky te kennen 
dat men de brief der ,.vijf'' moest ver· 
geten. ·1\:Iaar het bleef ten enenmale on
duidelijk welke· ,concessies Dubeek had 
moeten doen ·om het · gevaar van 
Russische interv'entie af te wenden. 

Conclusies 
Later, in redevoE;ringen vlàk vóór en 

na de vergadering der conservatieve 
.vijf .plus. de Tsjechen te Bratislava. 
heeft Dubcek, . ook thans nog zonder de
tails te geven, tenminste een aantal za

.ken uit de do.eken gedaan .. Toen kon 
men tot twee conclusies komen. De 
Russen. ·lieten intern de Tsjechoslowa
keil. min of meer de . vrije hand. Extern 
bleken· D1,1bcel~ 'en .. de zijnen volledig 
vast te houden aan de Comecon en ll.et 
Warschaupact . .Al moet men zonder ken
nis der achtergronden een zekere 
reserve handhaven, het schijnt toch wel 
vast te staan dat de Tsjechen in Cierna 
- Bratislava was slechts een soort ver
zoeningsfestijn - een overwinning heb
ben behaald. 

Uit de telrst van het communiqué van 
Bratislava, vroeger Pressburg . ge
naamd, bleek het volgende. Temidden 
van een waterval van woorden kon men 
ervaren dat, al bleef men dan samen
gaan "op de weg. van socialisme en 
communisme", men niettemin rekening 
wilde houden _met "nationale specifieke 
eigenaardigheden en voorwa;'irden''. 
Hier nu ·lag voor de Tsjechen de kern 
·van de zaak. Zij konden, al dan niet 
onder resérve, voortgaan met orde in 

· eigen huis te stellen. Maar zij zijn en 
blijven lid van het Oostblok en van het 
Warschaupact. 

Dit alles is een uiterst merkwaardig 
resultaat. Want men mag vooral niet 
vergeten, wat aan Cierna -- en zijn 
"volgwagen" Bratislava - is voorafge
gaan. Daar was de barse, dreigende 
brief van Warschau. Daarin werd van 
de Tsjechen op norse toon verlangd : 

·herinvoering van de censuur en vrijwel 
een herroeping van Dubceks liberalisa
tie-program. Bovendien was er de mili
taire dreiging, die werd ingezet op zeer 
forse schaal. Zeker, Dubeek had 
destijds, zij het schoorvoetend, erin toe
gestemd, dat er bescheiden manoeuvres 
met deelneming van Russische troepen 
zouden worden gehouden binnen zijn 
landsgrenzen. Maar toen eenmaal de 
Russische tanks en verzorgingseenhe
den Tsjechoslowakijke waren binnenge
rold, was de bescheidenheid ver te zoe
ken. Een deel der Russische eenheden 
bleef dagen en wekenlang nadat de ma
noeuvres beëindigd waren in Tsjechoslo
wakijke .. En v0oral: daar \varen de 
grootscheepse manoeuvres inclusief op
roeping van reservisten aao de gehele 
westgrens van Sowjet-Rusland. Als klap 
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op de vuurpijl was er ten slotte de 
Russische eis, binnen Tsjechoslowakije 
Russische troepen te legeren. En zulks, 
omdat dit land niet tot verdediging van 
zijn grenzen met West-Duitsland in 
staat zou zijn. 

Waarschijnlijk hebben sommigen in 
het Kremlin zich misrekend in hun 
waardering van het Tsjechische ge
val. Blijkbaar dachten zij met barse 
dreigingen Dubeek door de knieën 
te doen gaan. Ook bleek een over
matig Russisch wantrouwen ten op
zichte van zijn werkelijke . :bedoelingen. 
vvant voor een niet door-·paitijhartstocht 
verhitte beschouwer was:·'het duidelijlt, 
dat Dubeek - door opvoeding .en le
vensloop communist in hart . en nieren 

wilde vasthouden wwel aan het 
Oostelijk, blok .als aan het. communisme. 
Slechts was er ·dit verli!chll dat bij 
drooinde. van en de mogelijkheden zag 
voor een vrijer neo-communisme, waar
bij de muilkorf naar de relikwieënkast 
verwezen werd. 

.Ingeslikt 
. Wat ook z<1Il.Ilehlaar bleek, is, dat de· 

fenüe jongens .. en stoere knapen van het 
Russische-orthQdo~e communisme de ge
hate brief utt Warschau, tenminste wat 

'de. t.el<st betreft, volledig hebben in
geslikt. Een Tsjechisch zegsman .drukte 
het. tegenover een correspondent van 
The Observer a1,1ders uit: ,.staatsbegra
fenis . wet. alle. eerbewijzen voor de 
;w a<·schaucbrieJ''. 
, . De· ,resultaten van Cierna, en ' als 
sluitstuk. B:ratislava, - schijnen dus te 
ZtJn· ' dat . men Tsjechoslowakijke 
veelszins - hoe. ver is onduidelijk - de 
..v:àje. hand laat in zijn hervormingen op 
. bi:imenlands . gebied. Het moet en wil 

. blijkbaar. in het gareel blijven ·lopen .op 
het buitenlandsè Oostblok-terrein. 

Wat dit laatste betreft is hert wantrou-
\ven van .de . Russen van hun kant ge
'i\lel~, begrijpelijk .. Warît anders dan bij
.'i,óorbeeld Roen1ènië ligt Tsjechoslowa
.Jdjke 'tn geval van "gevaar" als een wig 
tussen de landen van het 
Warschau-pact. 

Dat Dubeek .kennelijk niet van zins is 
dit pact te .verlaten komt op rekening 
van zijn communistische overtu~ging, zie 
boven, m.aar stoelt vooral ook op econo· 
mische overwegingen. De Tsjechoslowa
ken zijn .economisch voor een zeer groot 
deel. op Sowjet-Rusland georiënteerd. 

Rèst de vraag, waarom de Russen 
keimeiijk hebben ingebonden. 
Waahchijnlijk hebben zij zich op het 
laatste moment geraliseerd dat zij juist 
door .een te starre houding de splijting 
zoucte:t;J. teweegbrengen, die hun een zo 
slechte .nachtrust moet hebben bezorgd. 
Oo~ wei1sten zij- stellig een bevestiging 

, van het eenheidstront met het oog op de 
grote internationaal-commUÏlistische 
conferentie, die in november te Moskou 
gehouden wordt. 

Dubcek, de taaie en scherpzL'lllige 
Dilbeek, wil of moet alles vermijden, 
wat de Russen ·aanleiding tot nieuwe 
a1;gwaan geven ltan. Zo heeft 
Smrkovsky de journalisten te Praag te 
verstaan gegeven dat Zij wel de waar
heid mogen schrijven, maar toch steeds 
het belang van partij en staat in ge
dachten moeten houden ... 

Men moet nu afwachten hoe het met 
het liberaliseringsproces in Tsjechoslo· 
wakije zal gaan .. Dubeek is er de man 
niet naar in wezen van zijn progran1 af 
te wijken. Toch zullen er waarschijnlijk 
om den · lieven vrede wille enkele 
sehaarse buigingen in oostelijke richting 
worden gemaalü, De Russische potenta
ten op hun beurt zullen er stellig met 
Argusogen op letten dat men het met de 
democratisering in Praag, althans vol
gens hun opvatting, niet al te dol zal 
maken. Het is geenszins denkbeeldig, 
dat niettemin het Tsjechische voorbeeld 
ten slotte zelfs in Rusland een beschei
den navolging zal vinden. 

Maar dat is Boheems-Russische toe-
komstmuziek L. M. 
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de sociaal-economische • • comm1ss1e van de VVD Rapport van 
naar aanleiding van het rapport van de commissie-Verdam 

Herziening van het 
ondernemingsrecht 

·· Óp deze en de volgende pag·ina's publiceren wij de volledige tekst van het 
rapport "Herziening· van het ondernemingsrecht", dat de sociaal-economische 
commissie van de VVD ··heeft opg·esteld en dat gisteren tijdens een pers
conferentie aan de openbaarheid is prijsg·egeven. Het. rapport is voorzien 
van een inleiding, die wij op pagina 1 van dit blad afdrukten. 

Deel I: Algemene 
beschouwingen 
Hoofdstuk 1 : 
Grondslagen 

De SEC ziet de onderneming als een 
economische doelorganisatie, waarin ka
pitaal en arbeid samenwerken. Deze sa
menwerking wordt bestuurd door de on
det;nemingsleiding. Aan deze leiding -
management - worden, speciaal in de 
moderne tijd, hoge eisen gesteld en zij 
dient daartoe ook over een grote mate 
van slagvaardigheid en mede daardoor 
ook over een grote mate van vrijheid te 
beschikken. · 

De onderneming was · · aanvat'ikiHijk 
een particuliere zaak van qe ondei;ne
mer, die meestal tevens eigenaar was, 
primair gericht op de behartiging hm . 
zijn eigen economische belangen. Steeds 
meer is geleidelijk ook de sociale ka]lt, 
d.w.z. de belangen van al diegenen die 
in de onderneming werken, naar voren 
gekomen. Heden. ten dage is de onder" 
neming, vooral de middeigrote en g1'ote 
onderneming, in hoge mate een - naar 
continuïteit strevend instituut op 
zichzelf geworden, vän belang voord de 
gehele streek waar zij is gevestigd,· en 
waarvan het wel en wee op allerlei wij
zen in die gehele streek doorwerld. ·De 
ondernemer-eigenaar wordt steeds meer 
een ondernemer-n1anager, 

D<;! grote slagvaardighe'id en de daar
niede verbonden grote vrijheid van de 
ond~rnemer-manager brengen ook een 
grote verantwoordelijkheid met zich 
mede. Deze verantwoordelijkheid uit 
zich in verschillende vormen en met 
een verschiliende inhoud: 

a. de verantwoordelijkheid jegens de 
kapitaalverschaffers is een financiële 

· verantwoordingsplicht. Dit houdt de 
noodzaal' in van veel informatie om een 
juist oordeel te kunnen vormen, dus een 
grote mate van openheid; 

b. de verantwoordelijkheid jegens de 
personeelsleden van de onderneming is 
weei· een geheel andere. Ieder die in 
de· :onderneming werkt, is in hoge 
máte bij het wel en wee van die onder
neming betrol,ken en zijn arbeid kan 
voor hemzelf alleen zinrijk worden . ver
vuld, als hij zich ook werkelijk. bij de 
ondememing betrokken voelt.· Daartoe 
is nodig een zo groot mogelijke mede
zeggenschap, zoals hierna nl. in 2.1, 2.2 
en 2.4. riader wordt uitgewerld, en dàar
aan is onverbrel;elijk verbonden de· ·.no
dige informatie, dus een grote mate van 
openheid; · 

c. de verantwoordelijkheid jegens der
den: leverancie1·s, kredietgevers, de be
woners der betrokl;en streek, de 
plaatselijke overheid, in het algemeen: 
jegens het publiek, is weer een andere. 
Dit publiek dient de gelegenheid te heb
ben om inzicht te verkrijgen in de be
langrijkste gebeurtenissen in de onder
neming, om zo nodig kritiek te uiten en 
om met bepaalde toelwmstige. ontwi)ü,e
lingen in de onderneming rekening te 
lmnnen houden. Dit alles betékent we
derom het verstrekl{en van de nodige 
informatie, dus van een grote mate van 
openheid .. 

De SEC is Yan mening, dat deze open-

beid, dit open ondernemerschap, de 
moderne eigentijdse vorm is, waarin de 
onderneming heden ten dage moet wor· 
den gedreven. Ze ziet in deze openheid 
een uitingsvorm van een zeer wezenlij\{ 
bestanddeel van het moderne libera
lisme. 

Het is duidelijk dat als men deze ge
dachtengang aanvaardt, zij in principe 
geldt voor elke onderneming en dus on
afhankelijk is van de techtsvorm, waar
in de onderneming gedreven wordt, of 
van de vraag of een N.V. "open" dan 
wel "b,esloten" is. 

De voorstellen, neergelegd in het rap
port~Verdam hebben, anders dan de ti
tel van het rapport zou doen vermoe · 
den, hoofdzakelijk betrekking op de 
naamloze vennootschap, . één der juri
dische vormen, waarin de onderneming 
werkzaam kan zijn, bij, grote onderne
mingen ook de mee!>t voorkomenJe 
vorm. De begrippen ,;onderneming" en 
.,naamloze vennootschap" dekken el
kaar echter niet en lopen in het rapport 
dan ook ten onrechte vaak door elka<:tr. 

Aan de oplossingen, voo1·gesteld J.oor 
de commissie-Verdam met betrekking 
tot openheid en medezeggenschap, ligt 
mede de .gedachte ten. grondslag, dat de 
onderneming een samenwerkingsvm·
band is van kapitaal, arbeid en leiding, 
en dat op grond daarvan zoveel mo.5e
lijk parallelle constructies moeten wor· 
den opgezet jegens kapitaaL en jegens 
arbeid. Naar de mening van d<? 
SEC zijn kapitaal én arbeid echter onge
lijke en onderling onvergelijkbare groot
heden. 

Hoofdstuk 2 : 
De positie van 
de arbeid 

2. 1 Arbeid en medezeggenschap 

De "factor ar·beid" bestaat als zoda
nig niet. Het gaat hier om een aantal 
mensen met vaak zeer verschillende in
dividuele zowel als collectieve opvattin
gen en belangen. Velen, ook liberalen, 
spreken wel van de "factor arbeid" en 
vertalen dit dan ten onrechte als "de 
arbeiders". Ook de directeur van een 
N.V. is echter een werknemer; zijn be
langen verschillen niet veel van die van 
het hiët·al'Chisch niveau . onder hem, en 
zo is er steeds een geleidelijke overgang 
tussen de niveaus. 

De SEC acht de medezeggenschap der 
werknemers een belangrijke fase in een 
emancipatieproces, dat ontstond, nadat 
de materiële behoeften en de rechtsposi
tie van de werknemer grotendeels veilig 
gesteld waren. Zij zou de medezeg
·genschap in ruime zin willen definiëren 
als de mogelijkheid voor de werknemer 
om invloed te kunnen uitoefenen op de 
zaken van ondernemingsbeleid, waarbij 
hij betroldîen is. 

2. 2 Delegatie en communicatie 

Duidelijk moet worden gesteld, dat de 
voor de· werknemer n1eest directe me' 

dezeggenschap kan worden bereikt door 
een systematisch toegepaste werkstruc
turering met. een zover mogelijk gaande 
delegatie ·van taken (Verantwoorde
lijkheden en bevoegdheden) aan . de 
werknemer. Weliswaar is dit een tot de 
arbeidsplaats beperl>:te medezeg
gen .. :;chap, maar als zodanig zal zij zeer 
reëel worden beleefd, te meer wanneer 
de onderneming een goede communica
tie kent, . .waardoor de werknemer meer 
besef krijgt van. het "hoe en waarom'.' 
van de onderneming en ·van zijn' aan- · 
deel daarin, 

De SEC spreekt de wens uit, dat deze 
ontwikkeling. door de ondernel'ners 
steeds meer wordt gestimuleerd, het
geen mede de onderneming· zelve ten 
goede ltómt. · · 

Andere vormen van directe medezeg
genschap komen al spoedig in strijd 
met de voor het behoud van de slag
vaardigheid noodzakelijke hië1·archische 
organisatie der 'Onderneming. 

2. 3 Werknemerscommissaris 

De meerderheid '"an de commissic
Verdam (de "negen") m·eent een vorm 
van medezeggenschap gevonden te heb
ben door de creatie van. de werknemers
commissaris. Met de minderheid van de 
com.missie-Verdam (de "zeven"). acht 
de SEC dit een schijnoplossing, welke 
een werkelijke medezeggenschap van 
het personeel niet of nauwelijks dient en 
welke ook niet bij de werknemers leeft. 

De SEC meent dat hiel' meer een 
eerste begin van een aantasting gezien 
moet worden van het liberale uit
gangspunt, dat · de produktie door d~:o 
particuliere onderneming het meest bij

. draagt tot de welvaart en de verant-
woordelijkheid van allen. Dat deze me
ning geenszins ongegrond is, moge oo'k: 
blijken uit heLfeit dat vier leden van de 
"negen" nog verder gaan en een ont
wikkeling vo'orzien en · kennelijk ook 
wensen, "waarin het beheer van het 
vermogen overwegend bij maatschappe
lijke organen komt te berusten" (blad
zijde 31 van het rapport-Verdam). 

Aangezien de SEC van mening is dat 
hier inderdaad liberale beginselen in 
het geding zijn, wil zij een duidelijk 
afwijzend standpunt hiertegenover in
nemen (zie voor de positie van commis
sarissen ook 5. 1.). 

ZiJalS hierna nader· zal W0·1·den .uite.en
gezet, ac!1t de· commissie de taak van 
de raad van c0m1nissarissen een zeer 
belangrijke; voor een goede uitoefening 
van die · taak is de grootst mogelijke 
homogeniteit in die raad noodzakelijk. 
)..Iet de figuur vah de werknemerscom-. 
missaris worden allerlei belangente
genstellingen en het behartigen van 
groepsbelangen in die raad binnenge
haald,' welke . daar niet thuishoren. · Zo 
ool' acht de commissie het recht van 
wraking van commissaris-kandidaten 
door de SER, zoals door de "negen" 
bepleit, een lapmiddel om de fouten van 
een onjuist uitgangspunt te verzachten. 

2. 4 Ondernemingsraad 

Naar de mening van de SEC is naast 
uitbouw van de ondernemingsraad het 
beste middel om de verantwoordelijk
heid van de leiding jegens het personeel 
en de grootst mogelijl'e inspraak van 
het personeel in de onderneming-szaken 
tot uitdrulîking te brengen. Wel zal 
moeten worden gezorgd voor een be
hoorlijke vertegenwoordiging van het 
gehele personeel, · ook van de bij de 
categorale bonden aangesJotenen en van 
de ongeorganiseerden. 

De SEC stelt zich in dat opzicht in 
grote lijnen achter de voorstellen van 
de commissie-Verdam. Zij zou nog ver
der willen gaan en de onderne
mingsraad verplicht willen stellen voor 
alle ondernemingen met meer dan 100 
personeelsleden, onder een bepaalde 
sanctie en met de mogelijlîheid van ont
heffing voor bepaalde bedrijfst:lkl,,.m 

waar zich praktische bezwaren voor
doen (bv. de zeescheepvaart, de inter
nationale aannemingsbedrijven, enz.}. 
Zij wenst echter de mogelijl,heid van de 
kandidaatstelling · niet in de eerste 
plaats aan de .zgn •. erkende vakorganisa
ties voorbehouden te zien, maar wil de
ze tegelijkertijd bij de wet openen voor 
de niet-erkende· categorale bonden en 
voor iedere groep van bv. 25 werknee 
mers in het.·bedrijf, .zonder tussenkomst 
van de bedrijfscommissies. Zij acht dit 
nodig voor .een verdere versterking van 
de democratisering van de ondeme
mingsraad. 

De ondernemingsraad blijft echter 
werkzaam ·naast het hiërarchisch ver
band van de onderneming. Dit stelt 
grenzen aan zijn bevoegdheden. Zo acht 
de SEC het met de commissie-Ve1·dam 
ongewenst de ondernemingsraad de be
voegdheid tot het uitlokken van een 
enquête ~oe te kennen. Ook bij toeken
ning bij de wet van verdere bevoegdhe
den zal men steeds de positie van de 
ondernemingsraad binnen de doelorga
nisatie, welke de onderneming imme1·s 
is, in het oog moeten houden. De 
voorstellen van de commissie-Verd~tm 
voldoen in het algemeen zeer wel aan 
dit criterium. 

Mede op deze gronden wijst de SEC 
de van vet'schillende zijden gesugge
reerde personeelsraad als tegenspeler 
van de ·. ondernemer ~ die dan niet 
meer als voorzitter .mag fungeren - af. 
De taak van de ondernemingsraad is 
juist om samen met de voorzitter het 
belang van de onderneming te dienen. 

Het komt de SEC gewenst voor hier 
te wijzen op de belangrijlw taak van de 
vakverenigingen bij de normale 
bescherming van de werknemersbelan
gen door de c.a.o.'s. De juiste tegenspe
ler van de ondernemer moet niet een 
personeelsraad zijn, welks leden in een 
hiërarchische verhouding tot de onder-. 
nemer staan, mwar de va:kvereni
ging. Een goed contact tussen va;kver
enigingsbestuurder en ondernemings
raadsleden kan merbij gunstig wm·
ken (evenals trouwens een geregeld 
contact tussen vakV€renigingsbesümr
der en ondernemer). Ook ihet optreden 
van een zgn. "shop-steward" (een ver
tegenwoordiger van de V1fl!kbeweging in 
het bedt•ijf) wijst zij af, mede omdat een 
dergelij'ke figuur de ondernemingsraad 
omzeilt. . 

Anderzijd:; kàh de SEC zich evenmin 
verenigep 'inet ... de meermalen geuite 
suggestie vakverenigingsdeskundigen 
tot d~ · ondei;nemingsraadsvergaderingen 
toe t,e .latf))1. Het grootste bezwaar hier
tegen is, . dat de gehele discussie zou 
lnmnen ·gaan öritaarden in een dialoog 
tussen de vakvereniging en de onderne
mingsleiding over de hoofden van de 
raadsleden heen,- waardoor de medezeg
genschap v~n .het personeel in geen en
kel opzicht tót. haàr recht zou komen. 

De SEC ei-kent echter, dat inschake
ling van . deskundigen belangrijlie voor
delen kan hebben, doch deze deskundi
gen zullen . onafhankelijke personen 
moeten zijn. Zij acht, om dit doel te 
bereil,en, een regeling dat de voorzitter 
op· verlangen van de ondernemingsraad 
verplicht is een dergelijke deslnmdige 
uit te nodigen, verkieslijker dan de door 
de commissie-Verdam voOl'gesteldc 
procedure, waarbij de voorzitter een ve
torecht heeft, dat bovendien eerder tot 
conflicten aanleiding kan geven. 

2. 5 Slotopmerking 

Het lijkt juist dit hoofdstuk over de 
positie van de arbeid in de onderneming 
te besluiten met de erkenning, dat de 
vrijlleid van arbeid en van arbeidskeuze 
met name voor oudere, voor ~ogere en 
voor gespecialiseerde functionarissen 
maar zeer betrekkelijk is. Het grote 
belang, dat in het bijzonder ook deze 
groepen hebben bij een goede gang van 
zaken in de onderneming, onderstreept 
nog eens de noodzaak van duidelijl{e en 
tijdige informatie in de het gehele perso
neel vertegenwoordigende onderne
mingsraad. 
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Hoofdstuk 3: 
Verslaggeving. 
en enquête 
3. 1 Uitgangspunt 

Ii1 het vorenstaande heeft de SEC 
reeds gesteld, dat openheid van het on
dernemer;;chap een eis is, wellte onaf
hankelijk is van de toevallige 
reehtsvorm waarin de onderneming 
wordt gedreven. Er bestaat dan ook 
geen principiële grond om in dit opzicht 
de N.V. anders te behandelen dan de op. 
andere wijze georganiseerde onderne
mingen en evenmin om in dit opzicht 
enig verschil te maken tussen open en 
besloten N.V.'s. 

Met uitzondering van de hierboven 
reeds summier .behandelde voorsteHen 
tot wijziging van de Wet op de Onderne-
mingsraden, de uitbreiding van de toe
passing van het voorontwerp van wet op 
de jaarrekeningen tot de cOöperatieve 
verenigingen, onderlinge waarborg
maatschappijen en landbouwkredietban
ken en het openen van de mogelijkheid 
tot een enquête bij de cOöperatieve ver
enigingen beperken de voorstellen van de 
{)ommi'Ssie-Verdam zich tot de naalillo
ze vennootschappen. · 

De SEC staat echter een zo ruim. mo
gelijke ópenh~id en (laarmede · samen
hangend .een zo ruim mogelijke infor
matie, voortvloeiend uit de verant
woordelijkheid van de ondernemer, voor 
en bepleit derhalve een uitgebreidere 
toepassing. Waar deze uitbreiding niet 
zo eenvoudig te verwezenlijken is (bv. 
met betrekking tot het enquêterecht), 
meent zij overigens, dat men met invoe
ring bij de naamloze vennootschap 
(waarmede toch verreweg het gi·ootste 
deel der grotere ondernemingen onder 
de werking van de desbetreffende wet 
wordt g·ebracht) niet moet wachten, 
totdat de mogelijltheden van i.ûtbreiding 
zijn ,onderzocht. 

3. 2 Verslaggeving, vorm en 
inhoud 

Het is een onvermijdelijk gevolg van 
de eis van behoud van slagvaardigheid, 
dat de onden1emer de verslaggeving, 
voortvloeiend uit zijn verantwoordelijk
heid, in het algemeen slechts achteraf 
l'an effectueren. De. normale vorm van 
verslaggeven is het overleggen van de 
balans en de winst- en verliesrekening 
met een toelichting daàrop en een 
verslag over de gang van zaken in de 
.onderneming. Deze verslaggeving is 
reeds summier voorgeschreven door het 
Wetboek van Koophandel .voor naamloze 
vennootschappen en wordt .als regel in 
de vorm van een "jaarverslag" aan de 
aandeelhouders voorgelegd. Gezien het 
feit dat in een dergelijk verslag . toch 
ook andere voer de gang van zaken he
l:u1grijke f~iten en ook wel toekomstver
wächtingei1' aari de orde . komen dan in 
de zuiver financiële opstelli11g. van ba
lans en verlies- en winstrel{ening, welke 
hij de bespreking in de onderne
ming-sraad vaak van belang zijn, achl 
de SEC het van belang,. dat onder de 
definitie van de· "jaarrekening" (artikel 
1 van het voorontwerp van wet -op de 
jaarrekeningen) het jaarverslag wordt 
begrepen. 

Voorts pleit de SEC voor een 
voorschrift, dat naast de aan regels ge
bonden jaarverslaggeving ook medede
)ingen op kortere termijn, bv. per kwar
taal worden verstrekt. pe commissie 
'baseert deze wenselijkh~1d op het feit, 
dat de jaarverslaggeving onvermijdelijk 
moet naijlen op de feitelijke ontwikke
ling en daardoor de in de jaarverslagge
ving neergelegde informatie reeds gro
tendeels door de feiten zou kunnen zijn 
achterhaald. 

'3. 3 Enquête 

Men zou de enquête lmnnen zien als 
een gedwongen verantwoording. op be
paalde punten, ingeval er van wanbe
leid sprake is. Ook hieraan heeft de 
commissie-Verdam voorstellen gewijd, 
waarbij de mogelijkheid om een 
enquête te doen instellen. aanmerkelijk 
wordt uitgebreid. De SEC - uitgaande 
van haar in het voorgaande geschetste 
uitgangspunten - stemt hiermede in 
grote lijnen in. Zij wijst erop, dat de 
uitbreiding van het enquêterecht in het 
verleden reeds enige malen van liberale 
7.ijde, o.a. in "Open Ondernemerschap", 
is voorgesteld. 

Ook hier acht zij het gewenst de rege
lingen mutatis ·mutandis eveneens toe
pasbaar te maken voor andere dan de 
hier voorgestelde ondernemingen. Het 
zou voor de om een enquête verzoel{en
de werknemersorganisatie resp. de pro
cureur-generaal geen verschil behoeven 
te maken of het gaat om een N.V. of 
een coöperatieve vereniging dan wel om 
een in een andere rechtsvorm· gedreven 
onderneming. 

3. 4 Uitbreiding voorschriften 
jaarrekeningen 

Wat de voorschriften voor de jaarre
-- keningen betreft, deze ltmmen op eenvou-

dige wijze geldig \Vorderi' gemaakt voor 
anders dan in NV-vorm gedreven ven
nootschappen, door de definitie in arti
kel 1· van het voor::mtwerp van wet op 
de jaanekeningen, als volgt te wijzi
gen:· 

heeft open oog voor het tegen de opne
ming van deze besloten NV'sinde publi-
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·1. een g-eplaatst aa:ndelenkapilaal van 
f 500;000, of 

.. 2. een person~())sbestand. van 100 
pel:sonen, of · 

. katieplicht a:mgevoerde argument van 
bemoeilijking van de concurrentie voor 
gespecialiseerde en toeleverende bedrij
ven - de overige argumenten komen 
haar in het licht van de gewenste open-

"Onderneming": de naamloze ven- heid weinig steel,ho:Idend ,voor - maar 
nootschap, alsrnede . de ande1·e vannen zij acht dit argument mede met het oog 
và1i vennootschap, ais bedoeld in de·.:· ·op .de in het voorontwerp van wet op de 
de1·de t-itel van het WetboeTe van Koop-· . jaarrekeningen opgenomen voorschrif-
Hfinclel, äe· coöperatieve ve1·eniging;., ten, ~welke va.ak een voldoende ruime 

3. een balanstotaal van f 3.000.000, 

waarbij de onderneming jaarlijks door 
middel van een formulier haar ba
lanstotaal (dat door de voorgestelde 
voo1;schriften met betrekking tot de 
jaarrekeninge:Jl ('énduidig wordt val:1t
gesteld - bepaalde: sulderingen zulle'l1 
nu niet meer mogelijk zijn) en haar 
personeelssterkte . üan het Handelsre
gister moet opgeven, of wel een schrif
telijke verklaring hieromtrent zal moe
ten afleggen. 

enz. intei:pret~tie toelaten, niet van voldoen

3. 5 Sancties 

De SEC hecht veel waarde aan de 
afdwingbaarheid van de .desbetreffende 
voorschriften, zoals ·deze in artikel 34 
van ·het voorontwerp van wet op de 
jaarrekeningen staan vermeld. Bepleit 
de Vereeniging voor den Effectenhandel 
in punt 3 van haar brieven aan -de SER 
van 8 november 1965 en 7 febru!).ri 1966 
al eeri straJrechtelijke sanctie op het ·niet 
tijd~g bijeenroepe11 van de jaarlijkse. al
gemene vergadering van aandeelhou
derB. de SEC zou gaan1e een sanctie 
gesteld zien op alle hier bedoelde 
voorschriften. 

Welke sancties hierV"oor de. meest aan
gewezene zijn, wil zij echter gaarne 
voor nadere studie van deze specia
listische matelie aanbevelen. Zij merld 
slechts op, dat de injunction-procedure 
voor de Ondernemingskamer de 
instelling van deze kamer zelf acht zij 
een gelukkige gedachte va:n de commis
sie-Verdam - een in ons recht vreemde 
figuur. vórmt, meer ·passend in ·de an: 
gelsaksische rechtsstelsels dai1 in de . 
continentale. Zij r-tcht het dan ook niet 
voor de hand liggend om bij het. instel
len van e'en nieuw instituut met een tot 
nu toe onbekende procedure te gaa11 
experimenteren, temeer omdat .deze 
procedure in het rapport-Verda:m niet is 
uitgewerkt noch ooli nader is gemoti
veerd. Ook ziet zij wel be7.waren tegen 
het koppelen van de sancties aan de Wet 
Econ!1mische Delicten. 

3. 6 Slotopmerkingen 

In het tweede :5·edeelte van dit rapport 
zal de SEC nader ingaan op de voor
gestelde regelingen betreffende de 
verslaggeving en het enquêterecht, wel
ke zij - zoals gezegd - in grote trek
lien juist acht. 

Zij wenst echter hier nog de nadruk 
erop te vestigen dat de beste waarborg 
vooi· een goede gang van zaken, zowel 
voor de liapitaalverschaffers, de werk-. 
nemers als voor het publiel> in het alge
meen, daarin ligt dat de tot de leiding 
van de onderneming geroepen personen 
ten volle op hun taak berekend zijn. Er 
dient daarom bijzonder gewicht te wor
den gehecht aan de wijze, \vaarop hun 
benoeming geschiedt. 

On<>'etwijfeld is dit ook één der achter
gronden van de meerderheidsopvat
tingen in de commissie-Verdam -betref
fende de structuur van de naamloze 
vennootschap. Het betreft hier inder
daad een materie, waarbij de regeling 
afhankelijk is van de rechtsvorm, waar
in de onderneming wordt gedreven. In 
de praidijk ·lijkt alleen de naamloze 
vennootschap het kader te bieden. voor 
nadere voorschriften op dit terrem. In 
hoofdstuk 5 zal de SEC ook de voorstel
len en eventuele andere mogelijl1hecten 
op dit terrein behandelen. 

Hoofdstuk 4: 
Publikatieplicht 
4. 1 Uitgangspunt 

Zoals bekend heeft de SER in afwij
king- van de voorstellen van de commis
sie-Verdam geadviseerd de verplic~1ting 
tot publikatie van de jaarrekenmgen 
ook op te leggen aan de grotere beslo-
ten NV's. . 

Vanuit haar principieel standpunt re
denerend, meent de SEC, dat dit advies 
terecht is uitgebracht, daar met, het oog 
op de zeer zeker noodzakelijke openheicl 
o·een halt behoort te worden gemaakt 
~·om· de poorten v.an. de besloten I\"V. Zij 

de doorslaggevende betekenis om voor 
de besloten NV's (waaronder enkele 
zéér belangrijke) · een uitzondering te 
maken op de zozeer gewenste openheid 
(in paragraaf 4.4 wordt hierop nog.· 
nader teruggeH:omen) . 

Integendeel, de SEC acht het gewenst 
de voorschriften voor publikatie ook van 
toepassing te verklaren op alle vormen 
van ondernemingen, parallel. aan wat in 
hoofelstuk 3 met betrekking tot de 
voorschriften voor de jaarrel,eningen is 
gestel cl. 

4. 2 Grenzen voor 
publikatieplicht 

De SEC acht het hanteren van een 
(altijd willekeurige) grens, waaronder 
de publikatie niet vcrplicht is, noodza
kelijk; zij acht l1et gewenst, dat deze 
g1'ens eveneens geldt voor de verplich
ting een: register-accountant ter controle 
in te schaltelen. Zij zou die grens be
paald willen zien ·!oor de volgende drie 
criteria: 

Voor de open NV's ligt de grens van 
f 1?00.000 aandelenkapitaal hoger dan de 
-door: de·· commissie-Ver:dam voorgestel
de g-re:ns van: .f 25o.ooo;· doch met het 
oog Oi} het voordeei van zoveel mogelijk 

. gelijke beha~! deling v~n~lte onderne-. 
niingéü kbmt dit de: S.l!J!lf;· acceptabel 
voor -~ waai:' bij deze grelis ·.dan tevens 
overeenkomt met die, waarboven con
trole door een registeraccountant ver
plicht is. OvOÏ'igens zij in: dit verband 
vermeld, dat voor open NV's met ter 
beurze genoteerde .fondse:n,_ altijd de pu
blikatieplicht bestaat . onverschillig de 
grootte van h_et kapitaal. 

4. 3 Herkapitalisatie 
Naar de menitig van de .SEÇ zal de 

. verplichting de jaal'stlikken te publi
ceren de wenselijkheid met zich mede
brengen. dat. yele< or1dernemingen haar 

(Yervolg op· pag. 8) 
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lmpitalisatie zullen willen verbetereü 
om balansdistorsies te corrigereiL Zij 
acht derhalve ook om deze reden- her
opening van de mogelijkheid van herka
pitalisatie vrij van belasting of tegen 
een laa.g tarief noodzakelijk. 

4. 4 Beperkingen in de 
toepassing 

Met b~trekking tot de dochtel'ondeme
mingen van een Nederlandse onderne
ming is het voldoende naar de mening 
van d.e SEC, als de op een dochteron-
derneming betrekking hebbende 
verslaggeving integraal opgenomen 
wordt in de geconsolideerde verslagge
ving van de moedermàatschappij. 

De SER wil er voorts gaarne begrip 
voor opbrengen dat de invoering irieens 
van de publikatievoorschriften voor een 
deel der (grotere) besloten NV's, : :1et 
name voor-- dè onder 4. 1. genoemde 
gespecialiseerdè en toeleverende . hedrij
ven, bezwár_en kan opleveren. Zij zolÎ_ er 
zich derhalve mede kunnen verenigen, 
dat voor d.eie, groep van speciale bedrij· 
ven de voorschriften voorshands via een 
overgangsregeling in werking treden, 
waarbij wordt- gedacht aari overlegging 
aan het Handelsregister. van· een in 
hoofdgroepen samengevatte, -z.g. ver
kolte, balans en een ongespecificeerde 
verlies- en winstrekening. 

De SEC wil hier nogmaalll verwijzen 
naar haar opmer!dng in de Inleiding, 
dat de ontwikkelingen -in EEG-verband 
speciale aandacht vereisen. Met name 
zal in de pralüijk, wat betreft .de. gren
zen voor resp. de inhoud van de . publi
katieplicht, in. afwachting van een defi
nitieve regeling binnen de EEG wellicht 
afgeweken moeten worden van het in 
dit hoofdstuk voorgestelde. 

Hoofdstuk 5 : 
De structuu1r 
van de N.V .. 

5. 1 Uitgangspunt 
De SEC \'l-il het liberale beginsel van 

de particuliere eigendom van de. 1irp~ 
duktiemiddelen en van de· vrije onderne
mingsgevvijze produktie onverkort hand
haven, zij het .uitgewerld in een moder
ne, op de huidige omstandigheden toe
passelijke vorm. Zij is ervan overtuigd 
dat dit beginsel springlevend is en op 
goede g-ronden ook in de huidige tijd 
dient te gelden. 

Het streven naar socialisatie der pro
duktiemiddelen of zoals men tegènvoor
dig vaak kan vernemen - naar ver
maatschappelijking van hetzij de eigen
dom dier produktiemiddelen hetzij het 
beheer en bestuur daarover is op zijn 
best een idealistisch, maar tamelijk ir
reëel streven 1mar een andere 
maatschappijvorm, dat, waar het in ·de 
praktijk werd toegepast, op weiriig of 
geen successen kan bogen, terwijl he_t_ 
gevaar bestaat, dat de continuïteit in de 
vergroting van de welvaart- en het wel
zijn van de bevolldng wordt aangetast. 

De SEC \vil van een zodanig· streven 
niet weten, ook niet in een verkapte 
vorm, doch wil met handhaving van 
haar eigen uitgangspunt die maatrege
len treffen, welke uit de steeds verder
gaande evolutie in ons economü;ch le
ven voortvloeien. 

Daar het bovenstaande zich in het 
bijzonder voordoet bij de NV en deze 
daardoor in het tràndpunt van de be
langstelling staat, !Jeperlü de SEC zich 
in onderstaande beschouwingen en 
voorstellen tot de naamloze ven
nootschappen. lil de praktijk is dit bij 
de grotere ondernemingen de grote 
meerderheid - wat niet afdoet- aan de 
wenselijkheid om, indien n1aatregelen, 
als in de vorige hoofdstukken bespro
ken, mogelijk zijn voor in een andere 
rechtsvorm gedreven oncle111emingen, 
die dan ook toe te passen - en boven
dien betekent de omzetting van een een
manszaak of firma naar de NV meer 
dan een juridische formaliteit. Het mar
keert de overgang naar een andere 
vorm van de onderneming, well'e door 
àPzP uriizigjna În r]P ÎnPl(liSI'hP ~tnH:1nllr 

losgemaakt wordt van het persoonlijk 
wel en wee van haar eigenaar. 

Hiermee hangt s:xmen, dat de SEè zo 
min mogelijk onderscheid wenst te ma
ker). t_ussen bepaalde groepen NV's, nl. 
open en besloten, waarbij de "negen" 
(de kleinst mogelijke meerderheid van 
de commissie-Verda:m) clan voor een 
bijzonder soort ·,pen NV's (nl. die, wel
ker aandelen ter beurze zijn genoteerd) 
nog een speciaal, essentieel verschil
lend, regime voorstaat. 

5. 2 De leiding 
De SEC heeft er reeds op gewezen 

dat de beste waarborg voor een goed 
ondernemingsbeleid :s gelegen in een op 
alle terreinen voor haar taak berekende 
leiding. Juist op dit punt zijn - terwijl 
toch over het algemeen de Nederlandse 
ondernemingsstructuur bevredigend 
heeft gewerkt ---;; bij sommige, gelukkig 
niet talrijke, ondernemingen tekortko
mingen te constateren. 

In de snelle technische en econo
mische ontwikkeling zullen 'in de ko
mende jaren steeds hogere eisen aan de 
leiding van de onderneming worden 
gesteld. Het is derhalve vere_ist, dat zo
veel mogelijk v,raarborgen :worden 
geschapen, dat de juiste man op de 
juiste plaats komt. Speciaal bij de 
besloten (familie)vennootschappen spe
len nog wel andere overwegingen een 
rol. Het is van groot belang dat ook 
hier de bereidheid bestaat adviezen van 
deslmndige buitenstaanders op tè volgen. 

5. 3 De raad van commissarissen 

De SEC is van mening, dat· de raad 
van commissarissen in het geheel een 
belangrijke taak heeft. Zij onderstreept 
de ontwil,keling . van het commissaris
schap in de richting van een zelfstandig 
o1·0'aan, zoals de "zeven" op blz. 102 
va~ het rapport-Verdam schetsen. De 
raad van commissarissen is niet meer 
alleen een namens aandeelhouders toe
zicllt houdend orgaan, doch, ook in ande
re opzfchten een essentieel element. in 
de verinootschapsstrucluur. Dit betel{ent 
tevens, dat alle commissarissen ook 
grote aandacht moeten besteden aan de 
belangen van het personeel in de onder
neming. Het is \lan ook een onjuist uit
gangspunt, dat alleen een werkne
merscommissaris -dat zou kunnen of 
moeten doen. 

De taak van de .raad van commissa
rissen is in het voorgestelde art. 50 
Wetboek van Koophandel naar de 
mening van de SEC juist om
schreven. Zij wil echter de woorden 
"binnen het raam van het algemeen 
belang" niet overnemen. Indien met de
ze woorden een verkapte vorm van ver
maatschappelijking is bedoeld, zoals 
b.v. het geval is met het door het NVV 
en het NKV ged>Ule voorstel om de 
cmnmissarissen te doen benoemen uit 
een door de Sociaal-Economische Raad 
opgemaakte lijst, dan wijst zij deze om 
de onder 5. 1. omschreven redenen af. 
Is dat niet· het geval, dan is de zinsede 
zinledig of in elk geval onduidelijk. · 

5. 4 De oligarchi~che clausules 
De oligarchische clausules, meestal 

betrel,king hebbende op benoemingsrech
ten uitgeoefend door een speciale, 
meestal zeer kleine groep aandeelhou
ders, acht de SEC in strijd met de 
rechtspositie van de overige, aandeel· 
houders en met de gewenste openheid. 
De bestaande regelingen dienen derhal
ve, uiteraard met inachtneming van een 
J'edelijl'e overgangstermijn, geleidelijk 
te worden afgeschaft. 

5. 5 Voorstellen betreffende 
het commissarisschap 

Aangezien de SEC een goed opge
bouwd systeem van "checl{S and balan
ces" ook in de leiding van de NV van 
gl'Oot belang acht, stelt 'zij verder nog 
rle volgende wijzigingen in de huidige 
\'Oorschriften voor: 

a. verplichtstelling van de raact van 
commissarissen of een anders ge
noemd doch gelijksoortig instituut, zoals 
dit in de praktijk z·eeds voorkomt onder 
namen zoals de raad van beheer, de 
raad van bestum·, enz., als ona:flhanke
lijk toezichthoudend orgaan met een mi· 
nil)JJJUlaaptal Jçden yan twee, 

BODEGOM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prefabs voor verschillende doeleinden. 
Vloerplaten in _normale afmetingen of 
pasp~aten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 

De SEC heeft zich afgevraagd of dit 
oo]I zou moeten gelden voor dé kleine 
NV, welke vaak meer een voortzetting 
van een klein eenmansbedrijf in een 
andere vorm is. Zij meent deze vraag, 
gezien het hierboven onder 5. 2. gestel
de en omdat ook hier, waar de aanspra
kelijkheid van één of meer personen 
met hun gehele vermogen wordt ver
vangen door de aansprakelijkheid van 
slechts het vermogen der NV, aan een 
bepaald toezicht behoefte bestaat, be
vestigend te moeten-beantwoorden. 

b. toel,enning aan de raad van com
missarissen· van de bevoegdheid tot een 
bindende voordracht aan de algemene 
vergadering van aandeelhouders voor 
de benoeming van directie en commis
saris-sen. 

De algemene ve1·gadering van aan
deelhouders kan daarvan alleen afwij-

"ken met· de ook thans reeds in ·de wet 
neergelegde meerdel'heid van twee-der
de der uitgebrachte stemmen, vertegen
woordigende_ meer clan de helft van het 
aandelenkapitaal. 

'Ook de huidige wettelijke t'nogelijk
heid; dat ten hoogste één-derde deel der 
commissarissen door anderen dim aan· 
deelhouders kan 'VOrden benoemd, dient 
gehandhaafd te blijven. 

c. waarborging '!all de onafhankelijke 
positie der commissal'issen zowèl ten 
opzichte van de aandeelhouders als ten 
opzichte van de directie - welke onaf
hankelijkheid naar de mening van de 
SEC juist in besloten .NV's wel eens te 
wensen overlaat - door bep~rking van 
de mogelijkheid van tussentijds ontslag 
van de commissarissen. De "nègen" 
stellen .zulks ook voor, doch alleen voor 
ter beurze genoteerde NV's; de SEC 
stelt deze, regeling voor voor alle NV'S. 

d:. vaststelling van een wettelijke leef
tijdsgrens voor het commissarisschap 
van 72 jaar. 

De SEC neemt hierbij de leef
tijdsgrens van de voorstellen van de 
co1nmissie-Verdam, maar dan voor alle 
gevallen, ove1·. 

De SEC .ontveinst zich niet, dat op_ 
grond van deze i'Oorstellen de bevoegd
heden van de raad van commissaris
sen worden vergroot (al zal dit veelal in 
de praktijk weinig verschil maken), 
maar zij wijst in dit verband op de nu 
ook in het voorgestelde art. 50 
Wetboel{ van Koophandel expliciet 
vastgelegde taak, dus de. v~rant
woordelijklheid van commissarissen. 
Tussen verantwoordelijl<:heden en be
voegdheden dient .,en goed evenwicht te 
bestaan. 

De SEC wil de u!teindelijl{e benoe
ming en ·het ontslag van directie en 
commissarissen bij de aandeelhouders 
laten en acht - in tegenstelling tot de 
"negen" - een beroepsrecht bij schorsing 
van direotem·en op de algemene verga
dei·ing van aandeelhouders dán ook lo
·gisch en van groot belang voor de open
heid in de NV. 

5. 6 Vaststelling der 
jaarstukken 

De SEC is van mening dat de be
voegdheid tot het vaststellen der 
jaarstukken toekomt aan de kapitaal
verschaffers. dus aan de algemene ,ver
gadering van aandeell1ouders met in· 
achtneming van de komende wettelijke 
voorschriften op de jaarrekeningen. De 
SEC ziet geen behoefte _aan het voorstel 
van de "negen" om de vaststelling 
daarvan formeel onder de bevoegdl1e· 
den van de commissarissen te brengen. 

5. 7 De certificaathouders 
De SEC onderschrijft de voorstellen 

van de commissie-Verdam met betrek
king tot · de positie van de certificaat
houders. Zij ziet echter geen grond voor 
beperldng van rechten van certifièaat
houders afhankelijk Yan het aantal 
in omloop zijnde certificaten. Zij 
heeft mch afgevraagd of het niet wen
selijk zou zijn alle risicodragend-ka· 
pitaalverschaffers gelijke rechten te 
verlenen en derhalve tot verbod van 
uitgifte van niet~royeerbare certificaten 
te komen. Gezien de belangen well{e 
soms op het spel staan, meent zij, dat 
een betere oplossing kan worden bereilrt 
door het in "Open Ondernemerschap" 
gefot•muleerde voorstel om zulke certifi· 
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caten steeds uiterlijk drie jaar na a:l•1-

vrage hiertoe royeerbaar te stellen m >t 
dien verstande, dat de SEC ook hi•T 
geen uitzondering wil maken voor d;> 
besloten NV. 

Inzake constructies als NV's .,Natio
naal Bezit", e.d. vertrouwt de SEC dat 
die, ook gezien de praktijk, niet tot 
moeilijl{heàen aai1leiding zullen ge ven. 
De voorschriften van publiJmtie zulloom 
ook hierbij gunstig werl,en. 

5. 8 Enkele and~re punten 

Ten slotte merkt de SEC op geen be
zwaar te hebben tegen het in de wet 
opnemen van een aantal zaken, waartoe 
slechts met toestemming van de coni
missarissen kan worden besloten. Voor 
een reële taakvervulling van comnüs,,m
rissen is het naar haar mening verel;;t 
dat deze in ingrijpende beslissingen van 
de directie worden gekend, terwijl het 
ooli nu .reeds haast ondenkbaar is, rlut 
de directie tegen de opvattingen van tle 
commissarissen in haar wil zou doorzet
ten. 

De SEC is wel van mening dat beslili
ten -betreffende uitgifte van aandelen, 
statutenwijziging en ontbinding der ven
nootschap - in principe prerogatieven 
van aandeelhouders - niet aan vooraf
gaande goedl{euring van commissaris
sen moeten zijn onderworpen, maar dat· 
in dezen wel raadpleging van comnw<
sarissen verplicht moet worden gesteld. 

Hoofdstuk 6 : 

Mindèrheidsmening 
Zoals aan het slot van de inleiding tot 

dit rapport is venneld, koestert een 
minderheid binnen de SEC enl{ele b~
zwaren, hoewel -zij instemt .met _de te
neur naar g-rotere openheid die dit t'ap
port kenmerkt. Deze bezwaren worden 
in dit hoofdstuk globaal uiteengezet. 

Enkele leden vragen zich af of al:-:; 
aspecten van de materie en alle col1se
quenties van de voorstellen voldoende in 
de beschouwingen zijn betrokken; !llet 
andere woorden twijfelen zij eraan uf 
de gevolgen van de verschilleade 
voorstellen wel voldoende ZIJn dom·
dacht. Deze leden zijn van oordeel •:lc1t 
bij . nadere overweging de mogelijkhei<l 
bestaat dat verschillende voorstellen an
ders zouden luiden. 

-Als voorbeeld noemen dèze lede11 de 
publikatie.Plicht' voor al}e ondernenun
gen, ongeacht hun rechtsvm.·m 
(hoofdstuk 4). Zij achten deze plicht l'1 
het aanhangige wetsontwerp op goede 
gronden beperkt tot naamloze vm1· 
nootschappen en coöperatieve verenigin
gen. 

Een tweede twijfelpunt betreft de <>!i
garchische clausules (hoofdstuk 5. <t. >. 
Naar het oordeel van de minderheid 
kunnen naast bezwaren ook. be.paalde 
voordelen- aan deze clausules verbonden 
worden geacht, zodat de minderheid de 
korte uitspraak op dit stuk niet l;:a.n 
onderschrijven. Voorts zou de minder
heid een genuanceerdere benadering 
van het instituut der commis:;arissen 
een .verbetering achten. 

De minderheid wijst tevens op de om
wikkelingen binnen de EEG. Hoewel \n 
het rapport op dit punt een nadruJ,ke
lijk V4)0rbehoud is gemaakt (inleidin;;· 
e11 hoofdstuk 4. 4.), meent de minder
heid toch dat dit voorbehoud niet vol
doende is om te voorkomen dat Nede··-, 
land in EEG-verband in moeilijl{heJ,;n 
raakt. 

Krachtens de richtlijnen van de Euro
pese Commissie zal Nederland voor JH 
augustus 1969 het begrip "besloten 
naamloze vennootschap" (BNV) in •Je 

-wetgeving moeten introduceren. Ven
nootschappen die in de toekomst als 
BNV wensen te worden aangem.erkt. 
hebben vervoJgens nog één jaar de tiJd 
hun statuten aan te passen. Alle overi~-e 
NV's vallen zonder meer onder d•' 
voorschriften inzake jaar~·ekening· ,;n 
publikatieplicht. 

Voorts wordt in EEG-verband nog on
derhandeld over de hoogte van het ba
lans-totaal, waarboven ook de besloten 
naamloze vennootschappen zullen moe
ten publiceren. De minderheid acht J•et 
onjuist in dezen als het ware vooruit te 
lopen. 

Hetzelfde bezwaar geldt evenzeer de 
aanbevolen uitbreiding van de publilcl
tieplicht tot alle soorten van onderne
mingen (behoudens eemnanszaken). 

Het slotbezwaar der minderheid is d'ü 
zaken, die weliswaar vrij algemeen ><.ls 
verstandig en- navolgenswaard word~'1 
gezien, thans via de wettelijke verplich
ting zonder meer worden opgelegd ac1n 
een ieder. Het ingrijpen van de ovl'l'
heid moet beperkt blijven tot die aange
legenheden waarin dwingend optreden 
noodzakelijk is om misstanden te voor
komen. De minderheid meent dat die 
noodzaak van menig punt in het rapport 
niet is aangetoond. 
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Deel 11: Artikelsgewijze opmerkingen 
over 'de voorstellen van de 

• • comm1ss1e 

Hoofdstuk 7: 
De jaa.rverslag-

• gev1ng 

(hoofdstuk IV van het rapport-Ver
dam) 

In de in dit hoofdstuk opgenomen 
beschouwingen wordt het voorontwerp 
van wet op de jaarrekening van onder
nPmingen (Commissie Verdam) aange
duid met de letters VOW en wordt het 
wetsontwerp betreffende de wettelijke 
bepalingen met betrekking tot de jaar
rekening van ondernemingen aangeduid 
met de letters WO. 

7. 1 Algemene bepalingen 

(hoofdstuk I VOW en WO) 

a. De SEC - van mening, dat het 
:roor de ge.wenste openheid noodzakelijk 
1s, dat de Jaarverslaggeving aan bepaal
de in de wet op te nemen minimum
eisen voldoet - stemt in met het 
voorstel van de Commissie Verdam de
ze materie bij wet en niet bij A. M. v. 
B. te regelen. De -SEC staat kritisch 
tegenover de raamartikelen 2 en 3 VOW 
{en WO), maar beseft, dat een uitpllt
tende regeling . van alle gevallen, welke 
zich bij jaarstukken van. ondernemingen 
in alle mogelijke bedrijfstakken kunnen 
voordoen· - welke regeling dan in de 
artikelen 9 t/m 26 VOW (vgl. artikelen 9 
t.m. 30 WOl ware op te nemen .-.niet 
goed mog·elijk is. Een .te sterlte -detaiHe
ring kan ook te ver gaan, speciaal met 
het oog· op de concurrentiepositie van de 
or.derneming. De SEC is van mening, 
dat de ondernemers bij het voorontwerp 
van wet en het daarop gebaseerde 
wetsontwerp nog voldoende vrijheid van 
handelen overhouden. 

b. De definitie van het begrip "onder
neming" moet naar de mening van ue 
SEC worden uitgebreid .door na "de 
naamloze , vennootschap" en voor "Je 
coöperatieve vereniging'' in artikel 1 
VOW (en WO) in te voegen de woorden: 
"alsmede de andere vormen van ·.ven
nootschap, als bedoeld in de derde titel 
van het Wetboek van Koophandel". 
Eénmanszaken vallen dus niet onder 
de:-::e definitie; het aantal van deze Zh

ken. voldoende groot om in het systeem 
OJ.' te nemen, acht zij te verwaarlozen. 

c. De. SEC is - naar aanleiding van 
het gestelde onder punt 8. van de . bri~f 
vap de Vereeniging voor den Effeden
h<mdel (bijlage V bij bet SER-advies 
inzake de jaarverslaggeving) -. van 
mening dat onder de definities van. arti
kq 1 een definitie betreffende je 
"jaarstukken'' dient te wórden opgeilo
men . Onder "jaarstukken" dienen te 
worden verstaan de jaarreken_ing 
alsmede het jaarverslag. 

In artikel 2 dient dan ook te worden 
gesproken _van de jaarstul,ken. Het is 
dan aan de onderneming of men bepaal
de geg·evens in het jaarverslag dan wel 
in de toelichting op de balans en winst
en verliesrekening wil opnemen (b.v. de 
in artikel 25 VOW (= artikel 28 WO) ge
noemde index-cijfers betreffende de om
zN e.d. en ook het aantal personeelsle
den, de vermelding waarvan · de· SÊC 
eveneens bij dit betrokken artikel vèr
pllcht wil stellen). 

d. De SEC meent dat aan de controi'-'
rende àccountant de verplichting moet 
worden opgelegd in zijn verklaring 
mededeling te doen of de jaarrekening 
overeenkomstig de wettelijke bepalin
gen is opgemaakt. 

-- Een bepaling in deze zin komt in· 
artikel 8, lid 2, WO voor. 

e. De beperking in artikel 6 VOW ten 
WO): "Voor zover het (dit) ... nodig is'' 
dient naar de mening van de SEC te 
vervallen. Juist de vorming en wijziging 
van reserves is een :-::aak waardoor ''n
gewenste verschuiving van de posilie 
var. de onderneming mogelijk wordt. 

f. Met betrekking tot artikel 7 '/OW 
onderschrijft de SEC de mening van de 
Sodaal-Economische Raad. Het gaat 
om de uitgaven voor het beheerscollege 
(d(, Raad van Commissarissen) in zijn 
totaliteit en niet om de nieuwsgierigheid 
naar de revenuen van de individuele 
COlnmissaris. 

-- In overeenstemming met dit advks 

Verdam 
van de SER is een dergelijke bepaling 
opgenomen in artikel 7 WO. 

g. De SEC ondersehrijft met de Soei
aai-Economisehe Raad de wenselijkheid 
om · de verpliehting tot het vermeld.ln 
van de cijfers van de laatst-voorafgaan
de jaarrekening in de wet op te nemen. 

h. Voor het overige verklaart de SlliC 
zich in het algemeen akkoord met de 
inhoud van Hoofdstuk I van het vooront
w~rp en het wetsontwerp. 

· 7. 2 Bepalingen omtrent 
balons en toelichting 

(hoofdstuk 11 VOW en WO) 

a. In artikel 10 VOW (en WO) dieil<Jn 
naar de mening van de SEC de volgen
de verduidelijkingen te worden aarige-, 
bracht: 

. I. bedrijfsterreinen en -gebouwen elk 
apart op te nemen; 

II. lid 2 te vervangen door "vervoer
middelen" op te nemen tussen b en c 
in lid 1. Dit zou dus voor alle onderne
mingen, niet alleen vo0r vervoersbe
drijven, moet gelden ; 

- In het W,P is dit tweede lid vec·
vallen en is in het overblijvende li'd de 
post "andere duurzame bedrijfsmid
delen" opgeno1nen, waaronder ver
voermiddelen kunnen worden ge
bracht; 

liL de vaste activa te doen opvoeren 
voor ten minste de aanschafwaarde, 
onder expliciete vermelding van de op 
deze activa verrichte afschrijvingen. 
Door invoering van de woorden "ten 
minste·• blijft vermelding tegen ver
vangingswaarde -- welke in de prak
tijk steeds boven de aanschafwaarde 
ligt - mogelijk. Uiteraard moet een 
dergelijke wijze van waardering wor
den vermeld (artikel5!. 

De SEC onderschrijft niet de meniag 
van de Sociaal-Eeonomische Raad tie 
speeifieatie van vaste activa naar soort 
facultatief te laten vervangen door één 
naar functionele criteria. Het staat iede
re onderneming vrij om naast de t.z.t. 
in de wet voorgeschreven specifica!.ie 
(welke in de balans of in de toelichting 

moet zijn opgenomen) nog een ander<' 
te geven. 

b. De SEC verenigt zich met de re
dactie van artikel 11 VOW (en WO), 
welke een maximering kent. Zij wil hier 
- · gezien het karakter van deze actii•a 
- niet zover gaan, dat aanschafwaar1e 
eri afschrijving apart vermeld moeten 
worden opgenomen. Ook moet -- zoals 
mt de woorden "voor zover" in lid 2 is 
op te maken - het mogelijk zijn derge
lijke zaken niet op te nemen dan wel 
volledig af te schrijven (zie ook de me
ning van de Sociaal-Economische Ra:td 
te dezen). 

c. De minimumdefinitie van "deelne
ming" in artikel 12 VOW {vgl. artikelen 
12 t;m 15 WO) komt de SEC met 1e 
meerderheid van de Sociaal-Economi
sche Raad gelukkig voor. Gezien de de
finitie van het begrip "onderneming" in 
artikel 1 is het wel gewenst expliciet te 
stellen. dat ook buitenlandse deelnermn
gen onder dit artikel vallen. 

- Een bepaling van derg-elijke strek
king is opgenomen in artikel 15. lid 2. 
wo. 
Ook met het in lid 3 gestelde. (v~l. 

artikel 13 WO) omtrent de gegevens van 
meerderheidsdeelnemingen kan de SEC 
zich verenigen. Met de Sociaal-Econo
mische Raad meent zij dat nominatieve 
vermelding van meerderheids-deelne
Iningen moet worden voorgeschreven. 

-- In artikel 14 WO is een dergeliJk 
voorschrift thans opgenomen. 
In enkèle gevallen dat het vermelden 

van een meerderheidsdeelneming v~o:r· 
dl'! onderneming uit concurrentie-over
wegingen gevaarlijk zou kunnen zijn, 
acht zij wel de behoefte aan een ,,es
cape" aanwezig. De door de Sociaal-Eco
nomische Raad voorgestelde escar.e 
(wettelijke procedure bij de Procureur 
Generaal) komt haar echter niet geluk
kig voor. 

-- Met de oplossing· van artikel 14, lid 
3, sub. b, WO kan de SEC zich zeer 
wel verenigen. 
Wat de minderheidsdeelnemingen be

treft, sluit de SEC zich aan bij de meer
derheid van dè Sociaal-Economische 
Raad, die· hier niet tot een verplichting 
van nominatieve opsomming wil over
gaan. 

d. De SEC heeft zich uitvoerig bezigge
houden met de wijze, waarop de 
voorschriften betreffende - de hR
lanswaardering van voorraden, debiteu
ren, enz.- zouden moeten worden gefo,:
muleerd. Zij is van mening, dat on
derscheiden moeten worden: 

I. de waardering op grond van de in 
artikel 5 genoemde waarderings
grondslagen. Deze waardering kan 
zeer wel een afschrijvingselement 
voor reeds gerealiseerde risico's te· 
vatten (waardedaling van grondstt~f· 
fen en hulpmaterialen, afschrijving op 
met name bekende dubieuze vorderin
g·en op_ b.v. failliet gegane_ afnemers:.; 

II. daarnaast kan het gewenst zijn d<:tt 
een onderneming voorzieningen vormt 
voor te duchten risico's: b.v. een 
voorziening voor prijsdalingen op de 
voorraden, een algemene voorziening
tegen dubieuze debiteuren (deze 
laatste zijn dus nog niet bekend D. 

Naar de mening van de SEC dienen 
deze algemene voorzieningen aan de 
creditzijde van de balans te word~n 
vermeld (artikel 20 VOW subs. artikêl 
23 WO). 

e. Bij de waardering van het onder
handen werk bij aannemingsbedrijven, 
scheepswerven, enz. acht de SEC ee.t 
·eX:pliciet voor;schrift,. dat de verschenen 
termijnen aan.de debetzijde van de ba· 
lans dienen te worden afgetrokken, g~
wenst en zelfs noo(lzakelijk met het oog 
op de totaal balanstelling.-

f. De SEC is van mening dat behou
dens voorrechten bij de winst- of liqui
datiesaldoverdeling (dit betreft de ."'.g·. 
p1eferente aandelen) niet meer aan be
paalde aandelen {de z.g. prioriteitsaan
delen) speciale bevoegdheden toegekend 
mogen zijn. In de overgangstijd, waarin 
het bestaan van _prioriteitsaandelen 
voorshands mogelijk blijft, acht zij met 
het oog op de gewenste informatie inza
ke onderlinge vervlechtingen en ten ein
de de· gewone aandeelhouders op Qe 
hoogte te brengen van de werkelijke 
machtsverhoudingen in de ondernemlag, 
een voorschrift als in artikel 17, lid •t, 
onder d, VOW (vgl. artikel 20, lid 2. 
onder d, WO) opgenomen gewenst. Zij 

{Verv()lg op pag. Hl) 
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EEN PARTIJl JE LIBRE 
een 

verfrissend 

politiek 

boekje 

door Hans Wiegel 

CITAAT UIT HE1' VOORWOORD: 

Het zijn wat losse persoonl~jl(e notities over de v.v.D., de parqjvernleuwinJ;", 
de democratie in bestuur en maatschappij geworden. Over: mijn eigen 
partij ga ik niet "hoera" roepen, ·daarvoor ben ik te vertlacht. Overigens 
Dgt het liberalen niet zichzelf op de borst te slaan en de eigen itleeën 
briljant te vinden. Een beetje meer relativeren In de politiek, bereid z~jn 

naar anderen te· luisteren en af en tóe ook eens om jezèlf kunnen lachen, 
zonde.r de ernst van de zaken waar het in de samenleving om gaa.t te 
vergeten, zou een b~jtlrage tot politieke. vernieuwing zijn, waar we wat aan 
zouden kunnen hebben. 

U kunt dit openhartig boekje (87 pagina's), dat u in één adem uitleest bestellen door 

f 3,95 over te maken op postgiro 10303 ten name van NRC-Tijdschriftenuitgeverij, 

Rotterdam. Op het bijstrookje vermelden: ,.Libre". 

(Ve1·volg nin J)llg. 9) 

onderflchrijft duf: niet de mening van de 
meerderheid. in>de Sociuàl,Economische · 
Raad, die· dit .,roorsohrift zou willen be· 
perken tot· de niet-publilmtieplichiig-0 
NV'fl. 

-- In artikel· 20, lid 4, WO is een 
escape-clausple opgenome-n, waarme-
de de .SEC zich kan verenigen·. -

g. De SEC acht o1:ineming van <~en 
voorflchrift ]Jetreffende het apa.rt · vex·
melden van de in de ondèrnemmg 
bestaande vrije reserves gewenst. Arti
kel 20 VOW behandelt immers slec:hts 
de voorzieningen en artikel ·6 g:eeft 
slechts een voorschrift betrefft>nde c!e 
wijziging van de reserves. 

- Het doet de SEC genoegen dat c,en 
dergelijlle bepaling is opgenomen m 
artikel 20, lid 6, WO. 

h. De SEC sluit zich aan bij de mening 
van de Sociaäl-Eeonomische Raad, .. r;at 
in artikel 19 VOW ook de rentevoet''der . 
opgenomen leningen worde veri~leld. < ''· ·:, 

- In artikel 22, lid 3, WO is e-en 
bepaling van een det·gelijl,e, strekldng 
opgenomen. 

i, In artikel 20, lid 4 WOV ( overgeno
men als artikel 23, lid 3, WO) worden 
de banken in een uitzonderingspositie ge
plaatst betreffende het publiceren van 
de reserves met het argument, dat het 
vertrouwen in de_. banken kan worden 
geschokt, indien bekend wordt, dat e.on 
bank bepaalde ernstige tegenvallers 
heeft te incasseren, hoezeer zij deze ook 
met haar voorzieningen. kan verwerken. 

De SEC is het daarmede niet een.'l. 
Juist bij banken, waarvan de werl{· 
zaamheden in bijzondere i:nate zijn ge 
grondvest op het vertrouwen van het 
publiek, dient dit publiek duidelijk en 
deugdelijk te worden voorgelicht. Bij 
voorkomende tegenvallers ontstaat pa· 
niek eerder door gissingen dan door 
kennis van de feiten. De verantwoorde· 
lijkbeid van de banken tegenover hun 
deposanten is nog gToter dan bij andere 
ondernemingen tegenover hun crediteu
ren. Verschillende banken. niet gedre
ven in de vorm van open NV's hebben. 

· deze gedadltengang dan ook l'eeds vn· 
derschreven door - hoewel daartoe niet 
verplicht -- tot een bepaalde publice
ring van hlm cijfers over te gaan. 

Bovendien gaan de argumenten van . 
d(} Commissie Venlam (overgenomen in 
de Memorie van Toelichting op het 
wetsontwerp) in de praktijk niet op. De 
jaarlijkse toevoegingen resp. onttrekl•in
gel, aan de reserves moeten nl. wel 
worden gepubliceerd en elke enigszins 
financiële deskundige kan dan in het 
verloopvan cel). aantal jaren een duide
lijk inzicht krijgen in de reserves. Hflt 
verwerken van "bepaalde ernstige te· 
genvallers", dat volgens de CommhJsie 
Verdam geheim dient te worden ~·ehou
den, zal voorts juist wèl, daar het een 
onttrel{king aan de reserves vormt, ge
publiceerd moeten worden, zodat het 
voorgestelde zijn doel ook nog mist. 

j. De SEC verklaart zich verder in het 
algemeen akkoord met de inhoud . van 
Ho!!fdstuk II van het voorontwerp en 
het wetsontwerp. 

7. 3 Bepalingen ointrent 
winst- en verliesrekening 
en toelichting 

(hoofdstuk 111) 

De SEC is van mening dat in dè wet 
op te nemen voorschriften betreffen-Je 
de winst- en verliesrel,ening verder 
moeten gaan, dan hetgeen in artikel 26 
VOW is opgenomen. Zij heeft hierbij 
oolr gedacht aan omzetcijfers, maar is 
ten slotte tot de conclusie gekomen dat 
hier toch wel - zel,er voor de thans 
nog niet-publilmtieplichtig-e ondernemin
g<'n, tot wellte de SEC de publikatie
plicht uitgebreid zou wensen -- bezwa
ren aan verbonden künnen zijn. 

De uitbreiding van de desbetreffende 
voorschriften, zoals door de Sociaal
Economische Raad voorgesteld, dient. 
naar de mening van de SEC te worden 
verwezenlijkt; de door .de Sociaal-:mco~ 
nomische :~Zaad voorgestelde regeling is 
echter rommelig. De SEC geeft de voor
keur aan handhaving_ van· de tekst van 
ct., artikelen 24 en 25 VO\v :l)n het aan
passen van artikel 26 VOW op een zoda-

. nige wijze, dat hier afzonderlijk in ieder 
. geval moeten worden vermeld: 

I. het bedrijfsresultaat of exploib
tiesaldo; 
II. de in al'tikel 26 VOW onder a t/m 
c en e vermelde posten, nl. de 
afschrijving op_ duu.rzame .goede1e•1, 
de inkomsten .uit dèelnemingen, de 'in' 
komsten uit beleggingen en de buite!l· 
gewone baten en lasten; · 
III. de afschrijvingen op immateriële 
activa; 
IV. de ontvangen en betaalde ii1t3-
rest· 
V. d~ winst vóór belastingen; 
VI. de geschatte bel;:tstingen over de 
winst; en 
VII. de nettowinst. 

In de toelichting ware dan nog vermel· 
ding van het bedrag aan betaalde lonen 
en sociale lasten verplicht te stellen; dit 
bedr~ vormt echter slechts één der 
CC1111ponenten van het in eén post Op te 
nemen exploita.tiesaldo. Bovendien is 
het gewenst in de toelichting ook het 
aantal personeelsleden te vermelden. 

- Artikel 29 WO komt neer op een 
aanpassing van artikel 26 VOW aan 
de opmerkingen van de Sociaal-Eco
nomische Raad. 

7. 4 Rechtspleging inzake 
jaarrekeningen 

(hoofdstuk IV VOW en WO) 

a. N11ar het oordeel van de SEC is het 
ongewenst het begrip ,,belanghebbende" 
in artikel 27 VOW (vgl. artikel 31 WO) 
geheel aan de jurisprudentie , over te 
laten. In eerste instantie is uiteraard 
iedere aandeelhouder 1Jelang-hebbende; 
voorts zou de SEC bij de desbetreffende 
definitie aansluiting bepleiten bij de be
palingen betreffende toeltenning van het 
ri:Jcht van enquête. Verdere uitbreiding 
van het begrip "belanghebbende" 11cht 
de SEC niet gewenst. 

b. De opzet van de Ondernemingsk'l
mer als kamer van het Gerechtshof te 
Amsterdam in analogie met de Pachtka· 
mer van het Gerechtshof te Arnhe-m, 
komt de SEC juist voor .. 

c. Wat betreft het gekozen systeem 
van de injunction (artikel 31 VOW en 
artikel 35 WO) verwijst de SEC naal' 
paragraaf 3, 5, waarbij op nadere bestu
dering van deze in ons recht vreemde 
procedure wordt aangedrongen. 

d. De SEC verklaart zich in het alge
meen al>koord met de overige 111 
hoofdstuk IV geformuleerde bepalingea. 

· 7. 5 Slotbepalingen 

(hoofdstuk V VOW en hoofdstukken 
V en VI WO)' 

a. De uitzondering in artikel 32 
VOW vermeld - voor verzekering-scHl
dernemingen komt de SEC ong·ewenst 
voor. De voorschriften van de Wet op 
het Levensverzel>eringsbedrijf en de 
Wet op het -schadevetzekeringsbedi'ijf 
bevatten toch een gedetailleerde rege
ling, speciaal ten behoeve van de Verze
lmringslmmer, ten einde deze kamer ü1. 
staat te stellen zich een inzic.ht te 
vez·schafien o.a. in dè acttîàriële bereÛ· 
ningeh en .in de soliditeit der beleggin-
gen. Deze, voorschriften behoeven · 
geenszins de algemene bepalingen op de 
jaarrekening ter zijde te stellen. De 
verzekeringsondernemingeli maken c>Ok 
thans dit onderscheid in de praktijk 
reeds, doordat-' het verslag aan de aan
deelhouders gemeenlijk niet gelijk js 
aan het aan de Verzekeringskamer uit
gebrachte verslag. Vooi• het algemene 
verslag kunnen de algemene bepalingeà 
over de jaarrekening dan oolj; zeer wel 
worden toegepast. 

- In artikel 36 WO wordt een oplos
sing in deze' i'ichting gegeven met 
waarborgen voor een goede coördina
tie tussen Ondernemingskamer en 
Verzekeringskamer. 
b. Het is de SEC niet duidelijk waar

om in artikel 42 van het Wetboek ·;an 
Koophandel (Zie artikel 34, onder b, 
VOW), de niogelijkheid van vélenginlr 
'iran de terhlijn waarbinhen de jaarrel'e. 
ning moet Worden uitgebracht, moet 
blijven bestaan. Acht maanden is vo,_,
iedere onderneming een haalbare ter·
m.ijn behóu<lens overmacht (bv. oor
lögsgeweld). De· door de· Commissie 
Verdam voorg'estelde· bepaling kan l<>t 
misbruik (door een meerderheid V<U1 

aanueelhouders) leiden. 
c- In artikel 39, onder b, WO is dc/;e 
termijn van acht maanden . terugg-e
bracht· tot vijf maanden. De BEC 
wenst i.n dat geval de mogel\jkheid 
van verlenging te beperken tot mt•ot
lijk drie maandeil. 
c. De Vereeniging voor den Effeet,~n

handel stelt voor een strafrechte!iji:~~ 
sanctie te stellen op het niet tijdig !Jij
eenroepen van de jaarlijkse Algcmer:•" 
Vergadering van Aandeelhouders. Hét 
komt de SEC juist voor, dat niet alkl'n 

- O[l dit pünt, maar ook. t.a.v. cie ande,·e 
voorschriften van artikel 34 VOW (v~l. 

artikel 39 WO) strafrechtelijke sancties 
vvorden gesteld. Immers het betreft hier' 
eenvoudig vast te stellen feiten. 

d. Met betrekking tot de püblilmiio?
pli.cht (artikel 34, onder f, VOW en arti
kel 39, onder e, WO) verwijst de Si~C 
naar Hoofdstuk 4. 

e. De SEC verklaart zich in het alge
. meen akkoord met de overige · in 
Hoofdstul> V VOW (vgl. Hoofdstukken V 
en VI WO) geformuleerde bepaling.:,n. 

Hoofdstuk 8: 
Het enquêterecht 
(hoofdstuk V van het rapport-Ver
dam) 

In de in dit hoofdstuk opgenomcü 
beschouwingen worden de voorstell:m 
van de Commissie Verdam tot wijzig-ing 
van het Wetboek van Koophandel met 
bctrekldng tot het enquêterecht aange
duid met de letters VOW en het 
wetsontwerp betreffende de artikelen 53 
- 54c .van het Wetboek van KoophanJel 
met de letters WO. 

8. 1 De voorstellen betreffende 
het enquêterecht 

in het algemeen 

De SEC ltan zich verenigen met de 
voorstellen van de Commissie Verdam, 
wat bett·eft: 

a. de. uitbreiding- van de regeling van 
het enquêterecht tot de coöperatieve· 
vereniging (artikel II VOW en WO) o?n 
df· besloten NV.'s; 

b. de uitbreiding van de mogelijkheid 
tot het instellen van een enquête door 
verlaging van het minimumkapitaal jn 
bezit van verzoelters tot 10 pd. van lwt 
geplaatste kapitaal onderscheidenlijk 
J 500.000.- en door het verlenen van ge
lijke bevoegdheid aan certificaathoudt>r·s 
(artikel 53,· tweede lid, onder a, VOW en 
WO); 

c. de toekenning van de bevoegdheid 
een enquête te verzoeken aan het Open
baar Ministerie (de procurem·-genet"ó<al 
bij het Gerechtshof te Amsterdam); 

- De SEC verkiest de regeling van 
artikel 53, eerste lid, VOW boven die 
van m-til•el 53, eerste lid, WO, waarin 
is gesteld, dat de procureur-generaal 
uit:;luitend kan optreden, indien het 
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openbaar belang dit vereist. De pro
cureur-generaal dient naar de n1eni!1g 
van de SEC in alle gevallen te lmnnen 
optreden, waarin hij van mening is 
dat er gegronde redenen om aan een 
juist beleid te twijfelen aanwezig zijn. 

d. de concentratie van behandeling 
van enquêteverzoel{en bij de in .te stel
len Ondernemingskamer van het G~;
rechtshof te Amsterdam; 

e. de uitbreiding van de mogelijkhe· 
den tot cassatie (artikelen 53a, vierel~; 

lid, 53c en Me, eerste lid, VOW); 
- In het. wetsontwerp is de regeling 
van de cassatie geheel geconcentreerd 
in artiltel Md. 

f. de beperldng van de verplichtins 
ü-t schadevergoeding tot de gevallen, 
waarin het verzoek op onredelijke gron
den is gedaan (artilwl 53a, tweede lid, 
VOW). 

De SEC is met de Commissie Verdam 
van o'Ordeer dat, als uit het onderzoek 
hiijkt dat het beleid juist is geweest, 
noch de kosten· van het onderzoek auto
matisch ten làstè van de verzoekers ko
men, noch sprake van schadeverg0e· 
ding behoeft te zijn; immers het ~eH, 
da1 tot het onderzoek werd overgegaan, 
ifó volgens artikel 53a een gevolg van 
het feit, dat er gegronde redenen tot 
twijfel aan een juist beleid bestonden. 
Het verzoek was derhalve niet licht
vaardig gedaan; 

- De regeling van de schadevergoe
ding in artikel 53a, derde· lid, WO 
komt de SEC minder gelukkig voor, 
omdat de procedure ter verkrijging 
van de schadevergoeding onnodig met 
een nieuwe fase wordt gerekt. Zij 
geeft daarom de voorl{eur ·aan de re· 
geling, neergelegd in artikel 53a, 
tweede lid, VOW, waariJl de uitspraal' 
over de onredelijkheid van de gronden 
en de veroordeling tot vergoeding Vàll 

de schade samenvallen. · 
De SEC. constateert overigens . met 

voldoening dat de voor velerlei. uitleg 
vatbare passage "en een goede gang 
van zaken" in- artikel 53a, eerste lid, 
VOW, niet is overgenomen in het .wo 
(zie artikel 53a, tweede lid). Een 
slechte gang van zaken kan nl. O·ll' 
ondanks een juist beleid worden· ver
oorzaakt door externe oorzaken, zoals 
ongunstige conjunctuur, enz. 

g. De .regeling met betrekking tot ge-
. affilieerde o;ndernemingen (altikel 53b, 
derde lid, VOW en artikel 53b, tweede 
lid, WO). De beschouwingen in de Boci
Hal-Economische Raad inzake de moge
lijkheid van enquête naar het heleiel van 
în het buitenlanu gevestigde dochtet·on
dernemingen van in Nederland ge
vestigde ondernemingen hebben de SEC 
gEbracht tot een ltritische beschouwing 
van de daarbij aangehaalde redenen 
voor een derg!)lijl'e enquête. Zij is lot 
de slotsom gekomen, dat, indien de 
enquête-mogelijkheid beperkt blijft tot 
illet vermoeden van) wanbeleid van de 
Nede1·Iandse onderneming, er geen re
den is om de voorgestelde tel,st van de 
Commissie Verdan1. (ongeveer gelijklui
dPnd overgenomen in het WO) te wijzi
gen (buitenlandse arbeidsverhoudingen 
komen hierbij dus niet aan de orde) en 
V<'rklaart zich dus tegen het door tie 
minderheid. van . de Sociaal-EconomiscHe 
Raad voorgestelde amendement op arti· 
kel 53a; 

· De SEC wijst hierhij nog eens op het 
feit dat door de beperking van het 

:enquêterecht tot naamloze ven
nootschappen en coöperatieve verenigin

-gen, vestigingen van buitenlandse on-
dernemingen in Nederland, anders nan 
jn NV-vorm. gedreven, aan de mogeliJk
heid van enquête blijven onttrokken; 

h. De criteria voor de verschillende 
stadia, t.w. twijfel aan een juist beleid 
onderscbeidenlijk geconstateerd wanbe
leid. De discussie in de Sociaal-Econo
r.lische Raad acht de SEC - met name 
is dit geïllustreerd bij de behandeling 
van artikel 53a vow; waar de Sdci
aal-Economische Raad spreekt over sr
beidsconflicten bij in het buitenland g·~
vcstigde onderneming-en (zie hiervoor 
ook onder g hierboven) - vaak zich te 
ver van dit uitgangspunt te verwijde· 
ren; 

i. de bevoegdheid, toegelmnd aan de 
Ondernemingsltanler om voorzieningrou 
t~ treffen, en de voorgestelde mogelijk· 
heden te dezen (zie de artikelen 51, 54a 
en Mb, VOW), De SEC is met de Com
nüssie Verdam van mening dat deze 
.màatregelen, waarbij de rechter in
grijpt in het bestuur van de ondernê
nüng-, als een uiterste middel moeten 
worden gezien. Zij heeft - met de grote 
minderheid van de Sociaal-Economisehe 
R:-;ad - dan oo]{ geen behoefte aan c:en 
door de meei·clerheid van deze raad b:j 
nm endement voorgestelde uitbreiding 
,.naar beneden" van de reeks nwgeliJk-' 
maatreg-elen, waardoor de Onderne
mingskamer de onderneming kan be ve
len bepaalde regelingen te treffen. D>Jze 
als lichtere voorzieningen bedoelde be
velen brengen het bezwaar met zich 
n'lede, dat voor de rechter de verleiding 
sterk wordt om ook g-evallen van min· 
der gelul{kig beleid als wanbeleid aan te 
merken, waardoor het begrip "wanbe
leid", dat de g-rondslag vormt voor de 
voorzieningen zoals voorgesteld door •Je 
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Commissie Verdam, wordt uitgehold. 
Als er van werkelijk wanbeleid sprake 
i.", dan zijn krachtige maatregelen zeer 
zel,er op hun plaats. 

- De artikelen 54, Ma en 54b WO 
volgen de betrokken artikelen van hei 
vow. 
Een goede aanvulling acht de S:biC 

wel het toevoegen van een vierde lid 
aan artikel 54, zoals door de minderheid 
van de Sociaal-Economische Raad voor
gt:steld, waarbij de ondernemingskam•èl' 
de onderneming in de gelegenheid l;an 
stellen een besluit te wijzigen alvorens 
maatregelen te treffen. 

- In artikel 54, vie1'de lid, WO,. wordt 
deze goede gedachte gevolgd. 

.. 8. 2 Het enquêtere'cht voor de 
werknemers 

De SEC gaat ervan uit dat de 
enquête, en dus ook de werkne

. :mersenquête, uitsluitend hetrekking 
· moet. hebben op de gevallen van 

(waarschijnltjk te .. achten onderschei
denlijk gebleken) wanbeleid, dat de on
-derneming als geheel treft. Dit wanbe
ltid is, in ieder geval op langere te.'
mijn, ook voor de werknemers schade-
lijk. . . 

Het mag dus alleen gaan om het o,1-
dernemingsbelang in ,zijn geheel, niet 
om een werknemersbelang· sec. (bijv. 
een eenvoudig arbeidsconflict). Het l'an 
zeer wel, en zelfs vaak, gebeuren, dat 
h€t werknemersbelang ook het onderne
nüngsbelangis en omgekeerd. 

Derhalve is de SEC met de Commk
sie Verdam van oordeel, dat in het ka
der· van dè herziening van het enquête
recht bevoegdheden . aan de werkne
mer-vertegenwoordigers dienen te W·ll'· 

den toegekend. 
De SEC deelt voorts de mening van 

de Commissie Verdam, -d<:tt het -vragen 
van een enquête niet op· de weg· ·van de . 

. Ondernemings1·aad ligt en wel voorild.• 
inelijk op grond· van een niet in het 
rapport Verdam vermelde reden, nl. dat 
de onderneming altijd een· hlërarchise;he 
organisatie blijft en een doorkruising 
van de ·hiërarchie, doordat on•k:·.
gcschikten een enquête teg.en de onder
nemingsleiding doen instellen, tot moei
lij1;:e verhoudingen in · de .ondernem ;ng 
en de Ondernemingsraad zal leiden. 

De SEC onderschrijft .echter niet dat 
de bevoegdheid een enquête te verzv:;
lten uitsluitend aan de erkende centrale 
organisaties wordt toegekend, waarme
de opnieuw juist aan deze organisaties 
meer macht wordt toegekend. Spreiding 
van macht is echter in een democratie 
vereist. De SEC· meent dat geen 
doorslaggevende argunienten zijn aan
gevoerd, waarom ook niet de be
drijfs(taksJ bonden de onderhavige be
voegdheid zouden kunnen verkrijgen. ln . 
dat geval dient deze bevoegdheid te 
worden toegekend aan alle bij het be
drijf hetrokken bonden, welke aan zeke
re criteria voldoen, zoals indertijd in 
het Rapport Loonpolitiek van de SEC 
dà. 3 maart 1966 opgenomen, t.w. 3 
toelatingscriteria en 3 . representati vi-
teitscriteria. · 

De drie toelatingseisen zijn: 
a. ze moeten voldoen. aan goede zede

lijke normen en het niet in strijd hande
len met de g1:ondslagen der openbare 
orde; · · 

b. ze moeten hebben hestaan g·eduren
de een zekere tijd 11 à 2 jaar); 

c. ze moeten re-chtspersoonlijkheid }Je
zitten. 

De dl'ie representati viteitseisen zijn: 
a. een redelijke spreiding in de be

drijfstak of in het bedrijf; 
b. een gezonde financiële structuur; 
c. de bereidheid zich aan de spr:lre

gels te onderwerpeJ:l. 

Op deze wijze kunnen ook de ca>"go
rale organisaties de bevoegdheid ver
krijgen een enquête ·te vragen. Het ar
gument van de Sociaal-Economisc1•e 
Raad dat zulke organisaties zich al'iJd 
tot de procureur-generaal kunnen wen
den, acht de SEC niet sterk, omdat dit
zelfde evenzeer voor de centrale OJ'ga
nisaties kan· gelden. 

8. 3 Enkele andere punten 

De artikelen 53d en 54 VOW look WO) 
kennen een soort· tussenfase, waarin net 
verslag van het onderzoek ter inzage 
ligt, terwijl eerst na een daartoe door 
hetrokkenen gedaan verzoek de proce
dure voortgang vindt en de Onderne-· 
mingskamor aan de hand van het 
verslag tot bepaalde· voorzieningen kan 
besluiten. De SEC acht het juister dat 
na het uitbrengen van het verslag de 
Ondernemingskamer automatisch de 
zaak verder in behRndeling neemt en 
tot een uitspraak over het versla.g komt. 
De SEC ziet nl. geen reden tot het inlas
sen van een dergelijke tussenfase. Het 
weglaten hienran maakt bovendien pu· 
blikatie in de Staatscourant overbodig, 
terwijl ook, indien niet van wanbeleid is 
gebleken, dit in een uitspraak van de 
Ondernemingslmroer wordt vastgelegd. 
De SEC acht dit laatste het goed recht 
van de ondernemingsleiding. 

Zou de gedachte aan het weglaten van 
de tussenfase niet worden gevolgd, d!!n 

dient toch in elk gevaL de onderne
mingsleiding het recht te hebben een 
"zuiverende" uitspraak aan de Onder-
nemingskamer te vragen. · 

Met de Sociaal-Economische Raad is 
de SEC van oordeel, dat in het geval 
van het handhavep van de tussenfase, 
partiële terinzagelegging van het 
verslag mogelijk moet zijn en dat ge
heimhoudingsplicht voor inzagegerech
tigden wordt ingevoerd. 

-- In artikel 53d, tweede en derde lid, 
WO, is hiervoor een . regeling gett·ot-
fen. · 

Het is voorts de SEC niet duidelijk, 
waarom de terinzagelegging van h0t 
verslag in de Staatscourant moet wor
den gepubliceerd, hetgeen extra schadé 
aan de naam van de onderneming kan 
doen, terwijl belanghebbenden toch ook 
direct van deze terinzagelegging in ken
nis worden gesteld. 

- In artikel 53d, vierde lid, WO. 
wordt de publiltàtie · in de Staatscou~ 
rant slechts veiTicht, ii1èlien de_ Onder-

.. nemingsltame~- dat: beveelt. · 

Hoofdstuk 9: 
De ondernemings
raad 
(hoofdstuk VIl van het rapport Ver
dam) 

9. 1 De instelling van de 
Ondernemingsraad 

a. De SEC stelt voor de grens, waar
boven de onderneming een Oüden•.e. 
mi11gsraad moet bezitten, van 25 op 11:0 
werlmemers. te brengen .. Dit vereist wij, 

. ziging van artikel 2, lid 1, .van de Wet 
·op de Onderrien1ingsraden. . Hier·mP.e 
wordt . aansluiting_ verkregen . aan de 
door -de . Commissie Verdam voorgeslel
de wijziging van ar<tikel .5,. waardoot' 
maati·egelen mogelijk .worden indien d~ 
ondernemer . nalatig · blijft aan dit· 
\'OOl'SChrift·te YOldoen. 

Daar voor het. overige de tekst van 
artikel 2 blijft zoals hij is, blijven voor 
bepaalde bedrijfstakken uitzonderingen 
mo~elijk, · 

b. De SEC is mèl.de ·Commissie Ver-· 
dam van mening, dat wanneer de instel
ling van een Ondernemingsraad moei: 
lijk verloopt, de Sociaal-Econoniische 

~ ' . : 

Raad en niet de Bedl'ijfsèommissie 
dient in te grijpen, volgens de procedu
re, voorgesteld in lid 2 van artilwl 5 
(wijziging A); de Sociaal-Económisc!he 
Raad immers staat volledig onafhanke
lijk tegenover de onderneming. 

c. Wat betreft de voorzieningen, welke 
de Sociaal-Economische Raad ingevolge 
het voorgestelde artikel 5, lid 3 (wijzi
ging A) kan treffen, als de onderne
mingsleiding nalatig blijft de opdmcht 
van de Sociaal-Economische Raad uit te 
voeren wat betreft de instelling van een 
Ondernemingsraad (artikel 5, lid 2), 
vraagt de SEC zich af of deze niet beter 
vervangen kunnen worden door een 
sti·afsanctie. 

d. De SEC is het eens met wijziging B 
betreffende de invoering van een nieuw 
artikel 5a, waarmede de instelling van 
een Centrale Ondernemingsraad als 
overkoepeling van de Ondernemingsra
den van twee of meer tot een groep 
behorende ondernemingen mogelijk 
wordt. gemaakt. 

9. 2 De bevoegdheden van 
de Ondernemingsraad 

a. De SEC kan. zich niet verenigen 
met de door de Commissie Verdam 

. voorgestelde aanvulling van artikel ··, 6 
·(Wijziging C) betreffende het uitnodigen 
van deskundigen- tot deelneming aan ·de 
besprekingen. in de 011dernemingsraad. 
In dit artiltel is aan de ondernemingslei
ding een vetorecht toegekend, waarme

. de naar het· oordeel van de SEC . een· 
bron van conflicten tussen Onderne-· 
mingsraad en ondernemingsleiding 
wordt geschapen, in het bijzonder, wan
neer di:t -veto een· vakvereni
gingsdeBlmndige betreft. De SEC heeft 
toch al bezwaren tegen het uitnodigen. 
van val,verenigingsdeskundigen, omdat 
het dan niet denkbeeldig is dat d0 
disétrssie zal· ·uitmonden in een dialoö'g~" 

·tussen deze deskundigen en de onderne
mingsleiding over de hoofden van .Je 
raadsleden heen, wat bepaald niet ten 
goede komt aan de medezeggenschap 
binnen de .onderneming. 

De SEC erkent echter anderzijds ,d<ü 
inschakeling van deskundigen voordelen. 
kan hebben,. doch deze deskundigen zul
Jen onafhankelijke personen moehn 
zijn. Zij zou dus de voorgestelde tekst 
willen Wijzigen als volgt: 

het ver'zoelten aan de vooi·zitter om 
een onafl1ankelijke deskundige uit te 
nodigen deel te neme\1 aan de bespno
kingen in de Ondernemingsraad om" 
tr·ent bepaalde onderwerpen; de voor-
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zitter is gehouden aan dit verzoek te 
voldoen en de door hem uitgenodigde 
deskundige is tot geheimhouding van 
het besprokene verplicht. 

h. De SEC gaat akkoord met wijzi
ging D beti-effende artikel 6, lid 5, 
onder b, waarmede de verplichting 
periodiek mededeling . te doen omtrent 
de economisd:re'· gang van zaken in de 
onderneming' wpl'(lt uitgebreid met de 
verplichting · desgevraagd daarover 
nadere mededelingen. Je doen, tenzij 
het belang· van dl'! .Qrtderneming zich 
daartegen verzèt,... . ·': < .... 

c. (}e· SE.Ç :ria!{ ziëh ver'enigen met 
wijzigü1g' : E, .wel\i.e beoogt "artilwl 6, 
lid 5, aàn te vrilleh met. dè .verplich
ting de QitderJlemingsraf1,d te raadple
gen bij'ü:igrijpende veran(l.eringen ü1 
de ondeineming (ftisiè, opheffing, wij
ziging produktie of- p~odu1üiemetho
des, eüz-.)::en·.voorts''aan·· de raad de 
jaaï·strikke'ti: §ver te· leggei:r met de 
bep~ykw:g·~:d~t.;vo]J;taan _kan· worden· 
met . d~ sameljyatüng': .. dier gegevens 
als;;}l~t verstrfj-kke!j;;van de·. volledige 
gegevens in strijd zou zijn. met het 
belang der. onderneming. Dit· laatste 
kan in het bijzonder geld~n voor de 
kleinere besloten N.V.'s onder de door 
de SEC voorgestelde grenzen voor de 
publikatie-plicht. 

9. 3 De kÖndida'atstelling voor de 
Ondernemingsraad 

De SEC ·is met het lid van de Com
missie Verdam, Rutten, van inening 
(zie blz. 93 van het rapport Verdam) 
dat de Ondememingsraad het gehele 
personeelsbestand dient te vertegen
woordigen. Thans is artikel 11 echter· 
zo ge1·edigeerd, qat in principe alleen 
de erkende vakverenigingen het recht 
hebben ltandidaten te stellen, maar 
da.t de Bêdrijfseommissie (volgens ar
tikel 22 een paritair door de organisa
ties van werltgevers en werknemers 
benoemd orgaan), .eventueel kandi~ 
daatstelling dooi· anderen kan · toela
ten. 

De SEC oordeelt het onjuist aan de 
erkende vakbonden, die reeds 15 jaren 
het recht van kandidaatstelling' heb
ben, dit recht te ontnemen. Maar arti
kel 1l dhmt zo gewijzigd te worden, · 
daX het recht van kandidaatstelling 
voor anderen niet aan het oordeel van 
Bedrijfscommissies onderworpen is. 
In dit vcrband stelt de SEC voor arti-

(Vervolg op pag. 12) 
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kel 11. lid 1 en 2, als volgt te wijzi
gen· 

1. de leden van de · Ondernemings
raad, met uitzondering van de voor
zitter, worden gekozen aan de hand 
van een of meer kandidatenlijsten. 

2. Tot het indienen van deze kandi
datenlijsten zijn bevoegd: 
a. de door de Bèdrij_fscommissie 
daartoe aangewezen organisatie of or· 
ganisaties van· werknemers; 

. b. iedere groepering van ten minste 
25 kiesgerechtigde werknemers. 

9. 4 De werkwijze en huishouding 
van de Ondernemingsraad 

· a~ . Wijziging F betreffende de toevoe. 
ging· van .lid 6 aan artikel- 6, waarbij de 
verplichting wordt ingevoerd, dat de 
Raad van Commissarissen en de Onderc 
nemingsraad ten minste eenmaal per 
jaar een gecombineerde vergadering 
onder voorzitterschap van een commis
saris hebben·, ach,t de SEC juist. Zij 
heeft echter wel he~>vaar tegen. de toe
lichting onder F, J~átste alinea, blz .. 96 
van het Rapport · VE)rdam, waarin de 
Ondernemingsraad en de Raad van 
Commissarissen als gelijkwaardige col
leges worden betiteld. De taken van bei
de colleges zijn zo uiteenlopend, dat een 
dergelijke vergelijking mank gaat. 
Overigens meent. de SEC, dat .deze be· 
paling als afzonderlijk artikel onder p. 5 
van de wet moet worden ondergebracht. 

b. De SEC oordeelt dat publikaÜè van 
het besprokene in de Ondernemingsraad 
aan het personeel ·in het algemeen ver
plicht moet worden gesteld. 

c. De SEC gaat akkoord met wijziging 
G, inhoudende de toevoeging van:. een 
derde lid aan artikel' 17, waarbij voor 
een Ondernemingsraad met ten minste 
zeven gekozen leden, een commissie bij 
reglement verplicht zal worden gesteld 
voor het voorbereiden van de vergade
ring·en en het opstellen van de i!g~nda. 

Hoofdstuk 10:· 
De structuur 
van de N.V. 
(hoofdstukken VI en VIII va11 het 
rapport Verdam) 

l 0. 1 Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders en de 
positie der certificaathouders 

a. De SEC kan zich verenigen · met 
wijziging A (Hoofdstuk VI) ond,erschei· 
denlijk wijziging C . (Hoofdstuk . VIII) , 
waarbij aan artikel 43 W.v.K. een twee
de lid wordt toege,;oegd, dat directie en 
commissarissen verplicht aan de Alge· 
mene Vet•gadering van Aandeelhouders 
alle gewenste inlichtingen te geven, ten
zij het belang der onderneming zich 
daartegen verzet. 

b. De SEC gaat ook akkoord inet de 
wijziging·en B (Hoofdstuk VIl en . E 
(Hoofdstuk VTII), waarbij artikel 43b 
W.v.K. wordt gewijzigd in dier voege, 
dat directie en commissarissen te allen 
tijde bevoegd zijn tot het bijeenroepen 
van een Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders, ook wanneer dat niet in 
de statuten is vermeld. 

c. Met betrekking tot de positie ~>an 
certificaathouders heeft de SEC overwo
g·en, of het niet wenselijk zou zijn tot 
een verbod van uitgifte van niet-royeer
bare certificaten te komen. De SEC 
heeft zich echter aangesloten bij het in 
"Open Ondenu•merschap" geformuleer
de standpunt, dat zulke certificaten t.lllt
gifte waarvan echter in de toekomst 
mogelijk zal blijven) steeds drie jaar na 
daartoe gedaan verzoek royeerbaar 
worden, met dien verstande, dat zij ook 
hier geen uitzondering wil maken vu•-.r 
de besloten N.V. Bepalingen welke d?.ze 
kwestie regelen. zullen alsnog moet ~Jl 
worden g-Lormuleerd en opgenomen 
worden in par. 2 (van de aandelen) van 
de Derde Afdeling van het W.v.K. 

d. Gezien de nagestreefde openheid. 
ook voor de besloten N.V., ziet de SEC 
geen grond voor de beperkingen in de 

wijzigingen ·c en F (Hoofdstuk VIj, 
waarbij de artikelen 43c en 43 f W.v.K. 
zodanig worden aangevuld, dat bijeen
roeping en bijwoning van Algemene 
Vergadering·en van Aandeelhouders ook 
openstaan voor houders ·van certificaten 
van aandelen, mits een bedrag van ten 
minste f 250.000.· nominaal aan certifi· 
caten in: omloop is. Met schrapping van 
deze beperking wordt bereikt dat, be· 
houdens het stemrecht, een gelijkstel-
ling van de kapitaalvèrschaf-
fer-àandeelhouder en de kapitaal-
verschaffer-certificaathouder wordt ver
kregen. Het stemrecht kan overigens, 
indien het onder c gestelde wordt ver
wezenlijkt, door iedere certificaathouder 
na 3 jaar door royement worden verkre
gen. In verband hiermede kan het twee· 
de lid van artikel 43'c, als volgt worden 
geformuleerd: .,Voor de toepassing van 
dit artikel worden de houders van certi
ficaten van aandelen gelijk gesteld met 
aandeelhouders". en kan het nieuwe 
eerste lid van artikel 43f worden gele
zen, als volgt: "Tot de Algemene Verga
dering worden opgeroepen aandeelhou
ders en houders van certificaten van 
aandelen". terwijl in de laatste zin van 
het tweede lid van dit artikel het laatste 
deel moet luiden: "tenzij aandelen .. aan 
toonder of certificaten van aandelen 
zijn uitgegeven." 

e. De voorgestelde wijzigingen E en G 
(Hoofdstuk VIl betreffende de artikelen 
43c en 43g (bijeenroeping ,.en agenda 
van de Algemene Vergadering van Aan
deelhouders) zijn niet nodig, wanneer 
men in de bestaande redacties achter· 
aandeelhouder Is 1 invoegt . de woorden 
"en houder(sJ van certificaten van aan
delen." Ditzelfde geldt voor wijziging H 
(Hoofdstuk VI) betreffende het bijwonen 
van de vergadering (artikel 44a, lid 1, 
W.v.K.). ' 

.f. Voorts gaat de SEC. akkoord met 
wijziging I (Hoofdstuk VI). betreffende 
het deponeren van · (certificaten van: 
aandelen (artikel 44a, lid 2 .. W.v.K.). · 

g. Eveneens kan de SEC zich· vereni-
. gen met wijziging D (Hoof(!stuk V(l. 

waarbij in artikel 43 d het woord "aan
deelhouder" wordt vervangen door 
. .,persoon", Waardoor de rechter lllCer 
vrijheid verkrijgt een geschikt p,ersoon 
aan te wijzen, die met de leiding. yan de 
op verzoek van aandeelhouders bijet'n
geroepen Algemene vergadering van 
Aandeelhouders zal zijn belast.· 

h. Naar de mening van. qe SF.C 
bestaat aan de regeling van. artiKel 46 b. 
lid. 2, W. v. K. lbesluitvorining, buiten 
C:e Algemene Vergadering \"an Aandeel
heouden) 'alleen behoefte in het· geval 
van 100 ·, -ct. dochtermaatschappijen. Als
dan is bet formeel houden van de· ver
gaderi-ng echter geen bezwaar. In -Je 
gevallen, ·dat er andere aandeelhoude·c~ 
er. houd•!rs van r:ertificaten van aande
len zijr", dient op normalé wij&e een 
Vérgadering te worden belegd. Ook arti
l<:el 46b, lid 2, ware derhalV!'>" evenals <:Ie 
tornmissie V.erdam dat reeds voorstelt 
Jwijziging J, Hoofdstuk VI) .. voor lid 1 
van dit artikel, te schrappen.· -

i. De SEC sluit zich aan bij de in p~mt 
H sub c en d van haar brief neergeie.~·
de mening van de Vereeniging v,oor dim 
Effectenhandel, dat ook wat ·betreft 
'kosteloze verkrijgbaarstelling van 
voorstellen tot statutenwijziging (artikel. 

· 45 b, W. v. KI certificaathoüdèrs met 
aandeelhouders dienen te worden· gelijk
g·"steld. In. verband hiermede stelt de 
SEC de volgende aanvullingen voor: in 
artikel 45b" lid 2, invoegen na: "ter 
inzage voor iedere aandeelhouder" : .,en 
houder van certifieaten van aandelen·' 
en in artikel 45b, lid 3 na "De a,andeel
houders" invoegen: ,.en de houders van 
certificaten van aandelen''. 

j. Inzake de constructies van NV's 
"Nationaal Bezit" e.d. vertrouwt de 

_ SEC, dat de voorschriften voor publirl:a
tic voo1· eoncerns hier voldoende soela·,s 
bieden. In de praktijk bestaan hier 
oYerigens geen moeilijkheden. 

k. Naar aanleiding van de brief van 
de Vereeniging voor den Effectenhandel 
(bijlage V bij het SER-advies inzake 
de jaarverslaggeving) punten l en 2 is 
de SEC mede voorstandster van het laten 
vervallen van de mogelijkheid van on
deraandelen en het niet moeten vermèl
den van het aantal aandelen in de statu
ten. Wel onderschrijft de SEC de wense
lijkheid van aandelen in kleine coupures 
mede met het oog op de bezitsspreidi:lg. 

10. 2 Benoer:ning van commissaris
sen en directie 

a. De SEC acht de toevoeging in 'arti
kel 50, lid 3, W. v. K., inzake het bel!a!'
tigen van "het algemeen belang" (wij;;i
ging K, Hoofdstuk VI ·en wijziging ·lf. 

- Hoofdstuk VIII) door de commissarissen 
zinledig en stelt derhalve voor deze 
zinsnede te schrappen (zie ook onder 5. 
3.). 

b. Gezien het beläng van het commis
sarlaat meent de, SEC, dat te allen tijde 
ten minste twee eommiss:u·issen moeten 
worden benoen1d en in overeenstel.1· 
ming hiermede dient in -het eerste lid 
van artikel 50g (wijziging L, Hoofdstuk 
Vill) "een" te worden vervangen door 
,,twee". · 

Voorts meent de SEC dat het voor
gestelde in artikel 50g W. v. K. (wijzi
ging L, Hoofdstuk VIII) betreffende de 
zittingstermijn en de taakomschrijving
van commissarissen geheel met artikel 
50 kan worden samengetrokken, waarbij 
de leden 2 en 3 van artikel 50g als lid 
4 en 5 aan artikel 50 worden toegevoegd. 

c. De waarde van de voorgestelde . toe
voeg-ing aan artikel 50c (wijziging L, 
Hoofdstuk VI) betreffende publikatie 
van betrekkingen van een kamli
daat-commissaris ácht de SEC proble
matisch, doch zij heeft geen overwegen
de bezwaren . 

d. Het opnemen van een leeftijdsgrens 
voor commissarissen juicht de S.1JC 
sterk toe. nu in een zeer snel verande
rende tijd vari commissarissen een zo 
grote geestelijke wendbaarheid wordt 
vereist, als men menselijkerwijs 
gesproken niet van personen op hoge 
leeftijd kan verwachten. De SEC geeft 
echter de voorkeur aan een wettelijke -
regeling boven regeling- in de statuten 
en zij stelt dan ook voor artikel 50d 
(wijziging M, Hoofdstuk VI) te vervan
gen door de tekst van de in het rapport 
Verdam geformuleerde overgangsbeoa
ling onder a en b, welke resp. als 
grondslag van lid 1 en lid 2 van het 
nieuwe artikel 5~d · 30\1 kunnen. ~l.ienen. 
:J;Ii.erbij wordt een leeftijdsgrens van 72 
jaar wettelijk vastgelegd. 

e. In het algemeen gedeelte 
(Hoofdstuk 5) heeft de SEC uiteengezet, 
dat. zij geen behoefte heeft aan speciale 
werknemers-commissarissen . bij bepaal
de bedrijven, maar dat wel over het 
algemeen een versterking van de positie 
van de commissarissen gewenst is. 
Hierbij dient naar de mening van de 
SEC. dan geen verschil te worden ge
maakt tussen open en besloten NV's. 

Bove:qdien onderschrijft de SEC uiter
aard de wenselijkheid van verbreding 
van het vlak· waaruit ·commissariss,~n 
gewoonlijk worden benoemd. ·Die onder
delen van de door de meerderheid van 
df" Commissie Verdam voorgestelde .vij
ziging L (Hoofdstuk VIII), die specia 3.1 
op het ol)derscheid tussen versehillendç 
soorten NV's en op de werknemerscom
missaris betrekking hebben, te weten <le 
voorgestelde artikelen 50f en 50k t/m p 
(wijziging L, Hoofdstuk VIII! als m'3de 
de onder art. II i op blz. 119 van het 
rapport Verdam voorgestelde wijziging 
van de Wet op de ondernemingsraden, 
worden door de SEC derhalve afgewe
zen. 

f. Ook- wordt wel de mening gehoord 
dp.t. ook .aan aandeelhouders niet meer 
het (formele l recht van benoeming van 
dit hoogste vennootschapsorgaan moet 
worden overgelaten, maar de praktijk der 
coöptatie als regel moet worden gestel.l. 
Zover wil de SEC el:hter niet gaan; :~oij. 
stelt voor artikel 50c, lid 1 W. v. K. 
zodanig te wijzigen, dat aan de Raad 
van Commissarissen de bevoegdheid . 
wordt toegekend tot het opmaken vaii 
eer. binde.nde voordracht voor de benos
ming van ·commissarissen door de Al<;·:o>· 
mene Vergadering van Aanüeelhouders, 
n:et de be.kende ontsnappingsdausule 
van artikel 48a W. v. K (2/3 der stem
men. vertegenwoordigende meer dan ae 
helft van het kapitaal) voor aandeelhou
ders. Het tv:eede lid van het huidige 
artikel 50c. waarbij de mogelijkneld 
reeds nu wordt geopend één-derde ucel 
van het aantal commissarissen door ;J n
deren dan de aandeelhouders te doen be
noemen, wenst de SEC te handhaven. 

g·. Voor wat betreft oligarchische 
cl~usules verwijst de SEC naar het cnJ-
der 5. 4. opgemerkte. · 

h. Zoals uit het bovenstaande blijkt, 
acht de SEC een onafhankelijke posllie 
van de Raad van Commissarissen. ~o
wel tegenover de aandeelhouders als t~-
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g<,nover de directie, van groot belang-. 
ZiJ is van mening, dat juist in besloten 
NV's deze. onafhankelijkheid wel eens te 
wensen overlaat, zodat bij misstand:m 
niet tijdig kan worden ingegrepen. um 
deze reden sluit zij zich aan bij het doul' 
de meerderheid van de Commissie V?r· 
dam voorgestelde artikel 50g (wijziging 
I., Hoofdstuk VIII), waarin het ontslag· 
van commissarissen aan sterke bept•:·
kingen wordt onderworpen, doch dan 
geldende voor alle NV's, ook de beslo
ten. Zij zou - zoals hierboven. onder b, 
vermeld -~- deze tekst willen opnemen in 
artikel 50. 

i. In de voorstelling van de SEC van 
de Raad van Commissarissen ... als onaf
hankelijk toezichthoudend orgaan van 
de NV, samengesteld uit zeer deskundi· 
g'f'. leden, past ook een grotere" bevoetÇd· 
heid t.o.v. de benoeming van de dircr:
tie. 

Parallel met h'et onder f voorgestelde 
betreffende de commissarisbeno'"
mingen, stelt de SEC voor aan de RaaCI 
var Commissarissen ook de bevoegd
heid toe te kentien tot het opmaken V•tn 
een bindende voordracht voor de benur:,· 
ndng van directieleden, weer met de 
beperking van artikel 48a W. v. K. >->,ij 
g·aat hiermede voor de niet ter beurze 
genoteerde NV's dus verder en voor de 
wel genoteerde minder ver dan de 
meerderheid der _Commissie Verdam )n 

het door deze voorgestelde artikel 50 r•. 
j, ·Aangezien de SEC de uiteindelijke 

benoeming van directie en. commissaris
sen aan aandeelhouders wenst te latc11, 
heeft zij geen behoefte aan de wijzigi:t
·gen F en J (Hoofdstuk VIII) van de 
,,negen". Ook acht zij een beroepsrecht 
bij schorsing op de algemene vergaq~
ring van groot belang voor de openheLI 
in de NV, zodat zij zich ook niet met oe 
voorstellen G, K en M (Hoofdstuk VHf\ 
km; verenigen. 

. 10. 3 Vostelling van de 
jaarstukken 

Voor de bevoegdheid van de vaststel
ling der jaarstukken verwijst de SH:C 
naar 5. 6. in de Algemene Beschouwt1-
gen. In verband hiermede wijst de SEC 
het voorgestelde artikel 50 i (wijzigiag 
L, Hoofdstuk VIII), benevens de wijzi
gillgen A en B, Hoofdstuk VIII af. 

Voorts wijst zij er op dat nog nader 
uitgewerkt dient te worden het g·ev<>l, 
dat de Algemene Vergadering van Aan
deelhouders zou wensen af te wijken 
van de wettelijke voorschriften voor de 
jaarrekening. 

10. 4 Raadplegin~ van 
commissarissen 

In artikel 50 j (wijziging L, Hoofdstuk 
VUil . stelt de meerderheid van de CoH · 
missie Verdain voor een aantal zahen 
expliciet vast te leggen, waarover 
slechts op voorstel of met toestemming 
van de Raad van Commissarissen l\au 
worden besloten. Ten dele zijn dit zaken 
waarover gemeenlijk in de statuten d.or 
KV wordt vastgele.e;d, dat voor dergc;. 
lijke besluiten de directie toestemming
van commissarissen nodig heeft (punten 
c. d.en el. Het komt de SEC nauwelijks 
bE)zwaarlijk voor deze gevallen thans in 
d<è wet te regelen. Bierbij gaat zij enan 
uit, dat een reële taakvervulling van de 
Raad van Comm'issarissen inderdaad 
eist, dat deze in ingrijpende beslissingen 
van de directie wordt gekend; in de 
p!·ak_tijk zal het nauwelijks voorkomen, 
èat de directie tegen de opvatting ·v~ut 
ccmnüssarissen in haar wil doorzet, 

.:-:onder dat de laatsten hieruit emge 
eonsequentie trekken. .Uit dien hoofde 
kan de SEC dan ook akkoord gaan mel 
hEt opnemen van de punten, b, h en i tn 
deze opsomming. De punten a, f en g 
betreffen zaken. die thans vaak aan de 
Algemene Vergadering van Aandeelhou· 
ders voor goedkeuring zijn voorbehou
den. Wat deze zaken betreft, zou de 
SEC wel raadpleging van commissaris
sen verplicht willen stellen, doch een 
vetorecht van· commissarissen acht zij 
hier niet op zijn plaats. Men zou eventu~ 
eet nog kunnen denken aan de mogeliJk· 
heid, dat ingeval van een afwijzend ad
vies van cmnmissarissen, de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders slecht" 
kan besluiten tot de in de punten a, f ~n 
g g-enoemde zaken met een versterk'.~ 
meerderheid. 

*) Dit rapport is bij het Algemeen s<>cre
tariaat verkrijgbaar. 
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Ontwerp-resoluties MASSIEF KARTONNEN 

DOZEN 
Naar aaiileidîng ,·an het rapport 

"Het·zieuîng ~-a·n het onllerue
mîngsrecht" heeft de sociaal-econo
misclie conunissie van de VVD een aan
tal ontwerp-resoluties opgestel<l, die wi.i 
him·omler publiceren, gerubriceerd naar 
de hoofdstukken va.n het rapport. 

Grondslagen (hoofdstuk 1) 

1. De Volkspartij voor Vrijheid en De
Democratie, gezien hoofdstuk 4 
beginselprogram en hoofdstuk 1 
van het rapport "Herziening van 
het ondernemingsrecht" inzake de 
grondslagen voor het ondernemings
t·echt, 

van mening dat: 
de beste wijze van produktie-orga
nisatie die is, waarbij de per onder
neming gegroepeerde produktie
middelen in particulier eigendom 
zijn; 

b. de onderneming gezien moet wor
den als een economische doelorga
nisatie, waarin kapitaal en arbeid 
samenwerken, bestuurd door de 
leiding, aan welke hoge eisen wor
den gesteld en welke over een gro
te mate van slagvaardigheid en 
daardoor ook vlijheid moet 
beschilrken, en 

c. deze noodzakelijke. grote v1·ijheid 
van de ondernemer ook een grote 
verantwoordelijkheid in verschil
lende vormen jegens kapitaal
verschaffers, personeel en publiei' 
meebrengt; · 

spreekt als h8,ar oordeel uit dat: 
1. -al deze vormen van verantwoorde

lijkheid een grote mate van vpi,F 
heid vereisen, en 

2. deze eis van openheid in princlpfl 
onafhankelijk is van .de rechtsvorm 
waarin de onderneming wordt ge
dreven. 

De positie van de Arbeid 
(hoofdstuk 2) 

De Volkspaltij voor Vlijheid en De
mocratie, gezien hoofdstuk 2 van 
het rapport "Herziening van het on
dernemingsrecht" inzake de positie 
van de arbeid, 

\:-an mening dat: 
a .. medezeggenschap van .de werkne

mer - te definiëren als de moge
lijkheid voor hem om invloed uit te 
kunnen oefenen op de zaken van 
het ondernemingsbeleid, waarbij 
hij betrokken is - een zaak van 
groot belang is; 

b. de meest directe medezeggenschap 
kan worden bereikt door systema
tische werkstructurering met zover 
mogelijke delegatie van taken, ge
koppeld aan een goede communica
tie binnen de onderneming, en 

c. naast deze directe, doch tot de 
arbeidsplaats beperkte medezeg
genschap, een uitbouw van de on
dernemingsraad het beste middel 
is om de verantwoordelijkheid vai1 
de leiding jegens het personeel en 
de grootst mogelijke inspraak van 
het personeel in onder:nemingsza
ken tot uitdrukking te brengen, 

spreekt zich uit: 
1. voor een verplichtstelling van de 

ondernemingsraad voor alle onder-
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nuningen met mce1· ,J<m 100 perso
neelsleden met de mogelijkheid 
\'an ont!Jeffing voor enkele be
drijfstakken, waar praktische be
zwaren bestaan, 

2. voor uitbreiding van de bevoegdhe
den van de ondernemingsraad, in 
het algemeen volgens de voorstel
lt'n ,-an de commissie-Verdam, 

3. tegen een omvorming van de on
dernemingsraad tot een persr;
neelsraad, waarbij het karakter 
van deze raad wordt gedena;,:l
reerd tot tegenspeler van de ond8r
nmner, 

4. voor een goed contact tussen ondül'· 
nemingsraadsleden en vakvereni
gingen, doch \vijst een ontwikke
ling in de richting van een 
shop-;;teward af, en 

5. voor toelating van deskundigen in 
de ondernemingsraadsvergadering, 
onder voorwaarde dat deze deskun
digen onafhankelijk zijn. 

3. De Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie, gezien . hoofdstuk 2 van 
het rapport "Herziening van het 
ondernemingsrecht'' inzake de 
positie van de arbeid, 

·van mening dat: 
·-- de ondernemingsraad . het gehele 

personeel dient te vertegenwoordi
gent 

spreekt zich uit: 
···- voor een democratisering in de wet

geving met betrekking t•ot de kandi
daa;tstelling in die zin, dat ook niet
erkende categorale bónden en ook 
iedere groepering van ten miilste 
25 kiesgerechtigde werknemers kan
didaten voor de ondernemingsraad 
kunnen stellen. 

4. De Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie, gezien hoofdstuk 2 van 
het rapport "Herziening _van het 
onderne-mingsrecht" inzake de 
positie van de arbeid. 

v~m mening dat: 
a. constructies als de werknemers

commissaris of de SER-register
commissaris geen oplossing bie
den voor het ·nledezeg-genscihap
probieeln, en 

- .b. hiermee veeleer een begin wordt 
gemaakt met aantasting van 'libe
rale beginselen ·door ver
maatschappelijking van h~t beheer 
over ·de produktiemiddelen, 

$taat afwijzend: 
--- tegenover de werknemerscommis

saris in de zin van het rapport-Ver
dam en de SER-registercommissaris 
in de zin van het NVV-NKV-plan 
alsmede tegenover andere overeen
komstige voorstellen. 

Verslaggeving en enquête 
(hoofdstuk 3) 

De Voll,spa_rtij voor Vrijheid en De
mocratie, gezien hoofdstuk 3 van 
het rapport "Herziening van het on
dernemingsrecht" inzake verslag
g·eving en enquête, 

van mening dat : 
de verslaggeving van de onderne
ming aan in de wet vastgelegde 
minimumeisen dient te voldoen, 

juicht het ingediende wetsontwerp te de
zen toe, maar spreekt zich tevens uit 
voor de wenselijkheid van: 

1. uitbreiding van deze voorschriften 
· tot in een andere rechtsvorm dan 
de in het wetsontwerp genoemde 
(in de vorm van een naamloze ven
nootschap, een coöperatieve vereni
ging of een onderlinge waarborg
maatschappij) gedreven onderne
n1ingen, en 

2. een voorschrift tot periodieke (bv. 
kwartaal- J verslaggeving . 

6 De Volkspartij voor Vrijheid en De-
• mocratie, gezien hoofdstuk 3 en 

hoofdstuk 7 van het rapport , ,Her
ziening van hét onderne
mingsrecht" inzake verslaggeving 
en enquête en inzake de artikelsge
wijze opmerkingen betreffende de 
jaarverslaggeving, 

van mening dat: 
···· inzicht in vorming en wijziging van 

de vrije reserves van een onder:ne
riling essentieel is V()Or inzicht in 
haar positie, 

spreekt zich uit: 
tegen iedet·e beperking in de ver
plichting tot het vermelden van 
resen:es L'n van onttrekkingen aan 
en storling,,n in dezelve. 

7. De Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie, gezien hoofdstuk 3 van 
het rapport , ,Herziening van het 
ondernemingsrecht'' inzake 
verslaggeving en enqnête, 

van mening dat: 

- de instelling van een Onderne
mingsl,amer bij het Gerechtshof :e 
Amsterdam dient te wonJen toege
juicht, 

dringt aan: 

- op nadere bestudering van de spe
cialistische materie betreffende de 
procedure omtrent jaarreJ,eningen 
en de sancties op overtreding van 
de betreffende voorschl'iften, daar 
zij de voorgestelde injunction-proce
dure niet zonder een nadere moti
vel'ing en uitwt"t·lüng voor de hand 
liggend acht. 

3. De Volkspartij voor Vrijheid en De
mocrRtie, ge·zien hoofdstuk 3 en 
hoofdstuk 8 van het rapport ,,Her
ziening van het onderne
mingsrecht" inzake verslaggeving 
en enquête en inzal<e de artikelsge
wijze opmerkingen betreffende het 

. enquêterecht, 

van mening dat: 

a. uitbreiding van het enquêterecht een• 
dringende aangelegenheid is ten 
einde tijdig tegen wanbeleid te kun
nen optreden, 

b. ook aan representanten van de 
werknemers het recht moet wonlen 
toegekend een enquête te verzoeken, 
doch dat dit recht gezien de hiër
archische verhouding niet aan de 
ondernemingsraad kan ·wot·den toe
gekend, niaar dat wel deze raad 
moet worden gellood en 

c. de Ondememin.gskamer b\i gebleken 
wanbeleid voorzieningen moet kun
nen treffen, 

juicht het ingediende wetsontwerp te de
zen toe, maar spreekt zich tevens uit: 

1. voor de wenselijkheid van uitbrei
ding van de voorschriften betref
fende het enquêterecht tot in een 
andere rechtsvorm dan de in de 
vorn1 \'an een naamloze vennoot
schap or coöperatieve veremgmg 
·gedreven onder'nemingen, 

2. voor het toeke~inen van de bevoegd
heid een enquête te n-agen ook aan 
bedlijfs(taks)·bonden, welke aan 
minimurn-eisen voldoen; naast de 
cenü·ale werknemersorganisatifs, 
en 

3. voor de wenselijkheid, dat de On
dernemingsk&mer na het houden 
van een enquête steeds tot een uit
spr:;t.ak komt, dus ook zondet' dat 
belanghebbenden aan de hand van 
het uitgebrachte verslag maatrege
len hebben ven~ocht. 

Publikatieplicht 
(hoofdstuk 4) 

9. De Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie, gezien hoofdstuk 4 van 
het rapport _.,Herziening van het on
dèrnemingsrecht'' inzake püblika
tieplicht, 

van mening dat: 

a. de gewenste openheid meebrengt 
dat de jaarverslaggeving van alle 
grote ondernemingen -- waarbij zij 
denkt aan ondernemingen met het
zij meer dan 100 personeelsleden, 
hetzij met meer dan f 500.000 ge
plaatst l{apitaal, hetzij met meer 
dan f 3.000.000 balanstotaal - in 
principe, zonder dat de rechtsvorm 
of het besloten zijn van de onder
neming hier verschil maakt, open
baar dient te worden gemaakt, 

b. één en ander echter moet worden 
beschouwd met het oog op de ont
wik!{eling·en in Europees verband, 
en · 

voor export en 
binnenlands 
gebruik 

* 
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c. de positie van gespecialiseeJ:de en 
toeleverende bedrijven soepele 
overgangsregelingen lmn vereisen, 

spreelrt zich uit: 
- voor uitbreiding van de publikat'e

plicht met inachtneming· van het 
bovenstaande. 

10 De Volkspartij voor Vrijheid en 
• Democratie, • gezien hoofdstuk 4 

van het ràp~rt "Herziening van 
het onderneni:ihgsrecht" inzake pu
blikatieplièht, ' 

van mening dat: :: 
• - openbaarmaking van de balanscij

fers in vele gevallen de behoefte 
nog zal versterken de in het verle
den gegroeide balansdistorsies ie 
corrigei·en, 

spreekt zioh uit: 
- voor heropening van de mogelijk

heid van herkapitalisatie VTij van 
belasting of tegen een laag tal'ief. 

De structuur van de NV 
(hoofdstuk 5) 
11 De Volkspartij voor Vl'ijheid en 

• Democratie, gezien hoofdstuk 5 
van het rapport "Herziening van 
het ondernemingsrecht'' inzake de 
s'truc_tuur van de NV.; 

van mening dat: 
a. onder erkenning van de veran

woordelijkheid van de onderne
ming ook jegens \verlmemers en pu
bliek vermaatschappelijking van 
eigendom of beheer der produktie
middelen moet worden afgewezen, 
maar 

b. hiertegebover echtéÎ· zo groot mo
gelijke waarborgen dienen te 
bestaan· dat de leiding van de gro
tere onderneming voor haar taak 
berekend is en deze verantwoorde-
lijkheden kan dragen, ' 

spreekt als haar oordeel uit dat: 
-- op het terrein van het recht van de 

naamloze vennootschap, onder af- · 
wijzing van de werlmemerscom
missaris en de · èommissaris alge
meen belang, zodanige wijzigingen 
in de wettelijke voorschriften, wel
ke deze rechtsvorm betreffen, tot 
stand moeten worden gebracht, dat 
deze mede een zo doelmatig moge
lijke functionering van de organen 

·van de onderneming bevorderén. 

12 De Volkspartij voor Vrijheid en 
• Democratie, gezien hoofdstuk 5 

van het rapport "Herziening van 
het ondernemingsrecht" inzake de 
structuur van de N.V., 

van mening dat: 
- oligarchische clausules, waarbij 

benoemingsr.echten aan een specia
le, meestal zeer kleine groep van 

(Vervolg OlJ tJag. 17) 

SMIT KINDERDIJK 
Scheepsbouw sinds 1687 
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Ontwikkelingshulp blijft een veelzijdig 
vraagstuk waarvoor een oplossing, naar 
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het lijlü, nog steeels niet gevonden is. 
Het zal niet mogelijk zijn een bepaald 
schema voor ontwikkelingshulp op · te 
stellen. De omstandigheden in !1et ene 
ontwilrkelingsland zijn verschillend van 
die in het andere Er is evenwel êën 
aJ!esoverheersend ·vraagstuk, dat het 
dringendst oplossing eist: dat van de 

Daadwerkelijke 
uitbanning van de nonger in. grote delen 
van de wereld. Dit is in de eerste plaats 
nodig om aan economische ontplooiing 
te beginnen. 

Meer dan twintig jaren ontwikke
lingshulp zijn niet in staat geweest het 
spook van de honger uit te bannen of 

ontwikkelingshulp 
zelfs maar enigszins terug te dringen. 
Pas de laatste tijd zijn er hoopvolle teke-
nen, die wijzen op een mogelijkheid om treft een voorbeeld gegeven van hoe het 
de landbouwproduktie in de achtergeble- niet moet: te ruime (export)krediet
ven landen zodanig op peil te brengen, verlening, of liever gezegd te lange, 
dat een periodieke hongersnood of een waardoor de schulden nog niet zijn af
latent voedselgebrek kan worden vo_ol'- gelost wanneer de gèl~verde produkteri, 
komen Dank zij de resultaten van het .. al. la!lg htl!l economische levensduur 
wetenschappelijk landbomvonderzoek. . . : hepberi .gehad.· De sterke toeneming van, 

Eind vorig jaar bevatte "U.S. News de buitenlandse schuldenlast der ont-· 
& .World Report" een uitvoerig artikel .wi~kelingslanden tegenover een· nog 
over het werk van het in 1962 te Manilla steeds achterblijven in ontwikkeling is 
door de Rockefeller en Ford Foundations het gevolg hiervan. 
gestichte futern. Rice Researc>11 fusti- Een lichaam als de Wereldbank -staat. 
tute, dat er in geslaagd is een rijst- al vijftien jaar voor de ~ituatie dat e·en · 
variëteit te kweken .die in het onder- . land, zich om financië~e hulp tot de bank 
zoek-centrum een' -15-voudige · opbrengst wendend, al. zoveet verpliJ!htingen he~ft 
gaf van de gemiddelde rÏjstopbre1igst in uit hoofde van te ruime exportkrediet
trQpische gebieden. Pra:Ktijkproeven- :V'èrlening, daf. ·fret ee:ri hopeloze za~k 
bij. 1200 boeren gavèn als resultaat een . lijkt. De Bank heeft toen getracht via 
vetdrievoudiging van de oogst. Uiter- de regeringen een overzicht te !'rijgen 
aard lmnnen wij op de technische van de uitstaande exportln·edieten en op 
details, die bedoeld artikel uitvoerig een beperking van de looptijd_· aange
geeft, hier niet ingaan. Enkele maan- drongen. Maar hoewel de 'Ber',ller Con
den geleden noemde een hooggeleerde ventie termijnen heeft :· · Vài>!,g'esteld, 
landbouwdeslrundige 'het pakje rijst- bleek in de praktijk dat jlfi~t: d~ ·regerin
zaad, dat de Sjah van Perzië bij zijn gen zelf aanvullende faé~Hteiteli yerleen-
kroning van de Filippijnen had gekr,-;- de1J. ' · : .. ··. · 

·Joint financing 
a,rrangements . 

' - . •."': . . . 

··,-.,_ 
gen, mischien -.:vèl het kostbaarstè ·_;·.: 
geschenk bij die gelegenheid en kort 
geleden !heeft zowel de secretaris- · 
generaal van de Verenigde Naties Oe 
Thant, als . de direeteur:gene.raal van d13 .· 
FAO de Nederlander ir.· A. Boe1·ma, zich· 
zeer hoopvol uitgelaten over de opval
lende. vooruitgang op het gebied van 
landbouwonderzoek. 

De Wereldbank :1eeft dit jaar een me
thode gevonden, die betere resultaten 

·belooft. In-mei heeft zij een krediet van 

42 miljoen dollar gearrangeerd voor Co- een zuiver bi-lateraal arrangement, d't 
lumbia, ter verbètering van de elektrici- vaak meer de werkelijke belangen van 
teits- en de watervoorziening van dit het exporterende land tot richtsnoe1~ 
land en wel tezamen met de voor- heeft' dan een weloverwogen ontwild{e
naamste leveranciers, in de yorm van lingsproject, of, aan de andere !U/.nt 
;,joint financing arrangements": bi- meer prestigebelangen van het outwik
laterale exportkredieten zullen worden kelingsland dient dan een werl{elijke_ 
g~bruikt ter financiering van de benodig-·. economische verbetering. 
de' industriële pr'Odukten afkomstig uit de Volgens een mededeling van de We-: 
de.elnemende .landen, terwijl de bank de reldbank behoorde ons land met vele 
middelen zal leveren voor import van . Europese staten, :Janada, de Ver. Sta-

. produkten uit niet-deelnemende lande;n.. . ten en Japan ook tot de landen die zich 
De aanbesteding geschiedt onder super- . bereid hadden verklaard tot deelneming 
visie van de bank onder onbeperkte in~ _. in de lening aan Columbia, niet echter 
ternationale mededinging. fu juni heefti-_ tot de deelnemers m het Mexicaanse 
de: bank een soortgelijke procedure ge:· project. Naar uit goede bron wordt ver
volgd voor de uitbreiding van de eleli:tri- ···-nomen heeft Nederland totnutoe niet. 
citeitsprodul,tie in Mexico. De Bank deelgenomen in -een dergelijke financie
stelt hiervoor 90 miljoen dollar beschik- ring. Het kan zijn, dat ten slotte bij het 
baar, de voornaamste leverings~anden Columbiaanse project de Nederlandse 
ca, 22 miljoen dollar exportkrediet. De inschrijving niet concurrerend was. Wij 
bank verwacht van deze financie- hopen dat in de toekomst ons land wel 
ringsmetbode een toeneming van de aan zulke "joint financing arrange
stroom van middelen van kapitaal- . ments" zal kunnen Jeelnemen, want de
exporterende landen naar ontwikkelings- ze geven zonder :!twijfel een betere 
landen. waarborg dan zui'ler. bi-laterale regelin-

Men mag- er nog n~eer van verwach
ten: Een dienstbaar maken van bi
lateraal exportkrediet aan een door de 
deskundigen van •le Wereldbank ontwor
pen project of plall, dat past in het 
ontwiklwlingsstadium van het betro!{I'Cn 
land en dáaroin efficiënter zal zijn dan 

gen. Het is eveneens te verwachten dat 
deze nieuwe methöde ·:Van de Wereld
bank zowel -de inteFnlitibnale concurren
tievervalsing door ®beteugelde l{rediet-. 
\'erlening zal vermirtderen als de ont- · 
wiklwlingslanden ten goede zal komen, 

J. VAN GALEN 

Steun nationale actie Biafra 
Niet alleen op het punt van rijstbouw, 

maar ook dat van de maïs- en tar
we-bouw heeft men opzienbarende 
resultaten bereikt. Het onderzoekinsti
tuut in Mexico - in 1943 opgeric{lt 
eveneens met stemî van de bovenge

-noemde Amerikaanse Foundations -
heeft voor land~n als Pakistan, 'l'u1:k~i;8 ~ ' 
en India., naar .Wall Street Journal op 10 
juli meldde, eéh "semidwarf wheat· (la
ge stengel, grote 3.ar) weten te vinden, 
die opbrengsten geeft van 50 tot 90 
schepel pe'l· acre, waar vroeger. de 
oogst slechts 10 schepel bedroeg terwijl 
de gemiddelde opbrengst in de VS thans 
25 .schepel per/·acre beloopt... De toene
ming van de tarwe-oogst in India van 
450 tot 600 miljoen schepel moet voor 
een groot deel wo.1·den toegeschreven 
aan het gebruik van Mexicaans zaai
graan, hoewel slechts 6 miljoen van de 
33 miljoen acres bebouwde oppervlakte 
daarmee was ingezaaid... Ir. Boër.ma 
deelde kort geleden mee dat de tár
we-opbrengst van de nieuwe vadëteiten' .. 
4 tot 5 maal zo groot is als· de n'ormale 
graanopbrengst in NederlaJ1d. 

Wereldvijand nummer I 
Ook al zou in de pral,tijl< bl-ijken, dat. 

de resultaten niet zo opzienbarend zqu- , 
den zijn als het bovenstaande te ver
wachten geeft, dan blijft· toch . dit be
langl'ijke punt: de O!ÜWil<kelingslanden _ 
dienen in de eerste plaats ', ;selfsuppàr- :· 
ting-" te zijn wat betref('hüi-i ·nvodtlrüft; 
en het streven van de hulp, die de "rij
ke" Janden kunnen bicden dient even
zeer primair te ':ijn afgesteld op de 
bestrijding van "wereldvijand nr. 1": 
de honger en de dreig-ende hongers
nood. Wat baat het India een moder
ne staalfabrielr te bezitten wanneer de 
bevolking nog steeds door een hon
gersnood of voedselgebrek wordt be
üreigd? Moet de technologische hulp, 
die het Westen lmn . bieden dan niet 
vooral gericht zijn op de levering van 
die industriële uitrusting·, die allereerst 
voor de verbetering van de landbouw 
nodig is? In dit ;erband zij nog geme
moreerd, dat zowel de nieuwe rijst- als 
tarwesoorten water eisen hetgeen, wat 
de technische kant betreft, bevloei
ingswerken en pompinstallaties · nodig 
maakt. 

Te lang krediet 
Helaas hinkt de ontwikkelingshulp in 

de ·westerse landen nog te veel op twee 
met elimar strijdende gedachten. De 
ene, de ethische, wil, min of meer los 
van de bestedingsmogelijkheden 
d.w.z. de efficiënte besteding - het be
faamde percentage van het nationaal 
inkomen voor de ontwikkelingshulp ver
hogen. De andere gedachte richt zich 
meer op de export van industl'iële pro
dukten, onder beroep op de werkgele
genheid in eigen land. De afgelopen 
hfip1i~ )~ar !lebben wat dit laatste be-

.,') 

In hét op deze pagina afgedrukte artikel over ontwikkelingshulp stelt onze medewerker, de heer 
J. van Galen, onder meer dat de honger wereldvijand nummer één is. 

De honger, waaraan in Biafra dagelijks-honderden mensen/ sterven, kinderen vooral ook, wordt 
veroorzaakt door andere factoren - oorlogshandelingen - dan die waarop de heer Van Galen 
in zijn artikel doelt. Het is er niet minder"schrij nend om. . •.. 

Als u vrijdagavond dit blad leest, bereikt via radio en televisie, de nationale actie, die tot doel 
heeft een bijdrage te leveren ter leniging van de nood, haar hoogtepunt. Laat u niet weerhouden 
door het feit dat de zo nodige hulp slechts in zeer onvoldoende mate de slachtoffers op dit ogenblik 
kan bereiken. Als straks een oplossing gevonden is voor de technische en politieke problemen -
en laten wij hopen dat dit op zo kort mogelijke termijn geschiedt - dan moet de hulp in ieder 
geval paraat zijn, dan mag geen dag meer verloren gaan. 
De situatie is uiterst ernstig. Overwegingen van meer of minder sympathie voor een der strii· 
dende partijen behoren daarbij geen rol mee.r te spelen. Het enige waar het om gaat is zo snel, zo 
veel en zo goed mogelijk hulp te bieden. Wij vertrouwen dat een opwekking ook aan onze lezers 
om in die zin de nationale actie te steunen veel weerklank zal vinden. 
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WEEF- EN TRICOTGARENS 

N.V. BERGINGS- EN TRANSPORTBEDRIJF 

VAND.EN AKKER 
' ~ - ''.. •,· . 

Bergen van schepen en ladingen. 
. V~rhuu.r van drijvende bokken tot 200 ton. 

Verzorging van al uw transporten te water. 
: Duikerwerkzaamheden.· 
. Bergingsvaartuigen uitgerust met zandpompen tot 14" 
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ZETLENGTE 7 m, dikte 32 mm 

Constructiewerkplaatsen 

W. HUIZER N.V. 
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DAMMERS & VAN DER HElDE'S 

Scheepvaart- en Handelsbedriif N. V. 

Reders, çargadoors, bevrachters, expediteurs, 

beëdigde makelaars voor het kopen, verkopen 

en bouwen van schepen. 
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Rotterdam-2 
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Moderne aanpak o.a. gietbouw 
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• utiliteitsbouw 
• hoogbouw 
• woningbouw 
• betonoouw 
• projectontwikkeling 
• administratie en. 
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onroerend goed 

n.v. bouw· en aannemingsbedrijf . 
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~RUHHD ·EN DEMOCRATIE 

0 drie rap orten Ontwerp
r'esoluties 

Loonbetaling bij faillissement, 
Bezitsvorming door pensioenvoor
ziening en Herziening van de win-· 
kelsluitingswet. Dat zijn de drie ti
tels van niel.lwe VVD-rapporten, die 
vorige week in een bundel van vijf 
zijn verschenen. De twee rapporten 
in het boekje, die al eerder werden 
gepubliceerd, handelen over Sta
kingsvrijheid en De nieuwe omzet
belasting (BTW). 

Het rapport over het winkelslui
tingsbeleid is in juni jl. samen:
gesteld door de landelijke mid
denstandscommissie van de VVD, 
waarvan mr. H. P. Talsma uit 
Enschede voorzitter, de heer F'. L. 
van der Leeuw uit Den Haag secre
taris en mr. A. Geurtsen uit 
Maasland adjunct-secretaris is. 

De rapporten over Loonbetaling 
bij faillissement (november 1967) 
en Bezitsvorming door pensi.oen
voorzierui.ng (december 196 7) zijn 
uitgebracht door de sociaal-econo
mische commissie van de VVD. 
Daarvan is dl"S. G. J.VI, V. van Aar
denne uit Dordrecht voorzitter en 
berust het secretariaat bij mej. drs. 
I. Günther in Den Haag. 

Loonvordering 
Het rapport over de :wenselijkheid vaR 

wettelijke maatregelen ten einde de so
ciale positie van werknemers bij liqui
datie, surséance van betaling en faillis- ~ 
serneut van ondernemingen .te verster
ken concludeert o.m. dat liet aanbevii~ 
Jing verdient a.an Joonvorderingen ee1n 
voorrang toe te kennen welke bij vooli'-

-keur hoger dan die van de fiscus, doclhl 
in elk geval ten minste daaraan· gelijk
is. Het gehele probieent van de voor
rang en van het bodemrecht in combi
natie met het recht van fidueiare eigen-

. dom dient op korte termijn in studie te 
worden genomen. -De vordering van 
werknemers wegens .,achterstallig 
Joon" en vakantiegelduitkering dient, in
dien de werkgever in gebreke blijft deze 
uit te betalen, door het Algemeen Werk
'loosheidsfonds te worden voorgescho
ten, waarna dit fonds de vorderingen op 
de werkgever overneemt. Aldus de sa
menvatting van · d.e sociaal-economisch€> 
commissie. 

De commissie nam de volgende pas
sage uit het VVD-verkie
zingsprogramma-1967 tot uitgangspunt: 
,.Ter versterking van de rechtspositie 
van werknemers bij liquidatie dienen 
wetswijzigingen tot stand te worden ge
bracht waarbij ·met het oog op surséan
ce van betaling en faillissement va..'l 
ondernemingen aan de verschuldigde lo
nen en vakantiegelden een hogere prefe
rentie wordt toegekend dan nu bestaat. 
Daarbij zou voör loon- en vakantiegeld
vorderingen het zgn. bodemrecht da.n 
wel een daaraan in zijn uitwerking ge
lijk, nieuw te scheppen recht moeten 
worden toegekend. Door een dergelijke 
wettelijlw voorziening zal de vrijwel on
verwijlde uitbetaling van lonen en va
kantiegelden bij financiële moelijkhepen 
van een onderm~ming aanzienlijk beter 
zijn . gewaarborgd· dan thans. Eventueel 
moet in deze regeling worden opgeno

·men dat de lonen en vakantiegelden 
krachtens de Werkloosheidswet worden 
voorgeschoten door het Algemeen Werk
loosheidsfonds, waarna dit fonds de 
vorderingen op de werkgever over
neemt. Door de verbetering van de ver
haalsmogelijkheden zal een premiever
hoging niet nodig zijn." 

Deze passage in het verk'iezingspro
gram. laat ruimte a.an andere oplossin
gen ter verbetering van de positie van 

• loonbetaling bij 
faillis-sement 

. . 
pens1oenvoorz1emng 

• Herziening van de 
winkelsluitingswet 

· werknemers ]Jij sluiting van onderne .. 
mingen. Daarom heeft de commissie 
het advies van de Sociaal-Economische 
Raad van 22 februa.Ii 1967 met betrek
king tot dit onderwerp bestudeerd. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat de 
SER zich in zijn advies heeft beperkt 
tot het achterstallige loon (waaronder 
de aanspraak op vakantiegelduitkering 
is begrepen), maaJ' derhalve geen rege
Jing voorstelt ten aanzien van het loon 
over de wettelijke opzeggingstermijn. 

De SER adviseert . te komen tot een 
regeling waarbij in de gevallen waarin 
de vordering van de werknemers we
gens achterstaliig loon niet tot uitbeta
ling komt ten gevolge van faillietverkla
ring enz. van de werkgever, of waariii 
naar het oordeel van het orgaan dat 
m.et de uitvoering zal worden belast, de 
werkgever materieel in de situatie ver
keert, dat hij heeft opgehouden te beta
len, o.a. blijkend uit de omstandigheid 
dat hij in ,gebreke is het door de werk
nemers verdiende loon uit te betalen, 
door dat uitvoeringsorgaan een uitke
ring kan worden. toegekend. De SER 
stelt voor deze -regélïng onder te bren'· 
gen in de Werkloosheidswet. Hiertoe 
komt de raad uit doelmatigheids
overvvegingen. Strikt genomen, zo zegt 
de raad, brengt een dergelijke uitvoe
I'ingswijze een oneigenlijk element in de 
Werkloosheidswet. De voorgestelde re
geling heeft namelijk niet tot object het 
verlenen van inkomensvervanging, zoals 
bij de Werkloosheidswet, doch het dek
Ïl:en van het risico van de niet-invorder
baarheid van loonvorderingen wegens 
verlichte arbeid. Oe commissie ver
enigt zich met deze gedachte welke ook 
is neergelegd in de gememoreerde pas
F>9<?:e in !let verkiezingsprogram. 

De commissie is van mening dat -
:mede ter vermijding. van chicanes -
het gewenst is aan het Uitvoeringsor
gaan een verhaalsrecht toe te keimen 
met dezelfde preferentie als voor loon
vorderingen gëldt. Verwacht ma>; wor
den dat door de preferentie geen pre
m!everhoging nodig zal zijn. 

Oudedagsvoorziening 
Het rapport over Bezitsvorming door 

pensioenvoorziening begint met te .stel
len dat het in de praktijk moeilijk blijkt 
bezit;wormingssystemen van de grond 
te krijgen. Zo nu eri dan komen gefor-

. ceerde schema's ter tafel zoals het plan 

h --··· : . . ~ 
BRANDBEVEILING 

Officieel goedgekeurd 
Talrijke attesten 

SIMPLUS NI.V. DORDRECHT 
Visstraat 6.· 8- r.;a, 43355* (01850) 

DE NIEUWE ONT'WERPEN 
VENNOOTSCHAPSRECHT 

Bij de uitgeversmaatschappij AE. E .. 
Kluwer te· :Oeventer is zojuist een boek
je "De Nieuwe Wetsontwerpen Ven
nootschapsrecht" (f 8,50) verschenen, 
dat de tw·ee kort gele·den door minister 
Polak ingediende wetsontwe;:'Pen behan
delt. Mr. Th. S. Ysselmuiden heeft zich 
belast met de uiteenzetting en de a1mo
tatie van het ontwel'P betreffende de 
jaarrekening van ondernemingen, mevr. 
mr. C. J. H. Lankhof-Verhoom behan
delt de herziening van het enquète-
recht. · 

Mr. Ysselmuiden ontwikkelt enkele 
bezwaren t.a.v. de voorschriften voor de 
jaarrekening, omdat de logische een-· 
heid van balans en winst- en verlies
l'ekerüng niet vo1doenéte uitdrukking zou 
hebben gekregen i:n de opbouw V8J1 :tet 
ontwe1'P. 

JlfevJ:. rrn\ ::::..a.<'1k.1:iof-VeJ·boo·m wijst 

er op dat van het in de wet 
van ·1928 opgenomen enquèterecht 
slechts sporadisch gebruik is gemaakt. 
Naast de ·voorzieningen, die volgens het 
ontwerp de daarin aangewezen "Onder
nemingskamer" van het Hof te Amster
dam kan treffen kan dit volgens haar 
zeer verstrekkende en ingrijpende 
maatregelen nemen, zodat praktisch het 

· gehele. terrein waarop de onderneming 
zich beweegt, ter beschikking is gesteld 
van de rechter om voorzieningen te 
treffen, die op grond van de uitkomsten 
van het onderzoek geboden zijn. 

Aangezien, zoals mr. J. M. Polak in 
€en voorbericht . schrijft, de praktijk ze
Jwr in dit ge,val behoefte heeft aan snel
le informatie, k3~n dit boekje voor allen, 
·álie bij de materie betrokken zijn of 
·1;vurden, V8_n J:olJt z.ijn. 

J. v. G. 

voor verrnogensaanwasdeling en in·· 
vesteiingslonetn van de vakcentrales. De 
sociaal-economische commissie is van 
mening dat de toepassing van de ver
mogensaanwasdeling geen deugdelijk 
middel is ter bereiking van het gestelde 
doel omdat a) dit systeem geen wegen 
aangeeft om natietnaai-economisch ge
zien nieuw vermogen te vormen; b) on
v:oldoende wordt gelet op de algemene 
criteria dat met de economische aspec
ten rekening moet worden gehouden en 
de regeling altijd toepasselijk en een
voudig van uitvoering moet zijn; c) dat 
door de invoering van sociale beleg
gingsmaatschappijen d.e werknemer 
vrijwel geen invloed. heeft op de \Vijze 
van belegging van dit deel van zijn in
komen, maar dat integendeel . derden 
zouden kunnen gaan manipuleren met 
deze door hem ingebrachte vermo
gensbestanddelen. 

De commissie heeft oolè zeer gedetail
leerde kritiek op de verschillende 
voorstellen ten aanzien van een spaar
loon, zoals die de laatste tijd zijn gepro
pageerd. Naar haar . mening moet een 
veel hogere prioriteit a.an het sparen 
voor pensioendoeleinden worden toege
kend. In de eerste pl.aats is het meest 
voor de hm1d liggende dat allereerst 
·wordt gespaard voor de oude dag en 
voor de zorg voor de nabestaanden. Boe 
vendien is het duidelijk dat de aanvul
ling op de algemene staatsuitkering in 
de afgelopen jaren veelal door inflatie 
is uitgehold en dat het streven naa1· de 
zeer wenselijke waardevastheid der 
pensioenen in het bedrijfsleven vooral 

·in een inflatoire situatie veie ·middelen. 
:zal eisen om een behoorlijk tegemvicht 
; daartegen te schAppen. 

De connnissie vindt l"u;t duidelijk dat 
·voor zover Jt"eedls in dA nabije toekomsf 
·systemen als SJ):1\arloon, investe
'ringsnoon, vermogensaanwasdeling of 
'iets dergelijks weer serieus aan d'e orde 
zomllen komen, eell\ sluitende oude· - -·.,, 

· ,dagsvoorzi{ming waarvan de reële 
waarde niet wordt uitgehold. ·een veei 

.hog-ere prioriteit dient te genieten dan 
deze alternatieve plannen. zulks niet in 
de laatste }Jlaats in het belang van de 
werknemel"S zeRf. 

· .. win keiopening 
De middenstandscommissie komt in 

haar rapport over de Herziening van de 
winkelsluitingswet tot de volgende 
wensen: ·· 
• Liberalisatie van liet wiitkelsluitings
beleid. 
11 Herstel van oon zo groot mogel\jke 

·ondernemersvrijhcid ten aanzien van de 
openstellingstijden der winkels. 
11 Een raamwet, die niet meer dan alge
mene normen vaststelt - waaronder 
als regel sluiting op zm!dag - en ruime 
grenzen trekt, binnen w-elke de onderne
mersvrijheid kan worden gerealiseerd, 
het aan het georganiseerde bedrijfsle- · 
ven overlatend die norriten desgèwenst 
naar gebleken behoefte nader . uit te 
werken. · · 
• Een algemeen kader van opènstelling 
der winkels gedurende maximaal 63 
uren per week, wàarvan vijf dagen 
ovenstelling gedurende tien uren per 
dag en één dag gedurende maximaal 
dertien uren, binnen hetwelk de onder

. nemer vrij is zijn keuze te bepalen. 

«,Vell'volg vaiDl pag 13} 

bijzondere aandeelhouders Zljn 
voorbehouden, in sb'ijd zijn met de 
rechtspositie der overige aandeel
houders en met de gewenste open
heid, 

spreekt zich uit: 
- voor geleidelijke afschaffing van 

deze regelingen, waarbij een rede
lijke overgangstermijn in acht 
dient te worden genomen. 

13 De Volkspartij voor Vrijheid en 
• Democratie, gezien hoofdstuk 5 

van het rapport "Herziening van 
het ondernemingsrecht" inzake de 
structuur van de N.V., 

van menil1g d:Ü: 

a. de omzetting van een in een andere 
rechtsvorm gedreven onderneming 
in een naamloze vennootschap 
meer !s dan een juridische îormali
teit, omdat met name de aanspra
kelijkheid van de oorspronkelijke 
eigenaren beperkt wordt, terwijl 
hun eigendomsrecht van karakt21· 
verandert, 

JJ, het commissarisschap zich ontwik
kelt in de richting van een zelfstan
dig, onafhankelijk toezichthoudend 
orgaan, een essentieel element in 
de vennootschapsstructuur, en 

re. aan de commissarissen ener naam
loze .· vennootschap in de tegen
woordige tiJ<;!> hoge eisen van 
geestelijke w€\ndbaarheid moeten 
worden gesteld, 

spreekt zich uit: ... " 1 
1. voor een vei·plichtstelling voor elke 

naamloze veimootschap van een 
raad van- com.missarissen of e 'lll 
ander.s genoen~~ doch gelijksoortig 
instituut, bestaande uit tenminste 2 

···leden, 

2. voor sterke beperking van de mo
gelijkheid · van t4ssentijds ontslag 
van commissarissen ter waarbor
ging van hun onafhankelijke posi
tie, 

3., voor de vaststelling van een wette
lijke· - leeftijdsgrens van 72 jaar 
voor het commissarisschap, en 

4. voor .toekenning van de bevoegdhe
den aan de raad van commissaris
sen tot het opmaken van een bin
dende voordracht voor de benoe
ming van directie en commissaris
sen, van welke voordracht de alge
mene vergadering van aandeelhou
ders slechts met tweederde der uit
gebrachte stemmen, vertegenwoordi
gende meer dan de helft van het 
geplaatste kapitaal, kan afwijken. 

14 De Volkspartij voor Vrijheid en 
• Democratie, gezien hoofdstuk 5 

van het rapport "Herziening van 
het ondernemingsrecht" inzake de 
structuur van de NV, 

van mening dat : 
- z.oveel mogelijk aan alle risicodra

gende kapitaalverschaffers gelijke 
rechten dienen te worden toege
kend, 

De commissie aanvaardt :als liberáal 
uitgangspuut het herstel van de :vrijheid 
van. de ondernemer om zijn detailhan
delsbedrijf voor het publiek open te stel
len, indien hem blijkt dat de behoefte~ 
voorziening van de bevolking en Zijn 
commercieel belang daarmee gebaat 
worden. De wetgever zal Zich derhalve 
moeten •beperken in het treffen van rege
lingen welke een sluitingsverplichti.ng 

spreekt zich uit: 

inhouden. • 
De commissie deelt · de 1i1eni.ng dat 

elke regeling der wi..nkelsluiting geheel 
los dient te staan van de regeling van 
de arbeid in win};els. Zij wijst het stre
ven van de ot:ganisaties van het winkel
personeel om door sluitingsdwang ar
beidsregelingen tot stand te brengen of 
deze beter te effectueren van de hand. 
Deze regelingen behoren o)J zichzelf te 
staan en de. werknemel's een redelijke 
sociale positie te waarborgen. Naarl:na
te de arbeidsduur wordt bekort zal ook 
in het winkelbedrijf het ploegenstelsel 
meer ingang moeten vinden. 

Opgemerkt wordt dat de vooroorlogse 
economische wetgevk,g bij ta.llo";e on
den1emers de illusie heeft gewekt dat 
zij door deze be,;chermende gordel on
kwetsbaar zijn ::;eworden. Nu hét econo
mische getij kentert en velen hunner 
zich in hun eenmaal verworven positie 
bedreigd voelen. menen zi.i dat de ver
onderstelde wettelijke bescherming dan 
nog maar wat effectiever moet worden 
gemaakt. Dat is evenwel op het ver
keerde paard wedden aldus de commis
sie, want - afgezien van het feit dat de 
wetgever geen hesc.herming doch 
slechts een zekere begeleiding en weren 
van onbetamëiijke mededinging heeft 
beoogd - de economische ontwikkeling 
laat zich niet door steeds ontoereikende 
wettelijke voorsch1·iften tegenhouden. 

1. voor gelijkstelling op alle terreinen, 
behalve het stemrecht, van certifi· 
caathoi.lders met aandeelhoud~rs, 
en 

2. voor een wettelijke regeling waar
bij iedere houder van een certifi
caat uiterlijk drie jaren na de hier
toe gedane aanvraag dit certificaat 
kan royeren en derhalve een stem-· 
gerechtigd aandeel kan verk1'ijgen. 

15 De Volkspartij voor Vrijheid_ en 
• Democratie, gezien hoofdstuk 5 

van het rapport "Herziening van 
het ondernemingsrecht", inzake de 
structuur van de N'.V., 

van mening dat: 
a. het onjuist is principiële bevoegd

heden van aandeelhouders, zoals 
st(J.tutenwijzigingen, liquidatie, enz. 
aan dezen te onttrekken ten guuste 
van de raad van commissarissen, 

b. anderszins in dergelijke zaken de 
1nening van com111issarissen een ~ 
gewichtige factor dient te vormen 
in de oordeelsvorming, en · 

c. voor ingrijpende directiebeslissin
gen overleg met en instemming 
van commissarissen gebruikelijk 
en noodzakelijk is, 

spreekt zich uit: 
- voor het opnemen in de wet vnn 

een aantal zaken, waartoe de di
rectie de toestemming van com
missarissen behoeft, alsmede van 
enlwle zaken, waartoe de algen1ene 
vergadering van . aandeelhouders 
niet kan' besluiten zonlier raadple
ging van commissa1issen. 

··- ~·~. ----
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,, Gastheren zn • • 
e1ge~ land'' 

HOTEL ,,DE NEDERLANDEN'' VREELAND 
; REST AURA-NT ... R6TISSERIE .,NAPOLEON" 

VREELAND Afo VECHT 
BIJ KRUJSINQ AUTOWEQ- ftAARLEM/ftllVERSUM+UTRECHT/AMSTE~OAM 

RESERVERING (02943) 1576 

HOTEL WITTEBRUG 
DEN HAAG -SCHEVENINGEN 

* 
alle kamers met privé bad en douche 

* 
nièuw Restaurant en nieuwe lounge-Bar 

* 
(geheel airconditioned) 

I 

waar de ~àst k'8ning is 
. . . 

• • • ' I 

Cocagne, léve_nd middelpûnt van een levende stad:· 
perfekte outillage voor vergaderingen, congressen, 
shows, feestelijke bijeenkomsten: royale hotelacco-

- modatie, restaurant, café, petit-restaurant, bar en' 
bowling. Speciale arrangementen bij feestelijke gele
genheden: Kerstmis- Nieuwjaar- Pasen- Pinksteren. 

~G~A~m~ 
RESTAURANT DES SPËcfALITËS. CAVE RENOMMËE. 
EINDHOVEN, VESTDIJK 47. TELEFOON 040- 69288 

OISTERWIJK N.B. 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "Le Prince de Galles" 
telefoon 04242-2109 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet. 
Restaurant van bijzondere klasse. 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag. 

J. A. M. Couwenberg, prop. 
Chevalier du Tastevin 
Membre de la chaîne des rotisseurs. 

I(ASTEEL OUD-:WASSENAAR 
HOTEL-RESTAURANT 

Vijf minuten van Den Haag, te bereiken via autoweg naar Am
sterdam, afbuigen tegenover Diei-enpark Wassenaar. 

In magnifiek park gelegen hotel met alle· moderne comfort. Salons 
voor speciale diners, recepties, cocktailparties, vergaderingen, e-tc. 

GEIEN PARKIEERPROBLEMIEN! 

. Verzorgde tarel, 
· in het mooiste 

rivierhotel van 
Nederland, 
omringd door 
het steeds wisselendo 

- décor van de 
wereldhaven 
Rotterdam. 

Maasboulevard 15, 
Vlaardingen 
Telefoon (01898) 54 41 
(OIO) 11 811!} 

[A] 
-:. ' 

. Delta Hotel Vlaardingen 

Telefoon 01751 - 9045 

Hotel Restaurant Barendsma 
HEEZE (NOOR(?,;;.BRABANT) 04994- 1385 

Geleg.en in het hart van de Kempen. Hotel 

Restaurant van bijzondere klasse. Ideaal 

voor het houden van uw vergaderingen, 

conferenties etc. 

Onbeperkte parke~rgelegenheid. 

Voor- en achterterras met uitzicht op tuin. 

Kamers met privé-douche en toilet. 

Garage aan huis. Zeer goed verzorgde 

keuken en sfeervol restaurant. 
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Gastheren • zn • e1gen land 

~el~I111YJt -t/et J..aa 
-tel: 05760-17744 

~uatiá geleátn na6y 1'aleis u#~ Jl/
1
• UïtstekenJe a&&lml~atie Vll'f meer!laase &Inferenties'" s,ecialiteiten-rtstaurant 

V1lle~iS f't1tSiln vatca.f f3o,~ ~tr 'tYSIIJt ,er Ja~. 24 kamers, waa.r~a~ 12 met ,~,), teleflln en raJi11. 

/ejnhofel.Arnhem 
annex SAVOY-RESTAURANT 
Hotel met sfeer en gesoigneerde keuken 

RIJNTERRA_S 
Onderlangs 10 • Arnhem - Tel. 08300 · 27141 

. . "Hotel w 
Noordzee-Boulevard N.V." lY 

Tel. Of 184-· 2245. 

Gelegen op het mooiste punt ven Vlissingen. Vanuit de 
kernera en voriof hef terros schitterend uitzicht op de 
Schefdemond, weer de cceoenstomers het hotel op 
enkef• ti•ntoflen metera posseren. Str. k. en w. weter en 
huistel. op tsrfe kamers. Centr. verw. ~omers m. priv6b~d. 
Kernera m. ontb. f 13.50 tot 19.50. Rest. de gehefe deg. · 
Gerenommeerde keuken. Eigeneer P.J. Smits. 

ADVERTEER 
• ln ons 

WEEKBLAD 
·."' ... -.. ·,... 

.·:····· 

Hotel 

"De Herikerberg" 
Markelo- Tel. 05476-223 

Het gehele jaar geopend 

-

Specialiteiten Restaurant 

Ruime parkeergelegenheid 

-

7fp~~ 
Hotel Bar 

Restaurant 

,,fJp, '&ouden qf}ieken'' 

UITSTEKENDE KEUKEN • POPULAIRE PRBZEN 
14 zalen voor: recepties, bedrijfsfeesten, 

· congressen 
Aparte film-, toneel-, concertzalen 

Ruime ·parkeergelegenheid 
Tel. 070 - 555200 - Scheveningseweg 37 - Den Haag 

o1n ook langs 
die weg de Vl 'r 0 
te steunen 
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een stilstaand water is 

Pak aan. Daar kunt u het als VVD:-er voorlopig mee doen. 

En_ iets tégen doen. 

Ook in uw omgeving kent u wel mensen, die deze. 
levensgrote vergissing maken. Omdat uw partij een 
eensgezinde partij is, denken zij dat de VVD maar een 
beetje aankabbelt Dat er geen beweging in is. Maar u 
kent de feiten. 

U wéét dat er in de partij een zeer werkzaam Liberaal 
Beraad is dat zich bezighoudt met de vernieuwing van 
de partijstructuur. 

U Wéét dat er een commissie Kiezer-Gekozene is, die 
zojuist haar werkzaamheden heeft afgesloten met het 
tweede deel van haar rapport; Over haar bevindin'gen . . . . 

en aanbevelingen is hetlàatste woord nog nie~ · ,: 
gesproken. · 

D 
D 

zet uw partij 
in het juiste licht. 
maak minstens 
één ;id! 

Aan het Algemeen Secretariaat van de VVD 
Koninginnegracht 61 
Den Haag 

Ondergetekende wenst lid te worden van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie .. 

Ondergetekende wenst nadere inlichtingen over de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. v· 

U wéét dat er verschillende congressen in voorbereiding 
zijn. Een uitgebreid cultureel congres·, te houden in 
september te Arnhem. Een~.:congres over plaats, toekomst 
en leefbaarh~id van de hoofdstad : "Amsterdam 1980". 
En in november een congres over de partijvernieuwing. 

U wéét dat er in het laatste halfjaar ruim 6000 nieuwe 
leden zijn bijgekomen. 

En wat doet u met al die wetenschap? Juist! U ~ 

gaat de vergissers in uw omgeving er onophoudelijk 
mee te lijf. U vertelt hun hoe en wat de VVD in 
werkelijkheid is. Alle kans dat er dan al gauw een aanvraag 
om nadere inlichtingen.ofeen .nieuw lidmaatschap in 
zit. Dus alweer: méér beweging in uw partij. 

· De VVD een stilstaand water?·· 

P k .. I a aan. 

haal ze ·uit. die waan! 

NAAM: 11' 11 11 • 11 11 11 11 11 a 11 11 11 11 11 11 11 I 11 11 11 11 11 11 11 11 111 11 I I 11 11 11 11 11 11 11 

ADRES: 11 I 11 I 11 11 11 11 11 11 11 I 11 I 11 11 11 I I I I I 11 11 I. I 11 11 11 I 11 11 11 • 11 I 11 

WOONPLAATS: •...... 11 •••• I •••••••••••••••••• 

HANDTEKENING: •...•........................ 

AANGEMELD DOOR: 
NAAM ( Ll D) : 11 11 li 11 11 1 1.11 11 11 • -:· • • 1 11 1 1 11 a • • • :t • • • • • • • • 

ADRES: ... I •••• ' I 0 11 •• 11 •••••••• I I • : •••• Cll El •••• 

pLAATS : . . • 11 • 11 • • • • • I • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • • 11 IJ • 

-Aankruisen wat verlangd wordt. OpzeQden als brief. 
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Prof. mr. P.J. Oud 
was figuur van· 

nationale allure 
Voor degenen die het voorrecht had

den hem regelmatig te mogen ontmoe
ten, is het overlijden van onze vriend 
Oud niet als een verrassing gekomen. 
Hoewel ook -de laatste maanden van 
zijn leven zijn geestkr.aoht ongebi'Oken 
was en zijn belangstelling voor wat er 
om hem heen gebeurde even intens als 
steeds, kon het noch hemzelf, noch hen 
die hem nastouden ontgaan, dat zijn 
lichamelijlce krachten afnamen. Hijzelf 
aanvaardde het onvermijdelijke met het 
vertrouwen en de berusting van een 
wijs man. Wij, die hem gadesloegen, 
bleven ondanks onszelf een ijdele hoop 
koesteren. Nu hij van ons is heenge
gaan, Iwst het ons moeite de realiteit te 
aanvaarden. 

Persoonlijke gevoelens beheersen ons 
op dit moment van verslagenheid zo
zeer, dat het zwaar valt een bezonken 
oordeel te geven over Oud en zijn bete. 
kenis voor ons land en voor het libera
lisme. 

Wij hebben in onze vaak secta
ristische en verdeelde samenleving niet 
snel de neiging in iemand een figuur 
van nationale allure te zien. Oud was 
een dergelijke figuur. Hij stamde uit 
een tijd die de kracht· van de grote 
persoonlijkheid eerder wilde aanvaar
den dan wij thans bereid zijn te doen, 
een tijd waarin het uitzonderlijke nog 
niet was overwoekerd door het functio
nele, de kleurigheid nog niet door het 
grauwe en het anekdotische nog niet 
door het uniforme. 

maar altijd man van de praktijk. De 
objectieve wetenschap stond bij hem in 
dienst van een subjectieve functie,: het 
uitdragen van het liberale ideaaL Zelf 
zei hij hierover bij het twintigjarig· 
bestaan van de VVD : 

"Ik herhaal, wie zich aan de politiek 
wil geven, moet gedragen worden door 
een ideaal. Wat de politicus voor alles 
behoeft, is roeping. Toen ik zestig j~ar 
geleden mij aansloot bij de toenmalige 
organisatie vmr ·vrijzinnige jongeren, 
zag ik het in jeugdig enthousiasme als 
mijn taak mede te werken aan de 
bestrijding van het onrecht in de sa
menleving. Die gedachte is mij ondanl~s 
het klimmen der jaren bijgebleven." 

Het ldinkt in deze formulering zo een
voudig, maar het is het politieke credo 
van een man die met hartstocht en gro
te vasthoudendheid het doel heeft na
o-estreefd dat hij zich in zijn jeugd had 
gesteld. Het onrecht, waarop hij doelde. 
was de onwaardige positie waarin het 
ene individu ten overstaan van het an
dere verkeerde. Vanzelfsprekend zag hij 
dat het daarbij in sterke mate om be
paalde, sociologisch te begrenzen groe
pen van de bevolking ging. Maar zijn 
aandacht lag sterker bij de mens dan 
bij de groep mensen. Hij herleende en 
erkende het individu in de massa. 

"Hui.zinga," aldus Oud in dezelfde 
toespraak, "heeft over het liberalisme 
schrijvende eens gezegd dat, in de 
oorspronkelijke betekenis van het 
woord, liberaal· ·is \\'at een· vrij man 
waardig is. Laat ons dat altijd goed 
voor ogen houden. De. vrije man zal 
bovenal uit zijn op de óntwikkeling van 
zelfstandige kracht. Daardoor ben ik 
nooit moe geworden erop te wijzen, dat 
het ons doel moet zijn het zwa!tke ster!; 
te maken. Natuurlijk is het onze plicht 
het zwakke te beschutten, maar de 
beste weg is het sterk te maken." 

Beginselvast 
Oud heeft deze liberale beginselen in 

zijn lange politieke leven nooit verloo
chend. Hij was een begiliSelvast man, die 
iedere dogmatiek afwees. De indivi
duele vrijheid van de mens was zijn 
uitgangspunt en die vrijheid is per defi
nitie niet dogmatisch. Hij bezat daarom 
ook de moed steeds duidelijk te stellen, 
dat een beginsel belangrijker is dan een 
partij. Toen hij na de Tweede Wereld
oorlog meende, dat het vrijheidsbe· 
ginsel in een brede volkspartij, die een 
zuiver politie!{ karakter zou hebben, en 
waarbij zich I'nede de oude SDAP voeg
de, het best kon worden gediend, heeft 
hij zich met de Vrijzinnig Democra
tische Bond bij de7.e partij aangesloten. 
Zodra hem bleek dat zijn beginselen al 
snel door de oude socialistische dogma's 
werdcri verdrongen, l:!eeft hij daaruit 
terstond de_ . consequenties getrokken. 
Uit de ontmoeting tussen hem en Stik
ker, die daarop volgde, is in 1948 de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
geboren. 

Van deze partij is Oud tot aan zijn 
aftreden de grote Yoorman geweest. In 
de jaren daarna werd hij de grijze 0mi
nentie, naar wiens gezag hebbende stem 
door liberaal Nederland steeds met ;:tau
dacht werd geluisterd. 

Herzieuing -

Toèn Ouds ·politieke bèlàngstelling aan 
het begin van cleze eeuw ontwaakte, .va
ren schoolstrij-d en· kié.srechtl;westie de 
voornaamste aan de orde zijnde onder
werpen. De partijpolitiel;e situatie in 
ons land werd vrijwel volledig door die 

"zo sterk emotioneel g·claden \'l'aagstul>-
ken beheerst. 

Toen hij in 1917 zijn intrede in ck 
Tweede Kamer deed na verkiezingen. 

Er was bij Oud geen sprake van 
nostalgie naar di_e jaren. Daarvoor was 
hij een te radicaal, een te vooruitstre
vend man. Maar wel heeft het. feit dat 
hij uit die periode stamde, zijn persoon
lijkheid gemarkeerd, hem dat fluïdum 
gegeven, dat ook zijn tegenstanders zijn 
gezag deed erkennen. Dit gezag steunde 
daarnaast op een welhaast encyclope
dische kennis van vooral onze politieke 
en staatsrechtelijke geschiedenis. Oud 
was een man die fel in het heden leef. 
de, zonder ooit de lijnen der historie uit 
het oog te verliezen. Als geen ander was 
hij in staat de actuele situatie door het 
trekken van historische parallellen te 
verduidelijken of aan de hand van een 
aantal precedenten een uitweg uit een 
gecompliceerde situatie aan te wijzen. 

1\Jr. Toxopeus, de soltrijver van bet op deze pagina afgedrul•te artikel, tijdens een 
der Nieuw-Guinea-debat.ten in geS}ll'el> met de heer Oud. 

Man van de praktijk 

Typerend voor Oud was, dat hij, hoe 
indrulcwekkend zijn kennis ook was, 
nooit studeerkamergeleerde is geweest, 

EXTRA NUMMER 
In verband met het overlijden 

van prof. mr. P. J. Oud hebbeu 
wij de veertiendaagse verschij
ning va.n ons blad doorbrolren, ten 
einde door middel van een extra 
edi1ie zo spoedig mogelijl;: aan· 
dacht te l;:mmeu schenl;:eu aan dit 
droeve nieuws. 

Het volgende nummer ,-au ons 
blad zal g-('<fa1('erd zi,in vrijdag· 23 
augustn-;. 

die voor het laatst onder het oude 
districtenstelsel waren gehouden; was 
Cort van der Linden er in geslaagd voor 
deze grote nationale problemen een op
lossing te vinden. ' 

Het was Ouds diepe overtuiging, dat 
de partijpolitieke situatie, gebaseerd als 
deze was op het bestaan van beide in
middels .verdwenen geschilpunten, het'• 
ziening behoe.fde. Om die reden vcrzette 
Oud zich met ln·acht tegen de rechtse 
coalitie der confessionele partijen, die 
tussen beide wereldoorlogen vrijwel 
voortdurend aan het bewind was. 

Na de bevrijding in 1945 presenteerde 
zich een meer gouvernementeel in
gestelde socialistische partij. Dit leidde 
er mede toe, dat de confessionele partij· 
en afwisselend met socialisten en· libe
ralen gingen regeren, Oud meende ook 
in deze omstandigheden nog steeds, dat 
de confe.'lSionele partijen geen politiek al
ternatief hadden te bieden. Zijn voort
durend streven was er op gericht de 
liberale politiek zo helder mogelijk te 
doen zijn en met name duidelijk te ma
l>en waar het politieke verschil tussen 
liberalisme en socialisme lag. Ander
zijds stelde hij zich ten doel de liberale 
invloed op het regeringsbeleid zo sterk 
mogelijk te doen zijn, reden waarom de 
VVD in de twee laatste decennia aan 
verschillende lca binetten haar steun gaf. 

Ouds vaste politieke lijn heeft ertoe 
geleid, dat zijn partij tha.t}s de derde 
partij van het land is. Sinds 1948 is het 
aantal liberale Kamerleden sterk geste
gen. De kracht van het liberalisme in 
N~derland is aanzienlijk toegenomen. 
Deze gedachten moeten voor Oud in zijn 
levensavond een bijzondere voldoening 
hebben betekend. 

Groot leider 

Een man van eminente betekenis is 
aan het eind van zijn dagen gekomen. 
Met een onvoorstelbare werkkracht 
heeft hij langer dan een halve eeuw 
zijn land en zijn ideal<m gediend. Boven 
zijn specialismen uit .werd hij een groot 
politiek leid.er. Boven zijn politiek lei
derschap uit ·werd hij een nationale fi
guur. Hij was een bekwaam en \'oorL,·u
rend burgemeester van Rotterdam en 
tegelijkertijd een cneJ.·g·iel; voorzitter 
van de Kamerfractie. Hi:i ·was minister 
en hoogleraar, publicist en ~.)nrtijvoorzit

ter. Maar bo-..enal was hij een liberaal 
mens, die de ander reHn0dcerde en het 
respect van' de ander n:fclwong-. Hij was 
een praktisch rc:üist, die mogelijkheden 
wist te benutten wanncel' zij zich voor
deden, maa.r hij was ool\ een idealist. 
die zijn overtuigingBn nimmer opofferde 
om voordelen op lw1 lr' tcrmij>1 te ver
weryen. Zijn grote verclien;;ten Yoor 
land en volk vonden in zij11 b<.':<ocming 
tot minister vnn Staat erl\enning. 

Toen Thorbecke. de gTote liberale 
staatE·Inan uit de vorige eeuw, en 
grond!E:gger van hel parlen•entaire libe
ralisme, stierf, sprakeu degenen die zijn 
taak moesten ovcrneml'l1 met grote 
schroom over de opclt·acht die htm 
wachtte. Zij waren er diep van door
drongen, dat het moeilijk zo· niet onmo
gelijk zou zijn de YeJ'eeHle .voorg'aJ1g·er 
met zijn onoyertroffen J;waliteiten te 
vervangen. 

Eenzelfde gevoelen beving mij, toen 
ik werd geroepen om Oud, de grote 

(vervolg op pag. 2) 
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Oud als voorzitter 
Een stroom van gedachten en herin

neringen komt bij me op, nu ik op deze 
dinsdagochtend reeds viermaal ben op
gebeld met de mededeling dat prof. mr. 
P. J. Oud is overleden. Herinneringen 
en gedachten die in het bijzonder uit
gaan naar ·de vele vele jaren dat ik het 
voorrecht mocht hebben met hem in het 
hoofdbestuur van onze partij te zitten. 
Een tiental jaren heb ik zeer nauw met 
hem mogen samenwerken, toen Oud 
voorzitter en ik algemeen secretaris 
was. 

Oud was geen gemakkelijke voorzit
ter. Hij had de leiding· zeer strak in 
handen en hij .stak zijn sympathie of 
antipathie tegen bepaalde sprekers niet 
onder stoelen of banken. Die antipa:t11ie 
was veelal niet zozeer ingesteld op 
persoonlijke overwegingen, maar meer 
op het feit dat Oud de spreker een 
dmnme man vond. 

Bij die vele herinneringen komt ooK 
naar voren de tijd van de oprichting 
van de VVD, toen Oud de leiding had 
van de delegatie van het comité-Oud en 
met ongelooflijk geduld en veel overtUi
gingskracht formuleringen wist te be
denken, waarmede beide delegaties zich 
konden verenigen. Daarin blonk hij m.i. 
zeer sterk uit: het zeer scherp kunnen 
samenvatten, in enkele zinnen, van ge
dachten die niet door een ander waren 
geconcretiseerd. , 

Fenomenaal was zijn geheugen. Daar
van zijn vele voorbeelden te geven. 

De heer D. W. Dettmeyer, schrijver van nevenstaand artiliel, tijdens een hoofd
bestuursvergadering in gesprek met voorzitter Oud. 

Zelfs van de meest schijnbaar onbelang- delpunt van een gesprele Hij had altijd 
rijke dingen wist hij de detaJls met data een anekdote die op de toehoorder$ in 
en· jaar weer te geven, ook al lagen die kleine kring geweldige indruk maakte, 
vaak ver buiten het politieke vlak. Want omdat het allerlei aspecten duidelijk 
de mens Oud, die veel moeilijker te maakte van beslissingen die tot dusver
ben.aderen was dan de politicus, had re onbegrijpelijk waren geweest. 
belangstelling voor zeer vele facetten Wij verschilden een generatie in leef
van het maatschappelijk leven. Hij kon tijd en onze instelling en penadering tot 
na afloop van een hoofdbestuursverga- het leven · waren noal uiteenlopend, 
dering genieten van een borrel en een maar de samenwerking ·met Oud was 
gezellig gesprek aan de bar van De allerplezierigst omdat hij juist naast die 
Wittebrug. Hoe vaak hebben wij daar grote kennis een eigenschap had die 
niet na afloop van een hoofd- slechts de allergrootsten bezitten. Hij 
bestuursvergadering of een partijraad kon immers moeilijke problemen op een 

gezeten. Dan , was Oud steeds het mid- niet hinderlijk docerende wijze aan je 

duidelijk maken. Daar kwam dan bij 
dat hij door ZIJD langjarige politieke 
ervaring heel snel wist te onderschei
den. 

Als· er moeilijke problemen waren, 
dan leefde hij daarin. Als er spanningen 
waren, zoals bij voorbeeld in de tijd van 
de soevereiniteitsoverdracht aan Indo
nesië, dan was hij in staat op voortref
felijke wijze een stampvolle zaal van 
afgevaardigden in Utrecht te preside
ren. Ook als er spanningen waren - en 
in welke partij zijn die er nu en dan 
niet - in het dagelijks bestuur of het 

löölööM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prelabs voor verschillende doeleinden. 
Vloerplaten In normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven malen. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 

F:iguur van nationale allure 
(ve•·volg van pag·. 1) 

staatsman uit do twintigste eeuw, stich
ter en vormgever van de libel'ale partij 
in haar modernste gedaante, als politiek 
leider ·in de Tweede Kamer op te vol
gen. Anders dan Thorbeeke's opvolgers 
echter had ik het voorrecht nog menig
maal bij hem te rade te kunnen gaan, 
was het mij bij herhaling vergund een 
beroep te doen op zijn enorme kennis 
en ervaring op politiek, parlementak en 
constitutioneelrechtelijk gebied. 

In Oud verlies ik dan ook een goed 
vriend en een wijs en vaderlijk 
raadsman. 

Ontroering 
Tijdens de viering van het twinttgja

rfg bestaan van zijn VVD ·besloot· Oud 
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zijn rede met deze regels uit "De Ploe- alle aanwezigen meegevoeld en ten slot-
ger" van Adriaan Roland Holst: te bedwongen in een langdul'ige ovatie. 

, ,Ik zal de halmen niet meer zien 
Noch binden ooit de volle schoven, 
Maar doe mij in den oogst geloven 
waarvoor ik dien." 

Zijn ontroering bij het uitspreken van 
deze hem dierbare woorden werd door 

Op dat moment hebben wij, wellicht 
onbewust, beseft welke zware verplich
ting op ons rust, om daar waar Oud 
zaaide, de oogst, de vruchten van een 
meer dan vijftigjarige dienst aan het 
liberalisme, binnen te halen. 

Mr.E.H.TOXOPEUS 

M:r. Oud, naar 
ecu in 1963 
geschilderd 
portret van 

Schröder. 
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hoofdbestuur, dan vond hij altijd tijd 
om eens rustig. op het Haags~ stad
huis met mij deze zaken door te praten. 

In zijn kamer op het Willerosplein . in 
Rotterdam, waar hij het uitzicht had op 
de Maas - met welke rivier hij als 
oud-burgemeester van Rotterdam zich 
zo zeer verbonden voelde - zijn vele 
gesprekken gevoerd die voor de politiek 
van de VVD en voor de politiek van ons 
land van de grootste betekenis zijn ge
weest. 

Het liberalisme en de VVD in het 
bijzonder dienen dankbaar te zijn dl':t 
een man als Oud met zijn vele capaCI
teiten zich heeft willen inzetten om 
daaraan gestalte te geven in de politie
ke strijd in ons land. 

Veel onderscheidingen heeft Oud in de 
loop van zijn lange en rijke leven ver
kregen maar ik wëet stellig dat hij het 
het me~st gewaa;l'deerd heeft toen hij bij 
zijn afscheid uit de actieve politiek ir 
de Rivièrahal van het diergaarde-com
plex Blijdorp van de toenmalige mi
nister-president Marijnen vernam, dat 
hij benoemd was tot minist~r. van .staat. 
Een eer welke aan zeer wenngen In ons 
land te beurt valt. Het was een on
derscheiding die de politieke betek~:üs 
van zijn optreden op markante WIJZe 
onderstreepte. 

Zijn vitaliteit is tot voor kort enorm 
geweest. Als men hem opbelde en de 
stem met de wat hoge klank hoorde, dan 
kon men het moeilijkste probleem · in 
een paar woorden voorleggen. Het ant· 
woord kwam direct, zeer concreet ·en 
precies. 

Er zal een leegte zijn in onze prutij, 
nu onze ere-voorzitter. is heengegaan en 
alleen maar de herinnering b~ijft. De 
herinnering aan een man, van wie ik 
het een voorrecht noem hem goed ge
kend te hebben. 

D. W. DE'ITMEIJER 

STEEDS WEER 
INSPIREREND 

De leden van de VolkSilartij 
voor Vrijheid en :Qemocratie die 
vroeger behoorden tot de Vrijzin. 
nig-Democratische Bond, vormen 
een helaas geleidelijk kleiner 
wordende club. Wij zijn zo volle
dig opgegaan in onze VVD, dat 
slechts zeer bijzondere gebeurte
nissen ons doen terugdenken aan 
{de .goede oude Vrijzinnig-Demo
cratisçhe Bond. Een dergelijke 
bijzondere gebeurtenis is het 
loverlijden van mijn oude vriend 
:mr. P. J. Oud. 

Reeds in de jaren twintig had 
ik mijn eerste contacten met hem 
en in de jaren dertig n:iocht ik als 
lid van het dagelijks bestuur ge
regeld met hem samenwerken. 

Hij was de mali die ons a-ltijd 
weer inspireerde tot nieuwe acti· 
viteiten, die ons kon opwekken tot 
een nieuw· geloof in de beginselen 
die er ons toe gebracht hadden 
ons bij zijn partij aan te sluiten. 
Zijn redevoeringen, die steeds 
met overtuiging en bezieling wer· 
den uitgesproken, gaven ons al. 
tijd weer de moed om door te 
g·aan met onze actie eri ook in de 
somberste tijden van vóór de 
tweede wereldoorlog het geloof 
niet te verliezen in de toekomst 
van ons land en ons volk. 

Aan het einde van onze jaarver
gaderingen zond de heer Oud ons 
heen met een opwekkell(l woord. 
Wij gingen dan . naar huis met 
nieuwe Iuoed en nieuw vertrou. 
wen in onze goede zaak. De 
laatste keer heb ik hem gehoord 
bij bet 20- jarig bestaan van de 
VVD. Het was nog eens dezelfde 
stem, hetzelfde geluid waar wiJ 
zo vele jaren naar geluisterd had. 
den en dat voor ons een steun 
was geweest bij al onze politieke 
beslissingen. 

Nu zal deze stem voor immer 
zwijgen.· Maar voo,r al degenell 
die hem, zoals ik, steeds gevolgd' 
zijn in zijn politieke activiteiten, 
zal die stem met haar ovel'tui
gingskracht blijven doorwerken. 

l\Iogen wij hopen, dat er steeds 
weer mensen gevonden züllen 
woi·deu die, zoals Oud het altijd 
gedaan heeft, de werkelijk libera
Ie gedaehtcn levend Imnnen hou
den en ons kunnen bezielen als 
wij trachten d'e hoogste belangen 
van onze :;·emeensellap te bevor
<lerpn. 
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en eminent geestelijk 
linkse liberaal 

Toen ik vernam dat de heer Oud was 
overleden kwam bij mij als eerste reac
tie op: hoe gelukkig voor hem en zijn 
familie dat verder lijden zonder uitzicht 
op herstel hem bespaard bleef. 

Als tweede reactie heb ik dit stuk 
geschreven. 

Kort kon het zijn. In een artikel in 
Elsevier's Weekblad van-- 8 december 
1956 heb ik immers mijn mening reeds 
uitvoerig neergelegd, terwijl ik in het 
boek .,Mr. P. J. Oud, gezien· door zijn 
tijdgenoten" schetste well'e rol mr. Oud 
speelde bij de oprichting van de VVD, 
zulks grotendeels op basis van notulen 
en persoonlijke aantekeningen. Een 
eventuele biograaf kan daar terecht. 

Nu gaat het alleen om een persoonlijk 
gedenlien. 

Aan de overledene heb ik grote ver
plichtingen. De heer Oud heeft mij op 
de hem eigen uitvoerige · en grondige 
manier verteld over zijn levenservaring 
en over zijn waarnemingen, die zich 
bijkans over zestig jaren uitstrelden. 
omtrent politici en politiek in Neder
land. Juist voor iemand die anders ge
aard was dan hij - dat heb ik mij nooit 
ontveinsd - bijzonder leerzaam en nut
tig. En van mr. Oud buitengewoon aar
dig. vooral omdat hij alles op een zo 
hartelijke en eenvoudige manier bracht, 
echt wat men noemt: om het op een 
jongere over te dragen. En dit hoewel 
de oudére wist dat de jongere geenszins 
tot zijn geestelijke adepten behoorde. In . 
het geestelijke vlak hield veel ons 
gescheiden, maar menselijk hebben wij 
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Dankbare 

ellmar altijd uitstekend verstaan, en 
ook daarvoor blijf ik hem zeer dank
baar. Nooit heb ik van hem een op de 
persoon gemunt scherp of onvriende!ijli 
woord. te horen gekregen. Mr. Oud be
hoorde ·tot de mensen die· tegenspraak 
en zeHs oppositie best konden verdra
gen, naar mijn mening een teken van 
ware grootheid. 

Wat mij het sterkste bijblijft? De her
innering aan - een emine11t 19de- of 
vroeg 20stè-eeuwse geestelijk linkse li
beraal, eerd-er in· de Franse zin vari 'het 
woord. Hij was de gelijke in intelligen
tie en de meerdere in politieke feiten
kennis van een Traelstra of een Rom
me~ De evenknie van wijlen dr. Kuyper. 
Wat hem echter van allen onderscheid
de was het ontbreken van een· diepere 
emotionele geladenheid, ten minste op 
theoretisoh-maatsohappelijk en staat
lmndig gebied. De profetische 
hartstocht. Nimmer had mr. Oud het 
idee de man of destiny voor Nederland 
te zijn. In eigen ogen was hij de aange
wezen leider der VVD in een gegeven 
concrete situatie. Niet meer maar ook 
niet minder dan dat. 

Bij hem klopte het uiterlijk beeld vol
komen met het innerlijk. Een beheerste 
nuchtere rationalist in alles, zakelijk, 
naar mijn eigen ervaring betrouwbaar, 
nauwkeurig en zeer constructieL Een 
voortreffelijk en soms meeslepend spre
ker. Een man die zijn zaken kende, 
door en door, en elk het zijne probeerde 
te geven. -

Het qua mens en levensbeschouwing 
linkse van wijlen professor Oud bleek 
altijd sterk uit zijn benadering van nati
onale historische vraagstukken. Ook 
daarin ging bij hem de rede vóór het 
gevoel en, zD!llder anti-militair· te zijn, 
was hem een bepaalde huivering eigen 
voor militaire zaken en de demonie der 
wereldgeschiedenis zoals deze zich in de 
'internationale politiek presenteert. 

Zo was het ook met de wijze waarop 
de_ heer Oud het sociale vraagstuk b:ma
derde. De ontwikkelingen in Ned')rland 
op dit gebied na de oorlog vonden in 
hem een warm voorstander, maar het 
machtsvraagstuk, dat ten slotte ook 
door de sociale politiek' heen speelt, en 

·thans van de kant van de werkne
mersorganisaties scherper is gesteld 
dan vroeger, kreeg minder a·,alvtische 
aandacht dan andere face' ten van het 
leven. 

Professor Oud was namelijk mede 
daarin een laat 19de-eeuwer en vroe<; 
20ste-eeuwer, dat hij aan de duistere 
lwnten van mens en wereld, ook h1 het 
individuele geval, liever voorbijzag, 
maar met een zel;:er optimisme en ge
loof in de toekomst vasthield aan de 
gedachte dat iedere toekomstige gene
ratie· het wel iets beter zou doen dan de 
vorige. Als logische cqnsequeJJlie daar
van: de laatste oorlog, de Duitse bezet-

herinnering 
MET grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden, maandagavond, 

van onze ere-voorzitter, de heer Oud. Wij wisten dat hij aan een ernstige 
ziekte leed waarvan genezing niet meer mogelijk was; een ziekte die hij met grote 
moed en geestkracht gedragen heeft en waarvan wij het einde nu als een verlossing 
mogen zien. · 

De grote dankbaarheid die het liber·alisme en met name de VVD aan hem ver
schuldigd zijn is bij herhaling tot uiting gebracht. Zo bij zijn aftreden als voorzitter 
in i963 toen hij om zijn grote verdiensten door H.M. de Koningin tot minister van 
Staaf werd benoemd, terwijl de partij hem eerde door hem de waardigheid van 
ere-voorzitter toe te kennen. Zo ook bij het twintig-jarig bestaan van de partij, 
waarbij hij met onvoorstelbare energie en geestkracht een magistrale redevoering 
uitsprak, die door de vergadering met een ovatie werd besloten. 

Met weemoed nemen wij afscheid van de grote man die ook na zijn terugtreden uit 
de actieve politiek met de meest levendige belangstelling de ontwikkelingen bleef 
volgen en altijd bereid was aan overleg deel te nemen en ons in zijn enorme kennis 
en inzicht te laten delen. Zijn heengaan laat een leegte achter die door geen ander 
te vullen is. 

VOOR mij persoonlijk wil ik hieraan toevoegen de grote erkentelijkheid voor de 
wijze waarop hij mij met name in de eerste jaren van mijn voorzitterschap 

met goede raad en steun de weg heeft gewezen. Daarbij komt dan de dankbare 
herinnering aan de jaren waarin hij als burgemeester van Rotterdam, mijn woon
plaats, op een wijze die boven alle lof verheven is, leiding gaf aan de_ stad in drie 
perioden: de vooroorlogse, de oorlogsjaren (zij het op de achtergrond) en de eerste 
opbouwjaren. Perioden. die elk op zichzelf bijna onoverkomelijke moeilijkheden 
hadden. 

Het ogenblik van scheiden is nu gekomen. Wij behouden de dankbare herinnering 
aan een man die zijn gehele leven en al zijn lichamelijke en geestelijke kracht 
heeft gegeven aan de zaak die hij met ons voorstond. 

Moge hij nu, na op voortreffelijke wijze vervulde arbeid, in vrede rusten. 

IR. K. VÄN'ÓER POLS,' 

Een van de belmntlste foto's van de heren Van RJel ·(schrijver vari het· hierbij 
afgedrul•te artil>:èl) en Oud, uit de tijd waarin zij beidèn de liberale fracties in 

het pa: lmnerit aanvoerden. 

~ting en de Duitse wa"dade>!1, waren voor 
hem eerder inc'dentele verschijnsalcn, 
afschrikwekkende verschijnselen, uitin
gen van een verwerpelijke ge
moedsgesteldheid, dan een symp'oom 
van waar de wereld heendriift en wat 
de eigenlijke geaardheid - van ons 
mensen is. 

Tegen deze zelfde achtergrond v::m 
geloof in mensen moeten wij zijn, 
kortstondig, lidmaatschap van de Part'j 
van de Arbeid zi€41 en zijn leven-;hou
ding bestemde hem in het onpoliïeke 
vlak als het ware tot Maçon voor. · 

Het belanglijkste bewaar . ik tot het 
laatst. Wijlen de heer Oud kon· vertrou
wen geven en werk overlatev aan wie 

*·H#eee•tt 

dat verdiende. Het nogal kritische 
personeel van h:::t sc:cretariaat van onze 
par:Jj vereerd0 hem en leefde op zijn 
ziekbed iedere c101.g met hem mee. 

De enige lof van menselijke waarde 
die wij na ons h:oengaan kunnen krijgen 
lwmt van onze dienaren en die lof wordt 

.de heer Oud in hoge mate ten deel. . 
Een groot man, wiens nagedachtenis · 

ik en velen met mij in hoge ere- zullen 
houden. 

Over de feiteli~lie betekenös van pro
fessor Oud in de VVD en zijn plaats als 
gêleerdc mogen anderen het woord ne
men. 

Mr. H. VAN RIEL 

7 

aan een groot man 

1\'Jr. Oud nwt z\in opvolger als part~ïvoorzitter, ir. Van der· Pols, die het hiernäast' 
_ afgedrukte ln J'lemoria'ni··s!'ht·{•l'f. 
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Beelden 41 
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Het akk1 
Door het Besluur van de C 

in het District Hele 
tie!< 

Den Hett Stcrotam fier C 
Kimtttenigïng te Heldei 

Mijnheer! 
"J'er beantwoording Op liW SC!uljven I 

ik U mede, dat door l1et Bestuur d 
R··K· KlesvereenitUntl In 
Helder is besloten, het in den land 
der politieke partijen In zakl! de ·u, ' 
kiezingen, consequent na te komen. 

Op onze verscl!illende feden·vergade 
geadviseerd bij de nans!aande ver1<iezi 
p, J. OUD te stemmen. llen mededetli 
a11n tJe plaatselijke bladen veralrekr, 

Hoogachtend vcrblljve, 
(w. g.) H. C. M. N 

H.l'. Bt\A~ -Door den heer Staa!m:ltl word! alles! 
om aan te toonen, dat de !teer Oud n 
van de Tweede Kamer llll ®I ~~ a'*o 
;lil" hem niet betreft. 

Door ondergefeekenc!el\ wol'!!!, ilD'fr 
liun partijbestuur, deze meenlng niel ~~~ 

Zijbeschouwen den beerOudwel ~tt 
en behoor! bij als ~oodMf& di!Or alle 
sesleun<l. 

Wij bevelen daarom aT onze l<!mrs sa1 
Vltll bel akkoord en op 15 juni a.s. ~uu 
brengen op het aHredend Uil p,J, 0\JQ 

tlelder, 13 Juni 1917, 
Hel Bnfw ran 1 

SDt. Dtlfl,.trb. Prnl/1 I 
lt. O.A. VERSTE• 
l• llORKER'I', ~ 
A W.MJCHili.S, 

Kiezers ! ge kunt bieruit l 
lid P. J. OIJD op \ 

leder kiezer doe dus -2 

P. 
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uds. werkzame leven 

partijen. 

GOrdetl lijm &fds de Fle<:btsc!te l<lezm, 011 
bel doar de polltie~e parlijen, getroffen accoord, 
bllll okm lil! Ie I> reugen op den Heer p, J. OUD, 

Uw dw. 
C. AORIAANSE, Voorzlfler, 
Tl!. KOIPfR!!. Secrelaris. 

t3Jilll!mr. -

Ik Cntilt• HuMrlt<:~e Kfa~~ttttnlgitlf!, 
Almf. !. VAN ORIETHUYSim, Vool'lltf!Ji. 
I• VISSI!R, Secre!atlt. 

Jillllt917. 

eens ztjn om hel aftrçdende 

ona het aftredende lid 

UD. 
llr t'tnft,r, VrQäW't KimlfMnigifll 

11 Mt lbltkt Htlitt': 

l)
lt. ORUNWALD, Voowtttr, 
li OBUS, Secrelar!t. 

Bij de 
foto's 

J~inks hoven nn·. Otid als lmrg-emeester yan_ Rotterdam, met op de aehtergroml het silhouet van de herbouwde stat! 
waa•·aan hij zo verknocht was. Daaromier een foto uit novemher 1957, toen de heer Oud zijn afscheidscollege gaf 
aan t!ü Nededandse J,;eonomische Hogeschool. l.inks onderaan h het •.rweede~Kamerlid Ou,! verwikkeld in een scherp 
staatl<mHlig delîat mPt de heer Smallenbroel{ (ARP), tUileHs de behandeling van dt• nota over de reclametele\'isie 

in maart: I !Hî:l. 

Op .<Ie foto miuden hoven ziet men de heer Oud in 1952 n1 et zijn echtgenote ter stembus gaan. Een der leerling·en ~·an 
de school, die dienst deed als stemlol,aal, bood mevrouw J. C. Otid-Fischer bloemen aan. Daarondér de reproductie van 
teen historisch document: een opwelddng van de verenigde partijen in 1917 om op Oud te stemmen onder het toen 
Qmsh·eden motto "Iaat zitten wie zit". Deze oproep had tot g·evolg dat Oud dat jaar voor het eerst lid werd van de 
'Fw•~ede Kamer. :\Jitlden links een der \'Pie lmrikatm·en, die poHtieke tcl\enaars uiteraard nok van mr. Ontl mru1ld<>n. 

:HierboYen ten slotte ziet men tie he••r Oud, too:>n minister van finanemn, in ambtsgewaad op het Binnenhof h\i tle 
opening van de Statf·u:-Generaal in 1937. 
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Bij de foto's 

Hierboven.twee wel zeer fel contraste

rende foto's. Linli$ de nog ,o:eer jeugd}ge 

politicus Otnl tijdens een van zijn vele 

vet·kiezingstóesprakeu in de jaren twin

tig. Rechts zien wij hem aan het eill(le 

van zijn loopbaan: zijn laatste· openbare 

optreden tijdens de viering van het 

twintigjarig bestaan van de VVD, dit 

jaar. 

Linksmidden ontvangt de heer Oud 

(in 1957) uit handen van minister 

Struyekt•n de versierselen van Groot· 

kt·nis in de Orde van Oranje-.Nassau. 

Het was toen 40 ,jaar geleden dat hij 

zijn intrede deed in de Tweede Kamer. 

Reehts nlÏchlen een foto uit een periocle 

. van kabinetscrisis: Oud heeft zojuist de 

Koningin geadviseerd. Linksonder het 

handschrift van rle heer Oud ( eerstt

pagina van zijn boel• Het constitutioneel 

recht van het Knninkrijk der N e:'erlan

den). Rechtsonder ·Oud, burgerneester 

van Rotter·darn, als gastheer in mei 1946 

van Winston Clmrchill. · 

\ 
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Oud en de jongeren 
Oud, 5 december 1886 - 12 augustus 

1968. 

Een naam en twee jaartallen. Maar 
wat een wereld van ervaringen. Het is 

· die gedachte die mij het eerst beheerst 
bij het schrijven yan deze woorden. 

Die wereld laat zich enigermate van
gen in twee koele vermeldingen in het 
jaarboek "Parlement en Kiezer". De ene 
uit het jaarboekje van f917, het jaa:r 
waarin Oud lid van de Kamer werd, 
zeer beknopt, de andere uit het jaar
boek 1962-'63, de laatste maal dat hij 
staat vermeld in de ledenlijst der Twee
de Kamer en bijna een kolom omvat
tend. Maar het is toch niet die glanzen
·de .carrière, die uit de lange lijst vàn 
met succes beklede functies en hoge 
onderscheidingen spreekt, die impo
Jleert. Daaruit is het .. gevoel van versla
genheid niet te verklaren dat zich 
meester maakt van zovelen, vooral in 
Rotterdam, waar talloze "gewone. · bur
gers" halfstok vlaggen voor hun 
oud-burgemeester. Noch verklaart het 
ditzelfde gevoel bij velen ·zoveel jonger 
in jaren dan hij die zich voor de politiek 
interesseren. Maar waar komt het ge
voel dan ·wel vandaan? 

Oud was een begrip geworden. Niet 
zomaar een vraagbaak maar een sym
bool van wijsheid. En dan niet die ste
riele wijsheid die alles verlamt en leidt 
tot dadenloosheid en besluiteloosheid. 
Het inspirerende van Oud, ook en voor
al voor jongeren, was dat hij de 
wijsheid paarde aan kracht. Kracht, die 
hem _ in staat stelde vast te houden 
aan datgene wat hij als richtsnoer had 
aanvaard voor zijn democratische poli
tieke denken en wat hij op 'ltT november 
1937 in een radiorede als volgt formu
leerde: .,De democratie leeft uit de 
vaste overtuiging dat alle mensen ge
lijkwaardig zijn. Ieder onderscheid ge
maakt op grond van ras, geloof, 
huidkleur, nationaliteit of wat gij noe
men wilt, dat er toe wil brengen de 
minderwaardigheid te aanvaarden van 
de ene groep of de ene mens tegenover 
de andere, wordt door de democratie 
verworpen. Gelegenheid te geven tot 
volle ontplooiing, van de, de mens 
geschonken gaven, en dat voor alle 
mensen, zonder uitzondering, is haar 
opdracht.'' 

Oud gTuwde van elk streven naar ni
vellering en zette zich vooral in om de 
geestelijke vrijheid te verdedigen. Zijn 
beste redevoèringen- wäi·eii . die waarin 
hij dit thema centraal stelde, zoals bij 
zijn kamerrede bij de algemene 
beschouwingen in 1954, het jaar dat het 
beruchte mandement der bisschoppen 

De schrijver van het hierbij geplaatste artikel, de hee1· H. J. L. Vonhoff, toen hij 
in 1965 mr. Oud zijn boek "De zindelijke Burgerlleren" overhandigde. Rechts 

mevrouw Vonlloff. 

werd uitgevaardigd over de noodzaak 
voor de katholieken om zich speciaal 
katholiek te organiseren. Ik was in die 
tijd in militaire dienst en ik herinner 
mij hoe deze rede door mij werd voor
gelezen om bij een uur geestelijke ver
zorging een discussie in te leiden. Die 
rede werd, en ik geloof dat dit een 
unicum is voor een parlementaire rede,. 
door mijn vrienden met gespannen aan
dacht aangehoord. Welke andere parle-
mentariër zou men zo uitvoerig in een 
kring van soldaten hebben kunnen cite
ren? 

In het persoonlijke contact troffen zijn 
eigenschappen ons als jongeren nog 
veel sterker. Hij stelde enerzijds hoge 
eisen, ook aan zijn jeugdige 
gesprel{spartners, maar anderzijds wil
de hij naar ons luisteren en kon hij ons 
verstaan. Het merkwaardige was dat 
jongere liberalen, die ten opzichte van 
de ouderen van nature kritisch staan en 
stonden, voor Oud een grote waardering 
hadden, omdat zij juist bij hem een 
sociaal gevoel ontwaarden dat hen 
aansprak. Daarbij was zijn denken toe
komst-gerièht. Zeker, zijn inspiratie 
werd gevoed uit ervaring en historische 
ke1mis, maar het gebruik van de 
geschiedenis ·was voor hem een omzien 
naar voren; het was zijn gr~mdslag om 

voort te kunnen gaan. Die instelling 
deed hem ook losstaan van wat werke
lijk verleden tijd was. In de gesprekken 
die ik het laatste jaar met hem voerde, 
roerde ik ·wel eens het onderwerp 
memoire aan, maar Oud voelde daar 
weinig voor. Een herhalen van het ver
leden zonder meer lag hem niet en zo 
:voegde hij er aan toe: "\Vaarom zou ik 
door allerlei zaken uit het verleden op 
te halen, mij nog op mijn oude dag 
verder vereenzamen, omdat ik wellicht 
mensen kwets door zonder terughouding 
mijn visie neer te schdjven?" Het alter
natief om het dan wat milder te formu
leren lokte hem al evenmin. Liever 
wijdde hij daarom zijn werkkracht aan 
verbeteringen van het grote standaat·d
werk dat hij op zijn naam bracht : Het 
constitutionele recht van het Koninkrijk 
der Nederlanden. 

Oud werd door ZIJn historische 
beschouwingswijze dan ook nimmer ge
hinderd om waardering en belangstel
ling te hebben voor wat jongeren en ook 
véél jongeren in leeftijd te berde hadden 
te brengen. Een fundamenteel verschil 
van inzicht werd daarbij niet onder een 
mantel van liefde weggestopt. Integen
deel, Oud drukte zich altijd in duidelijke 
en niet mis te verstane -bewoordingen 

. uit. Dit raakte echter nooit de ~ersoon-

Jijke verhoudingen als het een strijd 
met open vizier was geweest. Ook dat 
vvas een eigenschap die ons sterk 
aansprak. Hij was zo groot, dat hij geen 
behoefte bad het iemand achteraf nog 
eens in te peperen, dat hij het gewaagd 
had andérs te denken. 

Gemakkelijk maakte hij het die an
dersdenkenden overigens niet. In verga
deringen van de partij was Ou(i opper
màchtig. Hij leidde die met strakl{e 
hand en met een onnavolgbare verga
dertechniek, die niet altijd de instem
ming kon ym·werven van hen, die ·een 
andere mening waren toegedaan. Achter

. af kan men zich afvragen of zonder die 
barde hand de VVD in de eerste jaren 
bijeen zou zijn gebleven. 

Zo groot was Oud ook dat hij de be
ü:ekkelijkheid van menselijke eer en 011-
derscheidingstekenen heel goed inzag. 
Een erval'ing uit het begin van zijn 
ministerschap vertelde hij dan ook 
graag .. Hij ging· toen in Den Haag een 
hoge hoed kopen. De winkelbediende 
legde hem er een paar voor waarvan de 
prijzen nogal sterk uiteenliepen. Toen 
Oud vroeg waar het verschil in zat, 
adviseerde de verkoper hem een goed
kope te kiezen. "Daar kunt u best mee 
voort. Kijk, als u nu minister zou zijn of 
zoiets, da~ zou ik een duurdere nemen, 
maar in uw geval..." 

Een kenmerkend verhaal, zowel voor 
het feit dat het Oud overkwam, als om
dat hij het na zoveel jaren nog met 
zoveel verve wilde verhalen. 

Het zijn al die eigenschappen, die het 
gemakkelijlr maken om hem te bewon
deren. Als hij sprak over de verhouding 
ouderen en jongeren was een gelief
lwosd beeld dat hij gebruikte dat jonge
ren en ouderen nodig waren, omdat zij 
elkaar als veer en anker in een uur
werk aanvullen. Hij zelf bezat de zeld
zame gave om beide functies in zich te 
verenigen. 

Ouds woord leeft voort in zijn talrijke 
publikaties, in de vele redevoeringen, 
die van hem in druk zijn verschenen. 
Maar Oud leeft vooral voort in de herin
nering van_ diegenen die hem persoonltjk 
mochten ontmoeten. Zij konden ervaren 
dat zijn wijsheid en kracht zich soms 
tot schoonheid verenigden, begrippeil 
die hemzelf zeer eigen waren en hem in 
sterke mate inspireerden. 

Bij het sluiten van een algemene ver
gadering van de partij bezigde hij een 
traditionele . fm:mulering: · .,Onze werk
zaamheden spoeden· ten einde." Zijn 
werkzaamheden zijn hier nu geheel 
beëindigd, zijn werk rest ons. 

H. J. L. VONHOFF 

LEVENSLOOP VAN MR. PIET ER JACOBUS OUD 
1886 

1893-1899 
1899-1904 
1905-1909 

1907 

1909 
1909-1912 

1912-1913 
1912 
1912 

Op 5 december te Purmerend geboren als zoon van Hendrik Cornelis 
en Neeltje 'rheodora Janszen., 

Openbare lagere school te Purmerend. 
Eel'ste HBS met 5-jarige cursus te Amsterdam. 
Opgeleid voor surnumerair der registratie en domeinen en voor kan
didaat-notaris; eerst te Purmerend, daarna te Gorinchem. 
Kandidaat-notaris. 
Surnumerair der registratie en domeinen. 

Gedetacheerd aan het departement van financiën (afd. registratie). 
Ontvanger der registratie en domeinen op Texel. 

Gehuwd met Johanna Cornelia Fischer, geboren te Middelburg. 
Staatsexamen A tot toelating aan de universiteit. 

1913-1914 Werkzaam bij het notariaat. 
1914 Kandidaatsexamen rechtswetenschap (Gemeentelijke Universiteit van 

Amsterdam). 
1914-1917 Ontvanger der registratie en domeinen te Ommen. 

1915 Lid van het hoofdbestuur van de Vlijzinnig Democratische Bond. 
- 1917 Lid van de Tweede Kamer voor het kiesdistrict Den Helder. 
1917-1933 Lid van de Tweede Kamer (vrijzinnig-democraat). 
1917 Doctoraal examen rechtswetenschap, doctor in de rechtswetenschap 

(promotie op stellingen). 
1919-1933 Secretaris van het hoofdbestuur van de Vrijzinnig Democratische Bond 

en redacteur van de "De Vrijzinnig Democraat". 
1933-1937 Minister van financiën (kabinet-Co lijn). 

1937-1938 Lid van de Tweede Kamer (voorzitter van de vrijzimlig-democratische 
fractie). 

1938 Burgemeester van Rotterdam (15 oktober). 
1939 Voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
1941 Ontslagen als burgemeester door de Rijkscommissaris voor het bezette 

Neder.landse gebied (10 oktober). 

1945 Wederom opgetreden als burgemeester van Rotterdam (7 mei). 
1948 Opnieuw lid van de Tweede Kamer (voorzitter van de fractie van de 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie). 
1948-1960 Voorzitter van de Union Internationale des Villes et Pouvoirs Locaux. 

1952 _Afscheid als burgemeester van Rotterdam. 
1952-1957 Buitengewoon hoogleraar in het Staats- en Administratief Recht aan 

de Economische Hogeschool te Rotterdam. 
1963 Afscheid als lid van de Tweede Kamer en als voorzitter van de VVD. 

Benoeming tot minister van Staat en benoeming tot ere-voorzitter van 
de VVD. 

1963--1968 Belangrijke adviezen aan de regering, o.a. betreffende de ministeriële 
verantwoordelijkheid. Medewerking aan de Proeve \'oor een nieuwe 
Grondwet. · 

1968 Laatste optreden in het openbaar bij de. herdenking van het twintig-
! jf!rig bestaan van qe VVD. : ! 
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Commissarissen en Directie van de Noordholland
sche Brandwaarborg Mijen van 1816 geven met 
groot leedwezen kennis van het overlijden van hun 
President-Çommissaris 

Prof. Mr. P.J. OUD 

Gedurende meer dan vijftig jaren gingen hem de 
belangen van ons concern zeer ter harte. 

Wij verliezen in hem een dierbare vriend, die wij 
met grote dankbaarheid zullen blijven gedenken. 

... Oudkarspel, 
13 augustus 1968. I 
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Socialisten blazen verzam,elen 

Perikelen van 
• een progressieve 

eoncentratie 
De Partij van de Arbeid heeft een 

gooi gedaan naar de vorming van een 
"progressieve concentratie" met D'66, 
qe Politieke Partij Radicalen en de 
PSP. Dat lijkt een belangrijke gebeurte
nis, want als dit initiatief tot succes zou 
leiden, zou dat een belangrijke stap be
tekenen· naar andere samenwer
kingsverbanden en naar een· vereenvou
diging en verduidelijking van onze poli
tieke verhoudingen. Ook als tegenstan
ders ongetwijfeld van wat een derge
lijke concentratie aan politieke doelstel
lingen zou opleveren, kunnen wij dat 
rustig vaststellen. 

Zo eenvoudig ligt het echter niet. Wij 
zijn politiek een gecompliceerd volk: 
sterk individualistisch en perfectio
nistisch. Wij hebben een zeer gevarieerd 
scala van politieke partij·en en par
tijtjes. Dat zou het voordeel kunnen 
hebben, dat elk van die partijen dan ten 
minste een hechte eenheid vormt, waar
van men weet · wat zij wil. Maar zo is . 
het niet. 

De confessionele partijen hebben als 
zodanig altijd reeds een eenheid van • 
tegendelen gevormd, met moeite bijeen
gehouden door de band der confessie. 

In het uiterst linkse kamp, waar de 
socialisten nu yerzamelen pogen te bla
zen, is de interne verdeeldheid echter 
niet minder groot. Ook de uiterst linkse 
groeperingen hebben hun "vleugels", 
die meestal precies anders willen dan 
de anderen. Al was het alleen maar om 
niet voor "conformisten" te . worden 
aangezien. 

Het initiatief van de Partij van 'de 
Arbeid steunt op een congresbesluit van 
november vorig jaar. Nieuw-linksers als 
Han Lammers, revolutionaire stromin
gen als de "Socialistische Jeugd", an
ti-NAVO propagandisten en principiële 
marxisten in de socialistische gelederen 
voelen echter niets voor een samengaan 
met toch nog christelijk-geïnspireerden 
als de PPR van drs. Aarden en met de 
pragmatici van D'66. Hun wensen gaan 
uit naar een soort "volksfront" van 
PvdA, PSP en CPN. 

De Politieke Partij Radicalen, hoewel 
bereid tot ieder gesprek, voelt zich toch 
wel wat eenkennig tegenover de moge
lijk nieuwe vrienden en heeft sterke 

VEERTIENDAAGSE 
VERSCHIJNING 

In verband met de vakanties i" 
ons blad de afgelopen zomer
maanden slechts om de .. veerüen 
dagen verschenen. Ook volgende 
week slaan wij nog over, maar 
in september wordt de wekelijkse 
ver8chijning hervat. 

Ons volgend nummer zal dus 
gedateerd zijn vrijdag 6 septem
ber, Met Ingang. van die datum 
vetschijnen wij weer wekeJüks. 

voorkeur voor uitbreiding van de pro
gressieve concentratie tot de anti-revo
lutionairen. 

Brede basis? 
Een soort brede-basis•concentratie · 

dus van anti-revolutionairen tot pacifis
tisch-socialisten! Hoewel er uit anti-

. revolutionaire kring - en niet alleen 
bij de jongeren soms "evange-
lisch-radicale" geluiden . .klinken die 
nauwelijks meer als anti-revolutio
nair herkenbaar zijn, zien Wij een der
gelijke samenwerking toch nog niet ge
boren worden. Zij zou toch t e veel van 
een ,,monsterverbond" hebben! 

Indien· woorden nog iets te betekenen 
hebben,.lijkt'·ons de verklaring van dr. 
A. Veerman, de nieuwe voorzitter van 
de ARP, dat "er geen onzekerheid mag 
bestaan over de afwijzing door de ARP 
van een progressieve concentratie 
(waarin naast PvdA, D'66 en PSP ook 
de ARP en de PPR zouden optreden)", 
toch voor geen tweeërlei uitleg vatbaar. 

De groep D'66 heeft laten weten dat zij 
op de brief van de PvdA, waarin een 
spoedig gezamenlijk beraad wordt voor
gesteld over de mogelijkheid "en vorm 
van een "progressieve samenwerking" 
tussen de in bedoelde brief genoemde 
partijen, pas zal kunnen antwoorden na 
haar congres, dat van 13 tot 15 septem
ber te Leiden zal worden gehouden. 

Leest men nu de agetida voor dit con
gres in het zojuist verschenen nummer 
van het maandblad Democraat en de 
daarbij· voorgestelde ontwerp-resolUties. 
dan blijkt dat naar alle waarschijnlijk
heid het antwoord ook na dit congres 
vooralsnog weinig positiefs zal bieden. 
In punt twee van de tweede ontwerp
resolutie staat namelijk : "In dit stadium 
zal voorshands niet worden deelgenomen 
aan eventuele onderhandelingen aan de 
top over de vorming van een landelijke 
en ·progressieve concentratie van be· 
staande politieke partijen". 

Niet gereed 
Deze tekst werd door het hoofdbestuur 

van D'66 opgesteld voordat de PvdA 
haar brief had verzonden. Desgevraagd 
verklaarde mr. Van Mierlo ons echter op 
een persconferentie, dat deze tekst aldus 
toch blijft gehandhaafd. Wanneer ook dit 
gedeelte van resolutie-I! op het ledencon
gres wordt aanvaard, betekent dit voor
lopig dus praktisch een formele afwijzing. 

Op bedoelde persconferentie bleek dat 
D'66 zich voor een landelijke ,.progres
sieve samenwerking" nog niet gereed 
acht en het gesprek hierover in eigen 
kring eerst op plaatselijk niveau op gang 
wil brengen. Tenzij een kabinetscrisis 
tussentijdse verkiezingen noodzakelijk 
zou maken, zal pas tijdig vóór. de Twee
de-Kamerverkiezingen van 1971 in een 
congres over het eventueel aangaan van 
samenwerkingsverbanden met politieke 
groeperingen en over het .eventueel dra
gen van regeringsverantwoordelijkheid 
worden beslist. Daaraa11 voorafgaand zal 
in 1969 door het hoofdbestuur in een con
gres aan de.leden een (tussentijdse) ána: : 
lyse- van de partij-politieke situatie . ep 

ba~is van de dan beschikbare gegevens 
worden voorgelegd, zomede eventuele 
nadere voorstellen over het verder te 
voeren beleid terzake. 

Het is duidelijk dat D'66 zich op dit 
ogenblik nog niet wenst uit te spreken. 
Mr. Van Mierlo zei met zoveel woorden: 
, ,d~ kenni~> van wat onder de mensen 
leeft is bij ons nog veel te gering". Be
paaide uitlatingen op de persconferentie 
wekten trouwens ook .de indruk dat D'66 
nog steeds de hoop koestert dat de radi
kalen uit de protestants-christelijke par
tijen zich ook ~llèn losmaken, ZO:i~ls de 
heer Aarden en de zijnen dat met .be
trekking tot de KVJ;> hçbben gedaan. 

"Leger des heils" 
Uit dit alles blijkt wel, dat het verlan

gen naar een enigszins brede "progres
sieve concentratie'' gemakkelijker is 
uitgesproken dan in de' praktijk van het 
politieke levèn te verwezenlijken. 

Terecht o.i. noemde het Algemeen 
Handelsblad het een vergissing dat in 
de discussies over dit onderwerp vóór 

de zomer de indruk was gewekt dat 
"gematigde socialisten, evengelische 
vernieuwers, jonge revolutionairen met 
(md-marxistische trekken, moderne 
pragmatici en christelijke pacifisten in 
één groot leger des heils zouden kunnen 
worden.ondergebracht. '' 

Het blad zag aan de linkerzijde op het 
ogenblik grote- behoefte aan dUidelijk
heid omtrent de doelstellingen. "Slechts 
door deze doelstellingen zonder intimi
datie van de kant der talrijke sectariërs 
te definiëren, zal men de grenzen van 
een linkse concentratie kunnen bepa
len." 

Dat is schoon gezegd. Maar in de 
politieke praktijk van. alle dag is wel 
re~ds gebleken hoe moeilijk dergelijke 
"sectariërs", vooral wanneer het er in
derdaad "talrijke" zijn, het hun partij
en kunnen maken .. En dat dan nog afge· 
zien van D'66~ welke partij, ook blijken!! 
de boven gesignaleerde uitlatinge:Q . op 
de nersconferentie van maandag. jl., l).Og 
haar eigen, heel specifieke doeleinden 
nastreeft. 

A. W. ABSPOEL 

Tsjechoslowakije 
HET dagelijks he~tnur v~n ~Ie VVD heeft. met ~r~te ontzetting. kermil" 

genomen van ac agressu' dw cloor de Sowjet-Ume lll samenwcrkmg met 

Oo~t-DuitsJand, Polen, Hongarije en Bulgarije tegen T;.~jecho~lowakije ts ge· 

pl(·egtl. De hoop van veleon op ont~panning tussen Oost en \Ve!'t met name 

in Europa is thanF dt· hodt>m iugc~Iagcn door deze overrompeling. Ik ge· 

dachten en sympathie zijn volJedig hij het in de laat"tc dertig jaren zo ·Z\\ aar 

bczoeht.- T"jeeho,.lowaak~e \olk, dal opnieuw in omrijhci(l en ondt>r \ r·pemde 

dictatuur moet zw·htt,n. 

lid eytJÏ~ehe a~pet·t 1~ wel hf'! feit dat op Ruf'si~eh hcn·l Duit"f' troepen 

dP landi'grcnzen opni•·uw hehben on·rsehr·cden voor het pleg('ll nm nieb 

ontzi,·mle agn"i'i'Ïc en onderdrukking: van vr~jhcid en reeht. 

(De lwrichtPn Ot;er de gebeuTtenissen in Ts,iechoslOlrakije bereikten on:« te /twt 

om er in deze editie van ons blad nog uitvoerig op in te kunnen gaan. Het spreel~t 

vanzelf dot wij zulks in T1et volgendr <mmmer van Fr{iJwid en Democ1'atic ~·u11n1 

doen1. 

e Pag. 3: De strafgevangenis 
• Pag. 5: Liberale lnterna·tionale 
• Pag. 7: PBO op de helling 
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Kopij •-r deze rubriek w.en
den aan: mevr. mr. E. de 
Roeek-Bedding, Stadhouden
plantBOen l!l!, Dea Jlaac. 

Jaarvergadering 

Nat~onale Vrouwenraad (2) 
Naar aanleiding van het 70-jarig 

b~staan van d~ Nationale Vrouwenraad 
werd tijdens. de jaarvergadering van_ de 
Raad een blik op de toekomst gewor
nen. 

Ir. W. H. DoUm!l. b<>l'""k hPt ·toe-
komstbeeld vanuit soc<oto<d.E~h stand
punt. In het jaar 2000 zal de industriële 
t>Priode va.11 th"'ns·'r.Hn ''01t,..0l<:ln'<l1 P'1 :r.al 
de scholaire t>ei-lodP !'.anht·ekPn. Door 
de vervolma.kln~ Vll.n •N·fJ"'"k en we
tenschappen. verdP,.e ?;roenJmin~ van 
de bevolki,:,~sgraei en toP~<>nomen wel~ 
vaart, zal een maPt~"h<>noij ontstaan, 
waarin de Unlver.~tteït b,.J"_,.m;ker is 
dan de fabriek. Dit zal gn>te copse.,nen
ties voor de ·bero"nRl:eÎI>:e met · zich 
meebrengen. De oolciding van het 
meisje zal dan daadwerkelijk dezelfde 
zijn als die van de 'longen. 

De Inkomens zullen 3 tot 6 maal hoger 
liggen dan thms en zeer vele collectie
ve voorzieningen zullen het leven verge
makkelijken. Zuinigheid, ijver en spaar
zin raken op de achtergrond; sensatie 
en genot zullen in de volkomen geme
chaniseerde maatschappij overheerHen. 
In de vele vrije tijd, die de mens ter 
beschikking zal staan, zal evenwel cul
tuurvorming mogelijk zijn. Het streven 
zou zijn, een maatschappij op te bou
wen, waarin mtll'l kan - leven zon~er 

angst en met een grote onderlinge ver
bondenheid, aldus de h"er Douma. 

~evr. drs. H. M. Dresden-Coenders 
ziet, mochten de ontwil,kelingslijnen 
van ir. Douma een feit zijn geworden, 
voor de vrouw nieuwe aspecten. Zij zal 
dezelfde status als de man hebben en 
dezelfde beroepen kunnen uitoefenen. 
Met de man zal zij de verantwoordelijk
heid voor gezin en maatschappij dra
gen. Ook zal zij haar werkkracht met 
eigen visie kunnen geven aan verbete
ring van talloze beschamende toestan
den, die ook in het jaar 2000 nog zullen 
bestaan, al zullen deze dan wellicht cp 
een ander gebied liggP.n dan thans. zo 
meende 1nevr. Dresen. 

Mevr. mr. M. Rood-de Boer hield een 
causerie over de verhouding tussen ou
ders en hun opgroeiende kinderen. Zij 
was van mening, dat het redelijk is, daf 
kinderen in;;praak hebben in die zaken, 
die hen speciaal betreffen. De jeugd is 
tegenwoordig ook betèr. tot . oordelen· in 
staat, als men zich reali;;eert, dat 
65 pct. meer dan lager onderwijs heeft 
gehad. Ook door radio en televisie is de 
jeugd veel meer op de hoogte van het 
wereldgebeuren. Als ouderen moeten wij 
h.et soms kwetsende en onrijpe oordeel 
van de jeugd in goede banen trachten te 
leiden. Nog altijd worden de idealen 
van de menselijke rechten het beste ge
diend door deze in het gezin uit te dra
gen. aldus spreekster. 

Vrijheid enrw1 
,...Democratie L..e.,.l. 

Weekblad van de Volkspartij 
voor V rijbeid en Democratie. 
Adres van de administratie 
(zowel voor abonnementen ala 
voor advertenties) 1 Witte de 
Withstraat 73 te Rotterdam 
(postbus 824 te Rotterdam). 
Tel. 010-11 10 00, abonnemen
ten toestel 219, advertenties 
toestel 224. Postgiro: 245103 
t.n.v. Administratie Vrijheid ea 
Democratie te Rotterdam. 

Boofdnclaeteurz 
Ph. C. la Qapelle Jr. 

. Ad1'8 YU de redactiet 
Nieuwe lierenaraebt 89 a 
teA ...... m-C. 

vloeibare zuurstof 
vloeibare stikstof 
machine-fabriek 

E 
N.V. W.A.HOEK'S MACHlNE- EN ZUURSTOFFABRIEK HAIIENSTfl.18 SCHIEDAM TEL: 010.-1 -

Spreekbeurten 
.Periode van Z8 ~~Qgust.us tot en met .f oktober 

26 augustus J.laasslula Mr. A. Geurtsen 

2 september Assen (Liberale Club) ..................... R. Zegering Haddere 

9 september Sittard (Kamercentrale Maastricht; 
onderwerp: Kiezer-Gekozene) A. J. B. Hubert 

12 september Naaldwijk (Arjos) ........................ Mr. A. Geurtsen 

13 september Zuidlaren (VVD + JOVD, onder-
werp: Kiezer-Gekozene) ............... A .. J. B. Hubert 

20 september Zwolle (onderwerp: Kiezer-Gekozene) A. J. B. Hubert e.a. 

23 september Venhuizen (20.00 uur, hotel De Rode 
Leeuw; oprichtersverg. afd. Drie-
ban) ......................................... . Mt-. dt·. C. Berkhouwer 

27 september Zaanstreek (statencentrale Zaandam) H. Wiegel 

30 september Breda (West-Brabant) ................ .. Mt·. E. H. Toxopeus 

30 september Haarlem (Kamercentrale) H. Wiegel 
1 oktober Utrecht (20.00 uur, restaurant Jaar-

be11rs) R. Zegering Hadders 

JJeze lijst, uTaarin in principe alleen spreekbeurten van Katnerleden - die zü vervullen 
binnen het verband van de partij - worden vermeld, wordt O[Jgesteld door het Algemeen 
s .. <'retariaat van de VVD, Koninginn~>gracht 61 te Den Haag <telefoon 070- 604-803). De 
gegevens, waaronder bij voorkeur ook het aanvangsuur en de plaats waar de ver
gaderingen worden gehouden, dient men derhalve niet naar de redactie van het weekblad, 
maar naar het Algemeen Secretariaat van de partij te ,,end•m. He lij~t wordt elke maan
dal!' om 12.00 uur afgesloten. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Commissie 
gemeentelijke 
herindeling 

Het bestuur van de Vero>niging van 
Staten- en Raadsleden van de VVD heeft 
een commissie ingesteld, die advies moet 
~.:itbrengen over de problematiek van de 
gemeentelijke herindeling, e.q. 
grenswijziging. Het werk van de ·~om
missie zal van belang zijn voor de her
ziening van het. gemeenteprogramma 
van de VVD. Aan deze herziening zal 
volgend jaar hard worden gewerkt, in 
verband met de gemeenteraadsverkie
zingen in 1971. De nieuwe commissie zal 
allereerst advies uitbrengen ov<'r de in
gediende en nog in te dienen wetsont
werpen betreffende herindeling en 
grenswijzigingen. De daarbij opgedane 
ervaring zal de grondslag vormen voor 
een definitief advies over deze materie. 
De commissie is als volgt samen
gesteld: mr. dr. D. K. de Langen, oud 
GS-lid te Meppel, voerzitter de heer J. 
Kok, burgemeester te Est en Opijnen. 
secretaris en de heren K. H. Brandt 
oud-burgemeester Moordrecht, mr. J. 

· Drijber burgemeester te Middelburg, 
drs. L. van Leeuwen raadslid te Rotter
dam, H. Maaten wethouder te Amstel
veen, Th. H. de Meester burgemeester 
te Markelo en mr. H. C. Vos raadslid te 
Harderwijk, leden. 

ALLE 

VERZEKERINGEN 

• 
HYPOTHEKEN 

• 
FINANCIERINGEN 

• 
makelaarskantoor 

araweg 5 wassenaar tel.Ó1751- 5675.• 

CULTURELE DAG IN ARNHEM 
Zoals reeds eerder gemeld, organi

seert de VVD op 7 september in Arnhem 
een culturele dag. 

Wij hebben het programma voor die 
dag reeds gepubliceerd; maar omdat 
nog steeds n~d~!r~ g~geven.lj worden op
gevraagd, voldoen wij gaarne aan het 
verzoek het nogmaals in ons blad op 
te nemen. 

10.00 uur: Opening. door de heer mr. 
drs. L. J. F. Wijsenbeek. 
Vertoning van de film "Skys 
over Holland" in het Rem
brandt-theater. 

11.00 uur: Sectievergaderingen in res
taurant Royal. 

13.00 uur: Lunch in Royal ad f 5,90. 
14.15 uur: Plenaire vergadering. Tijdens 

deze vergadering worden de 
conclusies waartoe men in 
de secties gekomen is, be
kend gemaakt. 

15.4;') uur: Algemene inleiding door de 
heer mr. H. van Riel. 

16.30 uur: Sluiting door de heer mr 
drs. L. J. F. Wijsenbeek. 

De volgende secties zijn gevormd: 
Sectie A: Ruimte voor cultuur. 

Voorzitter: mr. S. Willinge Gratama, 
Wapenveld, advocaat en p1·ocurenr 
te Zwolle. 
Pre-adviseur: Sj. Schamhart, 's-Gra
venhage, architect. 

Sectie B: Cultuur en jeugd. 
Voorzitter: mevrouw M. Sicman
Hardeman, lid van de VVD-raads
fractie van 's-Gravenhage. 
Pre-adviseur: drs. L. van Leeuwen, 
lid van de VVD-raadsfractie van 
Rotterdam. · 
Medevoorbereider: mevrouw drs. 
J. F. Schouwenaar-Franssen, Bilt
hoven, lid van de Eerste Kamer voor 
de VVD. -. :• 

Sectie C: Cultuur en scheppende kunste
naars. 

Voorz~tter: mevrouw G. V. van So
meren-Downer, Rotterdam, lid van 
de Tweede Kamer voor de VVD. 

Pro>-adviseur: Erik Vos, 's-Gravenha
ge, regisseur. 

Sectie D: Cultuurpolitiek van de Neder
landse overheid. 

Voorzitter: D. W. Dettmeijer, 's-Gra
venhage, lid van de VVD-raadsfractie 
van 's-Gravenhage. 

Pre-adviseur: Mr. D. F. Went, Leeu
warden, lid van de Provinciale Sta
ten van Friesland voor de VVD. 

Medevoorbereider: Mr. H. E. Phaff. 
Bloemendaal, directetH· van de Ver
eniging van Nederlandse Gemeente-n. 

Sectie E: De presentatie van_df' Nf'd .. r
landse cultuur in het buito>nland. 

Voorzitter en pre-adviseur Mr. dJ'S. L. J. 
F. Wijsenbeek, 's-Gravenhage, directeur 

'van het Gemeentemuseum aldaar. 

De slotrede zal worden uitgesp1·oken 
door de heer mr. H. van Riel. voorzitter 
van de VVD-fractie in df' E<>t·ste Ka

mer. 

AANMELDINGSFORMULIER 
1 In lP -;:;enrit-n aan Alg. Secr. VVD, Koninginnegrach.t 61, Den Hq~.g) 

Ondergetekende geeft zich op voor deelneming aan de culturelf' dag op 
7 septembe-r tf' Arnhem. 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: • ' •••••••• 0 ....................................................... ' ••••••••••• ' ~ • ~ •••• ~ • 

Wat de secties betreft gaat mijn eerste Toorkeur uit naar sectie ............... •) 
en mijn tweede voorkeur naar sectie •••••••••.••.•• •) 

De lunch in Royal ad f 5.90 zal ik welfniet bijwonen. 
De deelnemertilkosten ad f 5.- zal ik storten op girorekening :nr. 67880 
ten name van de secretaris van de VVD te 's-Gravenhage. 

Halldtekening: 

0 ) Tu..ullen eeet!e A, :B, C, D Gf B. 
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Beschouwingen na een bezoek aan Leeuwarden door mr. 
H. van Riet, 
lid van de 
Eerste 
Kamer De strafgevangenis 
der Staten
Generaal 

EE-n goed liberaal begrijpt best dat er 
gevangenissen moeten zijn, maar vindt 
daartegenO\'er de gedachte dat me-

. de-mensen opgeslote:q worden, en dat 
soms voor lange tijd, toch wel moeilijk 
te \'er'tere.n. Aan persoonlijke vrijheid 
wordt in onze kring nu eenmaal een 
grote. weieens overheersende, betekenis 
toegekend. 

De conclusie dat wij, de gevangenis
straf aanvaardende, verlangen dat ge
detineerden fatsoenlijk en menselijk 
·worden behandeld ligt daarom voor de 
hand. Ook dat de tijd van het gedwon
gen verblijf in de cel zo mogelijk moet 
worden gebruikt voor wat men her-op
voeding noemen kan. lees: voorkomen 
dat een mens opnieuw in dergelijke 
afschuwelijke omstandigheden komt te 
verkt'ren. 

Zelf hPb ik mij voor dit soort zaken al 
van voor de oorlog af geïnteresseerd. 
Om te beginnen als student door gezette 
Jeetuur van wat over criminologie en 
penologiE' was geschreven. Voor wie in 
deze vakken niet thuis is: criminologie 
gaat over misdaden en misdadigers, pe
nolngie over straffen, strafsystemen en 
dn;; bij \'OOrbeeld gevangenissen. 

Praktisch ben ik werkzaam geweest 
van het midden van de jaren dertig af 
tot in de oorlog. eerst als celbeweker, 
later als lid van de Reclasseringsraad. 
De gang .naar de strafgevangenis aan 
de Noordsingel in Rotterdam vond ik 
altijd een zware. Het stonk er en in 
doorsneP kreeg men de indruk dat de 
gevangPnen het bezoek zeer op prijs 
stelden maar dat een dieper menselijk 
contact slechts zelden mogelijk was. 
Dat kan en zal natuurlijk wel aan mij 
gelegen hebben. Enige vooropleiding 
was er niet bij. 

Zoals te verwachten bleken er wezen
lijke aanrakingspunten te bestaan met 
figuren als de boekhouder die zich inci
denteel aan de kas had vergrepen, met 
de middenstander die frauduleus bank
roet sloeg en in meer algemene zin 
met soortgelijke delinquenten. Een pret
tige verrassing was daarbij, en dat had 
ik niet verwacht, het beschaafde, 
geschikte en positief gerichte optreden 
van vele beroepsmisdadigers, dikwijls 
uitgesproken anti-maatschappelijk in
gt>steld. maar overigens begrijpelijke, 
normale mensen die ten n1inste een 
standpunt hadden en met wie men 
diRcussiëren kon. Onbenaderbaar waren 
vele zedenmisdadigers en vooral dege
nen die een 'gewoonte maakten van het 
plegen van · kleine vermogensdelicten. 
De eerste categorie zocht de schuld bij 
een ander. terecht of ten onrechte, daar 
ga ik nu niet op in. de tweede categorie 
had geen belangstelling; slappe figuren. 
vertrouwd met de gevangenis, en die 
liet verblijf aldaar dikwijls nauwelijks 
onaangenaam vonden, misschien wel 
wa:1rdeerden. Het gebouw aan de 
Noordsingel was goed, te goed, ver
warmd en het eten eentonig maar over
vlo{'dig. Factoren die in het nornl.ale 
leven van de~<> s~al<kerds dikwijls zullen 
hebben ontbl'Oken. 

Klachten over· de bewakers waren er 
pmktisch niet. trouwens ook niet van 
dezen over de gedetineerden. Een 
wereldje op zichzelf waar men elkaar 
wel verdroeg. Dat de bewakers, of de 
directie. een uitgesproken pedagOgische 
taak voor zich zagen liggen geloof ik op 
grond van de gesprekken die ik toenter
tijd met de heren hebben mocht eigen
lijk niet. maar ik kan mij vergissen. 
Goedhartig was het personeel als regel 
zeker en met medelijden· en zelfs mede
gPvoei bezield. Zij wiJden best iets voor 
d!' mensen doen maar zagen de weg 
eigenlijk .niet. Is dat veel veranderd? 

Natuurlijk kende men de, normale er
g·ernissen. Kloppen op de centrale ver
warming ter onderlinge verstandhou
ding. onnodig bellen, onnodig zich ziek 
melden etc. Dat was all in the game en 
nam zeker geen overdreven vormen 
aan. 

Op 14 mei 1940. of misschien een paar 
dagen eerder, is vrijwel mijn gehele 
groep door een Duitse bom op de 
Á-\•leugel 1 t/m 15 gedood. Ik gedenk de 
b.-trokkenen voor hun vertrouwen Îl1 
dankbaarheid. 

Sindsdien heb ik mij alleen theore
tisch van de ontwikkelingen op de hoog
te kunnen houden. 

INTERVIEW 
-- De lezer zal echter begrijpen dat, 
toen ik kennis nam van een artikel in 
de Volkskrant van 2 juli 1968, waarin 
een zekere heer Martin Ruyter een in
ter'v1ew· publiceerde met oeên 'ex.:'gédetf~ 
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neerde, waarin allerlei afschuwelijke 
dingen over de strafgevangenis in Leeu
warden verteld werden, ik daarvaa1 op
keek. Toestanden en verhoudingen als 
daarin werden beschreven maakte ik 
nooit mee, wij hadden een paar uitste
kende en zeer sociaal voelende mi
nisters van justitie, en op het ogenblik 

·was een liberale minister aan het be
wind, onze partij-genoot m1·. Polak. Wat 
is hier aan de hand? Hoe zitten deze 
dingen in elkaar? 

Gebruikmakend van mijn rechten als 
lid van de E)erste Kamer stelde ik over
eenkomstig artikel 75 van het Regle
ment van Orde zogenaamde schrifte
lijke vragen. De Volkskrant had de 
zaak nu eenmaal in de open baa.rheid 
gebracht en een openbare politieke be
handeling leek mij derhalve aangewe
zen. Bovendien wiRt ik zeker dat mi
nister Polak er '"lliet de man naar was 
om mensonterende misstanden te dul
den. Gebeurden er verkeerde dingen. 
dan zou daaraan zonder twijfel meteen 
een eind worden gemaakt. 

Het antwoord kwam vlot. op 22 juH 
1968 (aanhangRel tot het Ver;.:lag van de 
Handelingen \'an de Eerste Kamer pag. 
149) en wat ik te horen kreeg heeft mi.i 
tevreden gestekl. Wie zich voor die kant 
van de zaak interesHeert kan alles in de 
officiële stukken nazien en herdrukken 
op deze plaats is verspillen van dE' 
schaars bemeten ruimte van ons week
blad. 

BEZOEK 
Nochtans. ik kijk en luister liever 

voor mijzelf en minister Polak ·gaf mij 
toestemming de gevangenis te Leeuwar
den te bezoeken. 

De heren, aldaar met de leiding be
last, ootvingen mij allervoorkomendst 
en vertelden mij alles wat ik weten 
wilde. Bovendien bezocht ik een deel 
van het gebouw. waarbij de befaamde 
strafcellen mijn bijzondere aandacht 
kregen. Ook was er een. slechts opper
vlakkig, contact met enkele gevange
nen, die mij overigens direct wisten te 
plaatsen. 

Wat het meest opvalt vergeleken met 
voor de oorlog zijn twee feiten. 

Het stonk er niel meer en de gevange
nen leven in gemeenschap. Tientallen 
jaren is Îl1 Nederland het systeem van 
de cellulaire opsluiting als beginsel toe
gepast maar dat is uit. Verstandig of 
niet, daarover wordt verschillend ge
dacht en dat hangt van de situatie af. 
Ik kom op dit punt terug. 

Bestond de biblio'heek voor de oorlog 
uit stukgelezen, veelal cadeau gekregen 
romans, nu bleek er een prachtige col
Jeetie boeken aanwezig van allerlei 
soort waar geen leeszaal zich voor zou 
behoeven te schamen.· De sanitaire 
voorzieningen zijn enorm vooruitgegaan 
en verbeterd. 

Wat de strafcellen aangaat. lmle. wit
te ruimten van, zeer behoorlijke afm<'
tingen met een wc in de hoek en epn 
behoorlijke of zeer behoorlijke wasgelé
genheid buiten de muur. Wel de beruch
te ijzeren ringen in de vloer. Dat de 
mensen daaraan zonder meer vastgeke
tend worden was echter gelogen. Zeer 
lastige en voor anderen gevaarlijke de
linquenten konden daaraan in een bed 
gelegerd worden bevestigd. Gebeurd 
was . dit nochtamo: nimmer en de ringen 
zijn in opdracht van de minister intus
sen verwijderd. 

GEZAGSVERHOUDINGEN 
Tot zover allE's verbeteringen. 
Maar slechter waren helaas naar 

mijn indruk. vergeleken met qe toestan
den in Rotterdam voor de oorlog. de 
persoonlijke betrekkingen tusRen lwt be
wakend personeel en de ing·eslotenen. 
Het antwoord van de miniRter onder 6 
duidt er op dat de bewindsman terzake 
ool< zijn zorgen heeft. 

Dat kan aan de bewaker;; of a:1n de 
bewaakten liggen. maar in casu zal de 
wijze van selectie uit de veroordeelden 
wel een grote rol spelen. Zie hieronder. 
Een factor kan tevens zijn. en dat ele
ment gaat buiten beide partijen om. dat 
gezagsverhoudingen in het algemeen in 
de samenleving Yeel minder worden 
geëerbiedigd dan zulks vóór 1940 het 
geval was. Gevangenen ZIJn ook 
mensen, lezen kranten en leven met 
hun tijd mee. ZOals bepaalde groepen 
jongeren en studenten voortdurend pro-

- l;lêrim ]tf te ·tasten in hOeverre geiag 
- Zich effedièf durft te laten gelden ·-

Parijs is het voorbeeld op enorm grote 
schaal - schijnen de gevangenen in 
Leeuwarden dat ook te doen. 

Wat gebeurt mij, als ik een bewaker 
voortdurend beledig, voortdurend onno
dig bel, soms een klap geef? Weinig. is 
het antwoord, in tegenstelling tot wat de 
relatie van de heer Ruyter te verstaan 
gaf. Geen mens in een gezagspositie 
durft eigenlijk' meer ltlappen te geven. 
laat staan te schieten om gehoorzaam
heid af te dwingen. 

Vooruitgang in de zin van het mense
lijk samenleven, maar een vooruitgang 
die overal ter wereld de omgang van de 
overheid met veelal weerspannige en 
bij wijle rechtuit gevaarlijke elementen 
bezwaarlijk maakt. Dat geldt zeker in 
Leeuwarden, zoals bleek bij iets wat 
een paar maanden geleden voorviel en 
met muiterij een bepaalde gelijkeniH 
had. De zeden zijn hier zachter dan in 
Amerika en het ging gelukkig met een 
zoet lijntje ook wel. Maar enig gevaar 
van moord en doodslag. onderling of op 
bewakers, bestaat stellig wanneer men 
\'ijftig mensen, die ten dele ter beschik
king van de regering werden of worden 
gesteld. met een veronderstelde psycho
pathisehe aanleg dus, in isolement bij
eenbrengt, zonder vrouwen en in een 
sfeer waarin de haat over verondersteld 
of wezenlijk onrecht en plagerij makke
lijk geweldige vormen aanneemt. De 
een kan de ander niet ontlopen en de 
remmen zitten nu eenmaal losser bij 
mensen die de gevangenis nauwelijks 
meer vrezen, die de individuele karak
ters en de zwakheden van elkaar en 
van de bewakers door en door kennen. 
dan bij de normale burger. 

VERANTWOORD? 
Een Nederlander moet vele veroorde

lingen achter de rug hebben wil hij in 
Leeuwarden terecht komen. Naar Leeu
warden immers gaan slechts diegenen 
die men nergens kan plaatsen. De le
venslangen gaan naar Breda tegenwoor
dig, niet naar Leeuwarden! MOOl'de
naar!' vindt men er dus weinig. Geluk
kig sleehts een zeer gering aantal 
mensen uit Groningen. Friesland of 
Drenthe. Waar ze wel vandaan komen 
:oml ik beleefdheidshalve niet vermelden. 

Is het nu eigenlijk wel verantwoord 
zulke figuren in gemeenschap te laten 
leven? Nemen ·wij daarmede geen onno
dige risico's ten opz,ichte van het in 
doorsnede goede tot zeer goede bewa
kend personeel, de gevangenen zelf en 
de maatschappij? Bestaan in afzonde
ring is zeker niet iets wat men een 
medemens lichtvaardig behoort op te 
leggen. Maar zijn hier geen over
gangsvormen te vinden? 

Een echte muiterij zou zeker afschu
welijke consequenties hebben in de 
eerste plaats voor de betrokkenen zelf. 
Wie zieh de publieke reactie herinnert 
op door vrijgelaten psychopaten ge
pleegde moorden begrijpt dat tegen een 
moderne beha11deling van misdadigers 
in Nederland makkelijk felle a!lt\-gevoe
lem• kunnen ontstaan die op den duur 

zeker politieke repercussies hebben. 
zulks ten nadele van de patiënten. 

Wellicht zou de noodzaak om weder
om tot eenzame opsluiting over te gaan 
een ongewenst gevolg kunnen wezen 
van het gezagsverval. Vrijheid vraagt 
nu eenmaal terughoudendheid aan alle 
kanten, en daaraan ootbreekt wel eens 
iets. van de kant van de gevangenen, 
naar mij in Leeuwarden werd verteld. 

Aan een bijzondere geaardheid. mede 
-aan eigen schuld te wijten. van de gede
tineerden in Leeuwarden geloof ik intus
sen op grond van mijn levenservaring 
en eigen waarnemingen niet. 

Wanneer ik kijk naar de aantallen 
veroordelingen wegens dronken aan het 
stuur zitten, doorrijden ca een ongeluk 
en dE>rgelijke moet het àantal lieden 
met een uitgesproken onmaatschappe
lijke en ook wat psychopatische aanleg 
in Nederland in de tienduizenden lopen. 
Dat heeft velen hunner niet belet blij
vend posities van een zekere betekenis 
en waardigheid in te nemen! 

De oorzaak W~'lrcloor de heren die in 
Leeuwarden zitten zijn verongelukt 
moet. dacht ik. du>o wel in de omstan
digheden en vooral in hun jeugdsituatie 
liggen. Er zijn zeker enkele mensen on
der een gelukkig gesternte geboren, met 
een gaaf lmraliter die altijd goed te
recht komen. De meesten onzer daarte
genover zijn min of meer zwalt en toch 
wel zeer van geluk of ongeluk afhanke
lijk. terwijl zoals gezegd, min of meer 
psychopatische trekken men ook bij 
vooraanstaanden vindt. 

NIET OP Z'N PLAATS 
Ik wens dit alles uitdrukkelijk te stel

len omdat ik persoonlijk van mening 
ben dat wat men noemt een strenge be
handeling voor degenen die in Leeuwar
den terecht gekomen zijn geenszins op 
zijn plaats is. Een strenge behandeling 
kan nodig zijn voor een g-oed terechtge
komen mens d1e zich misdraagt; eerder 
derhalve in Ye~1huizen dan in Leeuwar
den. 

Wie in Leetl'Nfll'den zit wordt voor eni
ge jaren uit de maatschappij verwij
derd; dat gef'chiedt om de menselijke 
samenleving· te bevnqigen. hoofdzakelijk 
in haar belang. niet in het belang van 
de gevangenet1. al kan dit laatste wel 
eens me·espelen. De maatsehappij -zal 
dus tegeno,·er het verfoeiliike isolement 
compensaties moeten stellen. zeker 
wanneer dit isolement. mede met het 
oog op de persoonlijke veiligheid van 
een bepaalde groep rijksambtenaren, 
tot eenzame opsluiti"1g worden moet .. 

Ik zou willen zeggen: hoe langer ie
mand gevangen zit. hoe scherper de 
maatregelen ter b-··•·"io-ing van de ge
n1eenHchan en 11""l' dh•naren. hoe aan
genamer het de betrokkenen overigens 
moet worden gemaakt. 

Voor mij is iedere gedachte Yan het 
bewu:;t toebrengen v;,m leed als vergel
ding. als straf. O"aanvaardbaar. Wat 
speelt is ><lechrR de bescherming der 
geordende samenleving en der algeme
ne vrijheid. 

Geweven schoonheid iD DJiontapiJt 

öaarne presenteren wij u ons nieu,ve produkt Venoion: ~ 
Vertolon iseenny1ontapijt,dat vervaardigd is volgens de be· 7;~· 
proefde weeftechniek Veno1o11 vervilt of pluist niet. Ver-
tolon blijft mooi, zelfs op de meest intensief gebrUikte plaat· 
sen. ledervan de 11 Veno!on- kleuren is fraai genuanceerd. ~ 
V ertolon wordt geleverd o~ 380~m. breed (kamerbreed ) 
en 100 cm. breed. Verl<)lon .is ZOJII? alle Verto-produkten 
ongelofelijk swrk. Pr{is.<?NO cm. breed: [98,- p.r lilt/et. {{~• "''. brml:/ 2S,80 per met u. 



ll 

4 - vrijdag 23 augustus 1968 

Bejaardenprobleem 
EEN werkgroep, bestaande uit- verte

genwoordigers van de Gemeente
lijke Geneeskundige en Gezond
heidsdienst, de Gemeentelijke Sociale 
D1enst, de Dienst van Stadsontwikkeling 
en de Dienst van Volkshuisvesting, heeft 
een onderzoek ingesteld naar de 
levensomstandigheden en de behoeften 
van Rotterdamse bejaarden. Voor dit 
onderzoek had de gemeenteraad een 
krediet van ongeveer f 70.000 beschik
baar gsteld. Het toenmalige ministe1·ie 
van maatschappelijk werk heeft dan.r 
lster een bedrag van .f 10.000 aan toege
voegd op voorwaarde dat een vertege<1-
\vOordiger van dit departement aan de 
beraadslagingen zou kunnen deelnem.:m. 

Onlangs heeft de werkgroep haar 
eerste deelrapport, voornamelijk betrek
king hebbende op de huisvesting, .1itge
bracht. Hieruit blijkt dat het onderzoek 
nog geenszins voltooid is, dat er inte
gendeel nog meer rapporten, zij het 
over andere aspecten van het t.ejaar
denprobleem, moeten verschijnen. H~t 
thans verschenen rapport heeft burge
nJ-eester Thomassen voorzien van een 
"ten geleide". Hij zegt daarin niet de 
illusie te- koesteren dat door de act'vitei
ten van de werkgroep alle beleidsvr<t
gen ten aanzien van dit probleem volko
men tot klaarheid zullen worden ge-

braeht. Maar wel meent hij dat h~t 
overleg over deze beleidsvragen PI' 

Vi'Uehtbaarder door zal worden. 

Het onderzoek heeft geleerd dat op 1 
jhuuari 1966 de totale bevolking van 
Rotterdam voor 11,7 pet. uit persone;1 
val' 65 jaar en ouder bestond. Sinds 1930 
is het percentage bejaarden in de Rot
terdamse bevolking ononderbroken 
gestegen. In 1950 heeft dit percentage, 
dat voordien steeds lager was dan het 
l;;ndelijk gemiddelde, het percentage 
voor geheel Nederland ingehaald. Daar
na is het Rotterdamse percentage 
steeds meer boven het landelijke geste
gen. Beneden het landelijk gemiddelde 
hgt echter het Rotterdamse percenta~;e 
hcogbejaarden. Opmerkelijk is verder 
dat het vrouwenoverschot onder de be
j:c.arden regelmatig afneemt. Het was in 
de vorige eeuw veel groter dan nu. 

De werkgroep heeft ervaren dat onge
veer 24 pct. van de totale woningvoor
raad in Rotterdam wordt bewoond door 
bejaarde hoofdbewoners. In bepaalde 
stadsdelen ligt dit percentage zelfs !:lij 
de 35. Gebleken is ook dat de woningen, 
di€ door de bejaarde hoofdbewoners 
worden bewoond, in meer dan evenredi
ge mate dateren van voor de <'orlo!,\'. 
Voorts is de_ werkgroep er achter gcko-

Vakantie en vrijetijdsbesteding 
Op grond van statistische gegevens, 

waaraan in dit speciale geval overi
gens geen al te grote waarde mag wor
den gehecht, heeft het Haagse Va
kantie-comité aan ongeveer twintig pro
cent van de Hagenaars, die hun va
kantie niet elders doorbrengen, verpo
zing bezorgd. Van de 46640 deelnemers 
behoorde 77 pct. of bijna 36.000 tot de 
jeugd tot en met 12 jaar en ongeveer 
3.400 of 7% pct. tot de jeugd t/m 19 jaar. 
J<Jenzelfde percentage laten de boven 
65-jarigen zien. 

Al eens eerder hèbben we op het werk 
van het Haags Vakantie-comité de aan
dacht mogen vestigen. Deze zome.r, die 
niet overvloeide van fraai weer, blijkt 
het comité opnieuw zijn nut te hebben 
bewezen. Sociale werkers klagen zo 
vaak - en soms niet ten onrechte -
dat het zo moeilijk is iets voor de on
grijpbare jeugd te doen. Niet minder 
vaak wordt gewezen op de noodzaak 
van recreatie-mogelijkheden voor de be
jaarden. Het Haags Vakantie-comité 
weet dit, dank zij groot enthousiasme, 
dan toch maar te "versieren". De bur
gerij in haar geheel kan daarvoor niet 
danlrbaar genoeg zijn, temeer omdat de 
geldmiddelen betrekkelijk beperkt zijn. 
Zou over meer financiën kunnen worden 
beschikt, dan zouden bijv. wellicht meer 
zgn. buitendagen kunnen worden geor-

ganiseerd, zoals er nu weer één op Clin
gendaal is gehouden. Wie daar een kijk
je heeft genomen, zal stellig tot de con
clusie zijn gekomen, dat er inderdaad 
meer van dergelijke buitendagen gehou
den zouden moeten worden en liefst dan 
niet alleen in Clingendaal, maar ook in 
andere parken, waaraan onze stad ge
lukkig zo rijk is. Wat dit laatste betreft, 
het Vakantie-comité voelt daar alles 
voor, maar het geld daarvoor ontbreekt. 
Dat is jammer en men zou moeten 
wensen, dat de burgerij daarvoor eens 
begrip zou tonen. Want laten we wel 
wezen, de wijze, waarop het Va
kantie-comité duizenden bezi,ghoudt, is 
van de allergrootste betekenis, omdat 
daardoor met name de jeugd minder 
gelegenheid en lust heeft; kattekwaad uit 
te halen. Ook in dit opzicht springt het 
nut van het werk van het Vakantie-co
mité duidelijk in het oog. 

Het bieden van recreatie-moge
lijkheden wordt een steeds meer drin
gende kwestie, ook buiten de vakanties. 
Juist daar schijnt er iets mis t~ zijn, 
gezien de ontwikkeling van het bezoek 
aan vermakelijkheden. De cijfers van 
het gem. statistisch bureau over het 
eerste kwartaal van dit jaar geven in 
elk geval te denken. Bij een iets groter 
aantal voorstellingen in de Kon. 
·Schouwburg is het aantal bezoekers van 

POLITIEK PIEKEREN 

men dat 6, 7 pct. van alle Rotterdamse 
bejaarden bij anderen inwoont, meren~ 
deels bij familieleden. De werkgroep 
acht het waarschijnlijk dat een groot 
deel van de inwonende bejaarden voor 
inwoning heeft gekozen om aan de be
zwaren van het alleenwonen te ontsnap
pc. 

Naar het oordeel van de werkgroep 
zijn de recente ontwikkelingen op het 
gebied van de woningbouw een vooruit
gang. Die ontwikkelingen tenderen naar 
steeds meer eengezinshuizen en womn
gen in hoogbouw met lift. Het rapport 
pleit ervoor in de nieuw te bouwen wij
ken ten minste 25 pct. van de woning
voorraad het karakter te geven van wo
ningen die zijn aangepast aan de 
omstandigheden van de bejaarden. Dit 
behoeven niet steeds bejaardenwoningen 
te zijn die als zodanis officieel zijn er
kend. 

Daarbij zou naar de mening van de 
V~-erkgroep moeten worden voldaan aan 
de volgende eisen: 

a. toegankelijkheid van de woningen 
zonder trappenlopen; centrale verwar
ming; 

b. een zodnnige situering en een mua
ni;: beheer dat de kans op 'sociaal isol~-

59.000 teruggelopen tot 53.100; een ver
mindering dus met 6.000, Het aantal 
toneelbezoekers (dus niet alleen in de 
Kon. Schouwburg) is nog sterker achter
uitgelopen. Daarentegen blijkt in ver
gelijking met het eerste kwartaal van 
1967 het aantal bezoekers aan ope
ra-voorstellingen niet onaanzienlijk te 
zijn toegenomen. Hier speelt naar alle 
waarschijnlijkheid de positie van het 
Circustheater een belangrijke rol bij, 
reden om met enige bezorgdheid 
uitspraken van de directie van dit thea
ter te volgen, volgens welke de exploita
tiekansen gevaar lopen. 

De statistische gegevens over het con
certbezoek laten geen conclusie open, 
omdat hier een verrekening van de ver
makelijkheidsbelasting in het spel is, 
waardoor niet duidelijk wordt hoe het 
daarmee nu eigenlijk gesteld was. 

Bepaald ontstellend is de teruggang in 
het bezoek aan variété, cabaret, rev:ue, 
circus en kermis (een verzamelpost). In 
deze groep viel een teruggang met niet 
minder dan 60.000 te constateren. De 
oorzaak hiervan is niet ver te zoeken; 
hier is duidelijk hoe sterk de uit
gaansmogelijkheden in onze stad be
perkt zijn, hoe armelijk de "uitgaans
agenda" in onze stad gedurende vele 
maanden is. We zijn nog steeds de op-
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ment van de bewoners minimaal word~; 

c. beknopte afmetingen en praktis<:he 
indeling van de woningen; 

d. huren die ZIJn aangepast aan de 
g< m_iddeld vrij lage inkomens van de 
beJaarden. 

De werkgroep heeft niet voorbijgezien 
aan het feit dat Rotterdam op eigen 
grondgebied het einde van zijn uitbrei
dingsmogelijkheden begint te naderen. 
Daarom heeft zij de aanbeveling ge
daan bij de planning van de woning
bouw in het gehele Rijnmondgebied re
kening te houden met de uitkomsten 
van het onderzoek. De werkgroep beseft 
dat in de buurgemeenten wellicnt 
\\ eerstanden zullen rijzen tegen het bou
wen van grote aantallen bejaardenwo
ningen die aanvankelijk vooral zullen 
v. orden bewoond door bejaarden uit :,n
dere gemeenten. 

De gemeenten die daar beducht voor 
zijn, moeten naar de mening van éle 
werkgroep bedenken dat zij, door hun 

·nieuwe wijken in het begin te doen be
wonen door een naar leeftijd evenwici:l-
tig samengestelde bevolking, kunnen 
"oorkomen dat zij na verloop van tijd 
zullen worden geconfronteerd met een 
extra zwaar bejaardenprobleem. 

vatting toegedaan, dat onze stad drin
gend behoefte heeft aan een "kleine co
medie", een schouwburg in het 
stadscentrum, modern en gezellig, waar 
vooral in de winter de kleinkunst aan 
bod moet kunnen komen. 

Men kan ongetwijfeld stellen, dat de 
televisie mede schuld heeft aan de da
lende cijfe:rs. Dat kan misschien voor 
de bioscopen, die ook nog steeds een 
achteruitgang in het aantal bezoekers 
vertonen, grotendeels juist zijn, maar 
de invloed van ·de tv moet bepaald min
der groot zijn in de sector van de lichte 
(klein-)kunst. Het hèeft er veel van, dat 
Den Haag cultureel steeds meer acihter~ 
uitgaat. We moeten bekennen, dat dit 
en droeve constatering is, die we overi
gens niet voor de eerste maal doen. 

Een bijkomende zaak is, dat door de 
achteruitgang ook de gemeentekas een 
aderlating moet laten. In het eerste 
kwartaal is de opbrengst van de verma
kelijkheidsbelasting met niet minder 
dan f 200.000 achteruitgegaan. We slaan 
een en ander met toenemende zorg ga
de. Hoe het uitgaansleven in onze stad 
een nieuwe impuls kan worden gegeven, 
weten we niet; nodig komt ons dit wel 
voor. Zoals gezegd, een "kleine come
die" kan een bijdrage leveren, maar er 
zal meer moeten gebeuren. 
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Hoofdthema van congres Liberale Internationale: 

Ontwikkelingshulp 
Het 2lste congres van de Liberale In· 

ternationale, dat van 20·24 september in 
hotel , de Wittebrug in Den Haag zal 
worden gehouden, nadert nu snel. In· 
middels is bet programma bekend ge· 
worden. Het hoogtepunt valt waar
schijnlijk op maandagavond 23 septem
ber, wanneer op een openbare vergade
ring in Op Gouden Wieken aan de 
Scbevening·seweg gesproken zal wor
den door mr. E. H. Toxopeus, president 
van de Liberale Internationale, door de 
beer Giovanni Malagodi, de voorzitter 
van de Italiaanse liberale partij, en 
lloor Jeremy Tborpe, de voorzitter van 
de liberale fraetie in het Engelse I,ager· 
huis. 

Allerwegen wordt thans aan de voor· 
bereidingen van bet congres gewerkt. 
Zo beeft zaterdag 10 augustus te Brus
sel de commissie ,·ergaderd die bet rap· 
port voorbereidt over het hoofdthema 
nm bet c.ongres: OntwikkelingshuiJI. 
Onller voorzittel"schap van de beer D. 
W. Dettmeijer werd van gedachten ge· 
wisseld over enige ontwerp-resoluties, 

Rouwbeklag 
Na.ar aanleiding van bet over· 

lijden v-an prof. mr. P. J. Oud 
heeft de Groep Nederland van 
de Liberale Inte·rnationale een te
legram van rouwbeklag ontvan
gen ''au de Executive van de Li
berale Internationale, waan•au de 
heer Oud patrou was. 

die door de commissieleden ter tafel 
waren gebracht. Het rapport is thans 
gereed. 

Enkele commissies :~Julien op 25 augus
tus in Den Haag vergaderen over be· 
paalde detail's van de organisatie van 
het congres. De groep Nederland van de 
Liberale Internationale zal op donder· 
dag 29 augur.:tus in Pulchri Studio aan 
de Lange Voorhout hetzelfde doen. 

PROGRAMMA 

De openingszitting van het congres 
vindt vrijdag 20 september 's middags 
om half vier plaats. VVD-voorzitter ir. 
K. van der Pols zal een begroe
tingstoespraak houden, mr. E. H. Toxo
peus de feitelijke openingsrede. Tevens 
zal op deze bijeenkomst het woord wor
den gevoerd door EEG-president Jean 
Rey. Hierna volgt een receptie ten huize 
van de heer en mevrouw S. J. van den 
Bergh te Wassenaar. 

Zaterdag wordt in commissies bijeen
gekomen. In de ene commissie zal het 
hoofdthema zijn , ,Publieke en particu
liere initiatieven in ontwikkelingslanden 
gezien vanuit een' liberaal standpunt", 
in de andere zal de "internationale situ· 
atie" worden besproken. Deze dag 
wordt besloten met een ontvangst door 
het gemeentebestuur van Den Haag in 
het gebouw van de raadzaal in de 
Javastraat. 

Zondag is er eerst een besloten admi· 
nistratieve vergadering van het con· 
gres. Daarna volgen besprekingen in de 
commissies. 's Middags om vijf uur 
brengen de deelnemers een bewek aan 
Madurodam, waar zij door de loco-bur
gemeester zullen worden ontvangen. 

Maandag zijn er 's morgens vergade-

ringen over de resoluties en 's middags 
is er een vergadering van het Steering 
Committee. 's Avonds is dan de grote 
openbare bijeenkomst, waarvan de de
tails hierboven al zijn vermeld. 

Dinsdagochtend vindt de slotvergade
ring plaats. Daarbij zullen de rapporten 
van de commissies aan de orde komen 
en de resoluties in stemming worden 
gebracht. 

De deelnemersprijs bedraagt voor le
den van de groep Nederland van de 
Liberale Internationale vijf Engelse 
ponden per persoon. Nadere inlichtingen 
kunnen worden verkregen bij de secre
taris van deze groep de heer D. W. 
Dettmeijer, Van Mojalenlaan 14 Den 
Haag, telefoon 241905. 

UIT DE PARTIJ 
• BEVERWIJK 

Als enige fractie in de raad van Be· 
verwijk heeft die van de VVD zich ver
zet tegen een voorstel van b. en w. om 
de subsidie voor de Stedelijke Mu
ziekschool voor 1968 te verhogen tot 
f 218.452. Fractievoorzitter A. Klomp 
voorzag dat het tekort in 1970 tot 

. f 400.000 zal oplopen, hetgeen hij bij een 
begrotingstekort van f 2 miljoen onver
antwoord achtte. Hij wilde het tekort 
van de muziekschool aan een limiet van 
f 100.000 binden. Toen een protestants
christelijk raad,slid zich over het VVD
standpunt boos' maakte, interrumpeerde 
de heer Klomp met de opmerking: ,;u 
praat over een ton als over een lwp 
koffie van een kwartje". 

Democraten 
• Chica·go 

Grootse voorbereidingen zijn op gang 
voor de conventie der Democraten in 
Chicago. Daar, temidden van het oog· 
verblindend vertoon en het oorverdovend 
kabaal, die inhaerent zijn aan de ver
kiezings-folklore in Amerika, moet de 
Democratische kandidaat uit de bus ko
men die het moet opnemen tegen de 
RepublikeinseRichard Nixon. 

Zakelijk gaat het bij deze presi
dentsverkiezingen - in dit geval bij de 
nominatie van de Democratische kandi
daat - om een aantal hoofdpurten. 
Beëindiging van de oorlog in Vietnam. 
strijd voor een verbeterd lot voor de 
gekleurde bevolking, alsook voor de al
lerarmsten in Amerika, het zijn 
vraagstukken die al het ande1·e over
heersen. 

Wat Vietnam betreft heeft president 
Johnson door het op gang brengen van 
vredesonderhandelingen een stoot in de 
goede richting gegeven. Maar de .,dui
ven" in Washington en de rest. van hd 
land menen dat de president door het 
voortzetten der bombardementen - net 
zolang tot de noordelijken een duidelijke 
geste van goede wil tonen - de vrede 
al te zeer tegenhoudt. 

Zou, waarop trouwens nog geen teke
nen wijzen, de president op een bepaald 
ogenblik niettemin besluiten de bombar
dementen stop te zetten, dan zou dit 
voor vice-president Humphrey - tevens 
kandidaat voor de Democratische nomi
natie - een voordeel zijn. Het misnoe
g·en tegen het huidige Democratische 
bewind zou erdoor verminderen. En 
het zou Humphrey ontslaan van het ver
der spelen van de moeilijke dubbelrol: 
trouw aan de president en tegelijk een 
zich inzetten voor een iets meer duif
achtig Vietnam-beleid. Door het staken 
der bombardementen zou immers één 
der steunpunten wegvallen. waarop de 
andere Democratische kandidaat, Euge
ne McCarthy, zijn campagne heeft ge-

baseerd. Natuurlijk gaat McCarthy 
veel verder op het netelige Vietnamese 
terrein dan Humphrey, veelszins .,de 
gevangene van zijn verleden'·. wenst te 
gaan. McCarthy die zich laat heeft aan
gemeld \'Oor de presidentiële race, eist 
immers dat de Amerikanen Saigon zul
len dwingen een coalitie-regering in
clusief communisten, te vormen. Ge
beurt dit niet, dan zou dit in de gedach
tengang van de vooruitstrevende sena
tor het sein voor het vertrek der Ameri
k;,nen uit Vietnam moeten zijn. 

Daarnaast is er het moeilijke en nij· 
nende probleem der rechten voor de 
verschoppelingen - negers en aller
armsten - in de Amerikaanse samen
leving. Hier heeft Humphrey reeds 
vroeg getoond verbeteringen voor te 
staan. Maar voor dat alles zijn geweldi
ge financiële offers vereist. Zolang de 
oorlog in Vietnam voortduurt, zal de 
Amerikaanse economie deze offers 
moeilijk kunnen opbrengen. 

Op het massale verkiezingsfestijn te 
Chicago, waar 2622 gedelegeerden hun 
stem moeten uitbrengen, zijn er vier 
kandidaten die naar de gunst der Demo
craten dingen. Want naast Hubert Hora
tio Humphrey en Eugene McCarthy 
hebben zich intussen ook George McGo
vern, gouverneur van Zuid-Dakota, en 
Lester Maddox, gouverneur van Geor
gia, aangediend. Kortheidshalve kan 
mert McGovern aanduiden als voorstan
der van de progressieve doeleinden die 
senator Robert Kennedy heeft na
gestreefd. McGovern zal dus in de con
ventie op alle stemmen kunnen rekenen 
van hen die tegenstanders zijn van l-Jet 
bewind van de tegenwoordige macht
hebber van het Witte Huis. 

Recht daartegenover is er de maxi
maal onsympathieke Lester Maddox; 
een racist in optima forma. Hij bestond 
het als restaurateur eigenhandig de ne
gers de toegang tot zijn lokalen te ont-

SMIT KINDERDIJK 
Scheepsbouw sinds 1687 

'r. •r, 

zeggen. E;n hij sloot ZIJn etablissement 
toen men hem daar toch toe wilde dwin
gen. 

Overbodig te zeggen dat noch McG,)
vern, noch ook Maddox een serieuze 
kans maakt door de conventie te wor
den uitverkoren. 

De strijd - als er al strijd is -·- zal 
dus tussen Humphrey en McCarthy 
moeten gaan. 

McCarthy heeft het voordeel dat hij 
bekend staat als een "koel" politicus, 
die een grondige afkeer van frases 011 

image-building heeft. Zijn echtgenote 
heeft hem politiek als anti-held ge
kenschetst. Hetgeen betekent, dat hij 
met een zich onthouden van iedere 
"bla" ook retorisch recht op zijn doel 
pleegt af te gaan. McCarthy spreekt 
stellig de jeugd aan, alsmede de intellec
tuelen en vooruitstrevenden van Ameri
ka. Of hij een werkelijke kans zal ma
ken tegenover de routinier en de in de 
politiek doorknede . professional Hubert 
Humphrey schijnt twijfelachtig. De te
genwoordige vice-president, wiens va
der een drugstore dreef, noemt zichzelf 
een geboren optimist. Hij heeft zich 
een voorstander getoond van een 
.,kruistocht voor verzoening'' waaraan 
het politiek verdeelde Amerika stellig
behoefte heeft. Bedriegen alle voortelw
nen niet, dan zal hij de volgende\ weok 
met vlag en wimpel, eventueel daarzon
der. de Democratische nominatie in de 
wacht slepen. Het schijnt nagenoeg · .t.e
ker. Toch zijn bij Amerll,aa•lse verkie
zingen verrassingen nooit uitgesloten. 

Zo zal hoogstwaarschijnlijk fi,, 
eindstrijd tussen Richard Nixon en Hu
bert Humphrey gaan. Zelwr voor il·èt 
buitenland, weinig inspirerende kand:
daten. Want in sfeer en gedachten.sang· 
horen zij, hoe intelligent, geroutineerct 
E'n schrander ook, tot de - contradidiu 
in terminis - superieure 'middelmaat. 
Maar, en dit tot slot, het ziet er lil'c<;' 

u~ .dat de doorsnee-Amerikaan althans 
in meerderheid ,.VOOr rust en Orde'' ;S, 

Indien de nieuw te kiezen president 
daarnaast niet hart èn vernuft <er 
beschikking heeft voor de werkelijke no· 
den in de Amerikaanse samenleving, ·~al 

de handhaving van die orde uiterst 
moeilijk zijn. En dan laten wij g<·· 
makshalve buiten beschouwing alle veel
kleurige buitenlandse aspecten, waarte
genover de president van het mach
tigste land der aarde zich ziet gestelcl. 
Onder deze hoek bezien, moet men be
wondering hebben voor de moed en am
bitie van iedere kandidaat. Want hier 
moet, anders dan in het spreekwoord, 
het verstand aanwezig zijn vóór het 
ambt, L .. Jl;I. 

Sprekers op 
openbare 

vergadering· 

Giovanni Malagodi 

Jeremy Thorpe 

De openhat'P \'{-':r~ade-ring \'an 
ht>t eongr'"' ts voor ieder gratis 
toegankelUJ<. Aan het. eongres zelf 
kunnen alle ledl'n van d!' Groep 
Nederland van dt• Liberale Inter
nationah• dN•Inemen tegt>n betaling 
van de (•ongresJir\js ( 5 Engf'lst
pomlt-n). 

\' oort:s is inmiddels nog bekt-tul 
geworden dat ministt-r ()dink 
( ontwikelingsbulp) bU de OJ){'Iiing 
van het congres een kortf' toe
Sill'aal;: zal houde·n. 
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PBO op de helling MASSIEF KARTONNEN 

DOZEN 
Vorige week is een wetsontwerp ing•.é· 

diend tot wijziging van de wet op de 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganü;ati~. 

Herziening van de<::e nu twintig jaar 
oude wet is reeds enkele jaren in de pen. 
L:rs. Schmelzer had toen hij staatsse
.,retaris voor de PBO was. al een wijzi
gi~tgsontwerp voorbereid. Na een p.:tar 
adviezen van de SER over de herzic
nmg te hebben ingewonnen is de rege
ring ~- d.w.z. de minister en staa.ts.>e
d'eta.ris van Sociale Zaken en de :11i
ni~ter van Landbouw - nu met een 
outwerp gekomen, dat op enkele kardi
nale punten een belangrijke herziening 
van de publiekrechtelijke bedrijfsorga-
n;&atie beoogt. · 

Niemand zàl beweren dat de wet 
heeft voldaan aan de grootse ,-erwach
tingen, die men er oorspronkelijk van 
koesterde. Met name in r.k. kring, waar 
hel denkbeeld van een corporatieve op
bouw van de gemeenschap het sterkat 
leefde (of leeft) is telkens weer grote 
teleurstelling aan de dag getreden ov•~r 
de geringe voortgang, die de PBO 
111aakte. 

De oorzaken hiervan zijn velerlei. 
Men kan niet zeggen, dat de 20 jal!r 

oude wet nu "onherstelbaar verouderd" 
is. In werkelijkheid heeft zij nooit zo 
gefunetioneerd als de geestelijke vaders 
hebben gewild. Men mag niet zeg
gen, dat de PBO-gedachte ooit in het 
bedrijfsleven heeft gefloreerd. Dè vorm 
waarin de wet was gegoten, de orga
nwatie van de produkt- en bedrijfschap
pen droeg zeker niet hiertoe bij. De 
bevoegdheden van deze, zoals de wet ze 
ziet, hebben nooit aangeslagen in brede 
kJ:ingen van de bedrijfsgenoten. Om dil 
te verklaren zal men de wet, zoals de/.e 
te11 slotte onder minister Van den Br·inK 
t•Jt stand is gebracht moeten zien in het 
kader van de toen heersende econo
l!lische omstandigheden: een economie, 
die ten gevolge van de oorlogsomst:w
digheden nog steeds gebonden was aan 

---------· 

rdlerlei inn).f'ngjng van ove-rhei.d.sin~t<-:U1-

tics. 
De Duitse bezetter had de organisa

tie-Woltersom in het leven geroepen om 
zijn greep op het bedrijfsleven zo sterl\ 
mogelijk te makfm. Iets van dit stre -·en 
i;; na de oorlog blijven hangen, niet 
r•"tuurlijk omdat men deze bezettingsor
gonisatie zo bewonderde, maar door de 
<'ven genoemde economische omstandi~
ht>den. Socialistische denkbeelden •t!s 
<iiE van ir. Vos, in 1945 minister vr,;1 
l<if'on. Zaken en auteur van het eerste 
ontwerp, wensten de staatsinvloed op ne 
PBO zo groot mogeiijk te maken; ka
tJ,olieke corporatieve gedachten stelde'l 
een strakke bedrijfsorganisatie meer op 
à" voorgrond. 

Bezwaren 
Van liberale zijde heeft men zich 

nooit principieel verzet tegen een PU

bliekrechtelijke organisatie voor het be
drijfslev.en. Iemand als wijlen prof. Oud 
is, zowel ter wille van een nodige de
centralisatie van wetgeving als van de 
opvoedkundige waarde van het , ,zelf 
deen" en het aanvaarden van publieke 
plichten een dergelijke organisatie met 
instemming tegemoet getreden. Tegen 
de uitwerking daarvan in de wet op de 
PBO hebben evenwel steeds bezwar ~n 
bestaan. In zeer brede kring: vandaar 
dat deze wet nooit tot werkelijk leven in 
het bedrijfsleven is gekomen. 

In de industriële bedrijfstakl{en 
bestond aan deze PBO weinig behoefte 
omdat dit reeds goed georganise,u·d 
was; bij kleinere bedrijven en b~j vrije 
beroepen werd de wet vooral gezten als 
eer. bescher·ming van gevestigde belan
gen. Er zijn voorstellen tot oprichting 
van een "schap" ingediend bij de SER 
waarvan punt één was: voor nieuwe 
vestigingen is een vergunning nodig van 
de organisatie: men wilde de wet hante
ren om het bedrijf of beroep te sluiten. 

.......... V.ft ... f'lfCiaftS ...... ...,.,... o• ... ,., ...... ,. 

een oub€ náam vooR Cj0€0€ WIJn 

<!> F. 0 N N E S & Z 0 0 N 
WUNHANOU. ANNO 1876- GAONtNGEN 

EEN PARTIJl JE LIBRE 
een 

verfrissend 

politiek 

boekje 

door Hans Wiegel 

CITAAT UIT HET VOORWOORD: 

Het zijn wat losse perl'óoonl~jke notlt.les over de V.V.D., de partij,·ernieuwing, 
de democratie in bestuur en maatschappij geworden. Over mijn eigen 
partij ga ik niet "hoera" roepen, daarvoor ben ik te verdacht. Overigens 
ligt het liberalen niet zichzelf op de borst te slaan en de eigen ideeën 
briljant te vinden. Een beetje meer relativeren Iu de politiek, bereid zijn 
naar anderen te Juisteren en af en toe ook eens om jezelf kunnen lachen, 
zonder de ernst van de zaken waar het in de samenleving om gaat te 
vergeten, zou een bijdrage tot politieke vernieuwing z~jn, waal' we wat aan 
zouden kunnen hebben. 

U kunt dit openhartig boekje (87 pagina's), dat u in één adem uitleest bestellen door 
f 3,95 over te maken op postgiro 10303 ten name van NRC-Tijdschriftenuitgeverij, 

Rotterdam. Op het bijstrookje vermelden: "Libre". 

fir-t gevoel van puhl'•'ke \'<'l';mt\l·oonir
Jijl,heid is bij een dergelijke mentaliteit 
Ye•· te zoeken. 

Daarbij kwam de getrapte demo<ot"l
tie: niet de bedrijf~e-enoten ko:éf'n J· .. _•t 
bestuur van h<'t :-;chap, maar de reeds 

___ hestaande organillati<'s. MPn klaagt t<'
gc·nwoordig nog lll ePns over de toen~

cu')nde afstand tnssen OP lf>rlen vnn eec 
vcokverf>niging-, een nolitipJ<e nartîi ·'f 
omroeporg-anisatie en het bestuur. De 
\\Ct op de PBO heeft rle;~;e af'lt>ind zelf 
in het lêvf>n g<'roenen. D:'la_rhij kwamP'1 
nog kwesties als die van flp .. r"nre;o;e,l
ü;tieve organi:s:üie8", die heel ·.vat 
strnhhelin~en heeft gt>geven. 

Het gevolg i:.: geweest dat Dei 
verscheidene sdmpnen een verzet ;s 
o>'tstaan van onderaf. Berlriifso-enote>1, 
diP weigenJen cte wetteliik vernli••ryte 
bi i<:'Jragen te hetalen. die zi,.h ver?.<'ttPn 
tegen verorrleningen. die zii als O'l?.;P

!cgrl voelden. Aan de uithniting van (!_,;,._ 
gf'liike onlustgevoelens dAnld een Roe
renpartij haar opkomst. 

De schapnen zijn wat betreft de v;w 
rle leden gevraagde biidme-en vriiW"'l 
autonoom. Sommige hebben hiervan 
C'en dankbaar gebruik gemaakt om een 
A.npa.raat i.n het leven te roepen dat 
iaarliiks miliaenen kostte. De populari
teit v~n de sdmppen werrl hi"nloor v.~:-
hoogd. Met kennelijke afkPuring werden 
nu en dan hoge Ralari>~sen van bestu•.Jr
dC:J's in de pers vermeld. 

Beperking 
Het thanH ingediende wetsontwe;:p 

s~.elt voor de mogelijkheid in •t leven ~e 
mepen "lichte" bedrijfschappen op te 
1·ichten met beperkte verordenende be
voeo-dheden, die meer van formele dan 
yan-, materiële aard zijn als registratie 
en verzamelen van gegevens. Het lijkt 
ons een goede, reële veranrlering, Zij 
houdt de erkenning in, dat in het be
drijfsleven nog niet algemeen een geest 
hl'erst, die nodig is voor de uitoefenin~ 
van een volledige publiekre<~hteli il<~ 
tnak. De huidige wet overtrekt de.te 
geest, te meer omdat zij de taak heeft 
opgedragen aan particuliere organisa
ties, die in prineipe als belangen-ge
meenschappen zijn opgerkht. 

Toen de commissie-Van der Ven doN,
de was het staats-Rocialistische vooront
\Vfcrp van minister Vos te herzien heeft 
sdu;ijver dezes in een drietal artikelen 
in het Alg. Handelsblad gewezen op het 
gevaar de in het leven te roepen PBO's 
direct te belasten met een zo brede 
verordenende taak Onder verwijzing naar 

de beperkte taak, die ons oudste publiek
rechtelijke lîchaam, het waterschap, 
heeft en die goed functioneert. Men 
heeft het waterschap niet belast met 
Pen volkomen bevoegdheid over het .;;e
'Pele bedrijfsleven binnen zijn ressort. 
Pas wanneer de publiekrechtelijke geest 
voldoende aanwezig blijkt, kan men de 
bevoegdheden uitbreiden. 

De bewindslieden zijn thans tot dit 
inzicht gelmmen. De toelichting is van 
oordeel, dat de PBO niet door de 
maatschappelijke ontwikkeling is ach
Î<'rhaald. Wij zijn geneigd te zeggen, 
dat de huidige \'orm niet pa;;t bij de 
ontwilöwling, die ons maatschappelijk 
leven met zijn produktie op basis van 
particuliere ondernemingen, sedert 1948 
heeft doorgemaakt. Afgescheiden dus 
nog van de te omvangrijkE' taak. do&r 
(!e wet aan de sr~happen opgelegd, Kan 
men de wet .zonder meer als niet meer 
passend besehouwen. 

Een ander manco, d;ü het wijzi
g·ingsontwerp wil verhelpen is dat van 
de gebrekkige democratische organisa

,tie. Volgens de bestaande wPt zijn nut 

voor export en 

binnenlands 
gebruik 

* 
N.V. Stroocartonfabriek v/h 

E. FREE & CO. 
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de organisaties van het bedrijfsleven, 
die het schap beheersen, niet het ste;n
recht van de bedrijfsgenoten. Zo:• 1~ 
reeds opgemerkt heeft deze getrapt" ~~r
ganisatie niet bijgedragen tot d<'l .","·
werkelijking van de PBO-gedachte. De 
gûschiedenis van het bedrijfschap "-,-" •r 
de beroepsfotografen b.v. spreekt op •ht 
pt.nt boekdelen. 

Of nu de eis dat voor instelling ·'·'n 
<en schap de· meerderheid van alle ''~
drijfsgenoten voldoende is om de P'1•) 
de gewenste populariteit te versehaff·m 
i~ een vraag, die ook de betrokken oe
windslieden niet volmondig bevestigend 
zullen durven beantwoonl>'n. 
\\aarschijnlijk ook daarom wm"dt vtJO:·
gesteld bedrijfscommissies in te st•·l
len die moeten worden gehoord door 
r••gering en SER over maatregelen ;He 
dat deel van het bedrijfsleven betreffP•J 
v. aarvoor zij zijn ingesteld. 

Het ontwerp, waarvan wij hier enkele 
hoofdpunten aanstipten, kan er toe b1 i· 
dragen de PBO passender te ma~ün 
voor de tegenwoordige omstandighed<'ll. 
Reageert het bedrijfsleven hiemp 
gunstiger dan op de organisatie volg·.\:ls 
de bestaande wet, dan kan de PBO · ot 
werkelijk leven komen. 

J. VAN GALEN 

LOC-vergadering over 
• f 

Kiezer en Gekozene 
Het Liberaal Democratisch Centmm 

zal zaterdag 14 september te Schevenin
gen een algemene vergadering van 
deelnemers houden, geheel gewijd a.an 
het rapport Kiezer en Gekozene. De bij
eenkomst vindt plaats in het <:•m
grescentrum op Gouden Wieken en :&al 
van tien uur tot ongeveer vijf um· "u
t·en. Het bestuur van het LDC roept aile 
LDC-leden op deze besloten verga<i0"' 1g 
bij te wonen. 
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V.V.D. 
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's-Gravenhage 

Telefoon (070) 604803 
Giro 67880 
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W. HUIZER N.V. 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Mijn opinie • 
IS • • • 

• VPRO {IV) 
Het verheugde me, dat mijn artikel 

over de VPRO in Vrijheid en Democra
tie van 12 juli aanleiding gaf tot twee 
reacties in het nummer van 9 augustus. 
Aan de heer Ziengs een woord van har
telijke dank voor zijn adhesie met mijn 
beschouwingen. Ik hoef van mijn kant 
daaraan niets toe te voegen. Ook dP. 
heer Van Calker ben ik erkentelijk voor 
zijn snelle reactie, al kan ik deze niet 
, .ongenuanceerd" onderschrijven. Hier
omtrent een kort woord. 

A. Het bevreemdt de heer Van Calker, · 
dat een VVD'er het nodig vindt propa
ganda te maken voor de VPRO. Ik doe 
dit omdat er door de hoogste leiding 
steeds een gewaardeerde plaats inge
ruimd is geweest aan vrijzinnig pro
testanten van "liberalen" huize. Twee 
voorbeelden: prof. Lindeboom, destijds 
hoofdbestuurslid onzer VVD, die, naar 
ik meen te weten bij de totstandkoming 
van de geestelijke grondslag harer be
ginselverklaring baanbrekend werk 
heeft verricht en voorts prof. Van 
Esveld, voorzitter der beraadsgroe.p, 
waarvan o.m. ook mr. Fockema Andre
ac deel uitmaakt, welke reeds kwam 
met een nieuwe doelstelling der VPRO. 

Zolang · op onze geestverwanten een 
beroep wordt gedaan mede te werken 
aan de opbouw - ik mag wel zeggen 
aan de wederopbouw - van de VPRO 
- dit uiteraard samen.· met personen 
van een andere politieke visie, reken ik 
mij tot taak als VVD'er de aandacht en 
de belangstelling voor de VPRO te blij
ven vragen. 

B. De heer Van Calker merkt op, dat 
n~en zou kunnen proberen de mentalite!t 
bij de VPRO te veranderen. Geheel ak
koord! Maar als lid kan ik dit md 
meer kans op sucèes beproeven, dan 
wanneer ik gevolg gaf aan de roepstem 
van de heer Van Calker, die schrijft: 
"Ik pleit juist voor het bedanlmn voor 
de VPRO". Ik acht dit advies niet in 
het belang van de VPRO, die dan zou 
verschrompelen tot een soort bijwagen 
van de Vara, maar zeker niet in het 
belang van de vrijzinnig protestantse 

I CO PIJN 
. GROENEI(AN 

* 
REEDS MEER DAN 

TWEE EEUWEN EEN 

BEGRIP VOOR 

boomkwekerij
produkten 

EN 

tuinaréhitectuur 

* 
TEJ.EF'ÓON 03401-1207 

VVD'ers, die de VPRO jarenlang heb
ben gel•end en gewaardeerd als geeste
lijk ontmoetingspunt van vrijzinnig-pro
testanten van uiteenlopend politieke 
richting. 

De verschijningsvorm van de VPRO, 
heeft het laatste .jaar ernstig te wensen 
overgelaten. Laten wij, nu pogingen tot 
wederopbouw in het werk worden 
gesteld, ook al zijn wij niet zonder kri
tiek,· zorgen erbij te zijn. Onze daadwer
kelijke medewerking kan · niet worden 
gemist. 

Mr. J. SCHUTTEV AER, Utrecht 

• Gezag van paus 
In verband met het stukje van de 

heer Ph. C. La Chapelle jr. over het 
gezag van de Paus (Vrijh. en Dem. van 
9 augustus) zou ik gaarne het vol
gende naar voren brengen. 

De heer la Chapelle schrijft dat paus 
Paulus zich gericht zou hebben tot de 
regeringen van alle landen van de we
reld met het verzoek geen programma's 
te entameren, die beperking van het 
aantal geboorten beogen. Dit is beslist 
niet juist. De paus is niet tegen beper
king van het kindertal, maar het •mige 
middel dat naar zijn mening hiervoor 
gebruikt mag worden is de periodieke 
onthouding, zoals de heer La Chapclle 
ook zelf toegeeft te weten. 

De heer La Chapelle schrijft dat het 
gezag van de paus in eigen kring taant. 
Ik geloof dat het tegendeel het geval zal 
zijn. Ik heb meerdere katholieken 
gesproken, die zich geheel achter deze 
encycliek scharen. 

De schrijver vervolgt dan: 
"Die (het gezag van de Pau;,. dat mu 

tanen), overigens niet nieuwe, ontwi kke
ling, heeft door deze encycliek een ver
snellende impuls gelr;regen''. Dit valt 
voor de scherpe waarnemer onmid
dellijk te weerleggen. De vorige ency
cliek over het celibaat was nog niet 
verschenoo, of er werden handtekenin
gen van priesters en religieuzen verza
meld, die het er niet mee eens waren. 
Bij het verschijnen van deze encycliek 
heed't het episcopaat hier en daar wel 
bezwaren, maar men is begonnen met 
te zeggen, dat het gezag van de paus 
vereist, dat men er niet zo zonder meer 
aan voorbij kan gaan. Een veel juister 
en waardiger houding, dan de vorige. 
Hieruit blijkt dat er geen sprake is van 
het tanen van het gezag van de p·ms, 
het tegendeel zou ik zeggen. 

Verder in zijn stukje schrijft ,de heer 
la Chapelle dat door de· geringere bin
ding met de kerk voor de katholiek cok 
de binding met de KVP, tot J:lU toe 
Nederlands grootste partij zal lfll•)Wen. 
Het tegendeel zou wel eens het gr·val 
kunnen zijn. De paus heeft een ency
cliek uitgevaardigd, die aan "duidelijk
heid" niets te wensen overlaat en daar
voor mogen de liberalen in de eerste 
plaats, die dit principe zo voor'l~aan, 

hem wel dankbaar zijn. Dat ik mtj bij 
de VVD gevoegd heb . is een direct ge
volg van het onduidelijk geman0euvreer 
van katholieken hier · in Nederhnd, 
waar het hun godsdienstige principes 
betreft en manoeuvreert men hie,emee, 
dan is men gauw geneigd met d~ rest 
eenvoudigweg te goochelen. ~')e p,·, us 
heeft hier radicaal een eind aan ge
maakt. Men weet tenminste weer wat 
katholiek zijn betekent en wat voor 
consequenties het met zich brengt. Ik 
kan mij niet voorstellen, dat de heer 
La Chapelle erg veel eerbied zal hebben 
voor iemand die beweert: 

"Ik ben door en door liberaal, maar 

• FRIESCH-BRONINBSCHE HYPOTHEEKBANK u. 
IN AAN<HilOTEN BANKIN 

Amsterdam - Arnhem - Eindhoven - Enschede 

's-Gravenhage - Groningen - Rotterdam 

VLOTTE BEHANDELING VAN 
HYPOTHEEKAANVRAGEN 

Voor uw wa.tl 
naar 

BORG U 
Tevens adres voor Chemisch Reinigen 

N.V. STOOM- EN CHEMISCHE WASSERIJ 

v.h. C. D. BORGH & Zn. 
Bellevoystraat 75 - Rotterdam - Telefoon :%32631 - 236231i 
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• Het socialistische Kamerlid C. Egas in het maandblad Socialisme 
en Democratie: "Ten opzichte van de samenleving in de tweede 
helft van de 20ste eeuw en Zf'>ker voor bet laatste kwart van de 20ste 
eeuw, is de huidige PvdA eerder conservatief dan radicaal ( ••• ) De 
PvdA-ideologie is veel meer dan 1\larx zelf rationeel egoïstisch be· 
paald. Het mensbeeld dat bieruit tevoorschijn komt, is overwegend 
dat van de weinig werken,le, veel consumeren•le varkensmens, een 
mensbeeld dat diametraal staat tegenover het mensbeeld van een 
Teilhard de Chardin en van Christus". 

• Uit een artikel van H. Pors jr. in hetzelfde blad: Meer no"' zal 
de Partij van de Arbeid moeten zorgdragen voor een kiimaat, w:arin 
de zelfstandige ondernemer, die volgens deze partij nuttig en onmis
baar is, zich thuis kan voelen bij een socialistische politiek. paartoe 
is noodzakelijk een program voor het midden- en kleinbedrijf, waarin 
een toekomstvisie voor het zelfstandige ondernemerschap in ·~en 
socialistische samenleving wordt ontwikkeld ... 

• "De Internationale", orgaan van de Nederlandse sectie van de 
vierde internationale (revolutionair-marxistische tendens): "De Wes
terse wereld heeft voortdurend geprobeerd in troebel water te vissen. 
Zij hoopten allen dat Tsjechoslowakije zich naar het Westen zou 
richten. Uit hun woorden spreekt dan ook een zekere teleurstelling. 
( ••• ) De destalinisatie in Tsjechoslowakije is niet afgesloten, ze staat 
pas aan het begin. De arbeiders zullen hierin een belano-rijke rol 
moeten spelen. De discussie zal in aUè communistische p:rtijen' op 
gang komen. En deze discussie zal ee.n stap voorwaarts zijn naar het 
socialisme en de illusie van de westt>lijke we1·cld vernietigen". 

Scheepswerf &. Machinefabriek 
v.h. H. J. I(OOPMAN N. V. 

DORDRECHT - TEL 1850 - 32866 

SCHEEPSBOUW - MACHINEFABRIEK - KETELMAKERIJ 
INBOUW EN REVISIE VAN MOTOREN 

NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRICHTING 

., .. ·-----·--------·------------

ik boo tegen het particulier initiatief en 
tegen het privébezit van produktiemid
delen en voor nationalisatie van bedrij
ven." Wat houdt dan dat liberaal zijn 
nog in? 

Maar ik verwacht wel van liberalen, 
dat zij eerbied hebben voor de overtui
ging van anderen, al hoeft deze niet in 
alle opzichten hun eigen overtuiging te 
zijn. Een overtuigend katholiek doet dat 
so wie so. Wanneer de liberalen het 
doen en blijven doen, kunnen wij, ook in 
de toelwmst tot een brede en vrw~htba
re samenwerking komen. 

ffi. R. BAARS, Emmeloord 

Naar aanleiding va.n dit ingezonden 
a.rtikel van de heer Baar.« .:,ou ik gma.g 
één opmerking willen mnken: nat1w.rlijl• 
heb ik eerbied voor de overtuiging ·van 
nnderen. Als de heer Baars 1tit mijn 
stukje het te,gendeel gelezen zou hebben, 
dan zou ik grang will~;Jn verklaren dat 
dit bepaald een misverstand is. Ik heb 
slechts willen constnteren - en dat 
Twud ik staande - dat het gezag van de 
patw in . eigen kring taant. Ik heb m·ij 
dnar niet verheugd over betoond, noch 
geschreven dat ik het jammer vind. Wel 
heb ik erop gewezen dat deze ontwikke
ling ook zal doorwerlceu in het pol·itieke 
vlak. 

PH_ C. LA CHAPELLE 

• Voorkeurstemmen 
Het was te voorzien, dat het voorstel 

der commissie kiezer-gekozene om aan 
de voorkeurstemmen eC!ll grotere invloed 
toe te kennen, in liberale kringen met 
instemming zou worden begroet. Wie 
zoveel mogelijk vrijheid wil, zal toch 
zeker ook opkomen voor meer vrijheid 
(invloed) voor de kiezer. Het voorstel 
van de commissie lag voorts ook geheel 
in de lijn der verwachtingen, wanneer 
men bedenkt dat de algemene vergade
ring der partij op 6 en 7 januari 1967 
zich _ in haar verkiezingsprogram 1967 
reeds uitsprak voor een grotere invloed 
der voorkeurstemmen, zonder daarbij 
evenwel, gelijk de commissie thans .doet; 
in details te treden. 

De commissie stelt voor de grens om 
biJ voorkeur te worden gekozen te ver
lagen van de helft tot een kwart van de 
lijstkiesdeler. Met waardering voor oe 
o11getwijfeld goede bedoelingen der 
commissie wil het mij voorkomen, dat 
àe voorgestelde verlaging te bescheiden 
i:o:. Ik vraag mij af, waarom zij zich bv. 
niet aangesloten heeft bij het door de 
liberalen in de jaren twintig ingenomen 
standpunt van slechts ·een vijfde van de 
lijstkiesdeler, welk standpunt indertijd 
door de Kamerleden Drion (Vrij
heidsbond) en Snoeck Henkemans (eh) 
als het "juiste midden" werd geacht. vf 
wellicht nog beter, waarom is de grens 
nog niet lager gesteld? 

Voor dit laatste bestaat daarom des 
te meer aanleiding omdat - ook om 
electorale overwegingen - meer en 
meer de praktijk is ontstaan om- hr de 
'1-.erschillende kieskringen met niet gè: "- . 

lijkluidende lijsten uit te komen. Dit 
han tot gevolg hebben, dat een kandi
daat, op wie in het gehele land zells 
n;eer stemmen zijn uitgebracht dan bv. 
de kiesdeler (in 1967: 458538/11;), voor 
een verkiezing door voorkeurstemmen 
toch niet in aanmerking zal komen, 
wanneer - wat meestal het geval is, die 
voorkeurstemmen over de verschillende 
kteskringen verspreid zijn. 

Om te illustreren hoe moeilijk het kan 
zijn om - zelfs bij aanvaarding van het 
voorstel der commissie - bij voorkeur 

· te worden gekozen, laat ik hieronder vol
gen de stemcijfers en de lijstkiesdelers 
van de drie kieskringen, waarin onze 
partij de meeste stemmen behaalde. 

I. Voor de kieskring (XI) HAARLEM 
(w.o. begrepen is het Gooi), de enige 
kJeskring, aan welke twee zetels werden 
toebedeeld, was het stemcijfer 68647 en 
de lijstkiesdeler 68647 : 2 is 34323%. 
Mitsdien is de door de commissie 
gestelde grens (om door voorkeurstem-

~:f te worden gekoJr) .. :WW~~44i323% is 

IT. Zal een aantal v~e sub l) 
al moeilijk haalbaar _"..Z!JW nog veel 
moeilijker wordt de zaak lil de kie& 
kring (VI) Den Haag, aan welke slechts 
éér. zetel werd toebedeeld. Het stemcij
fer was aldaar 62124, en de lijstkiesdeler 
62124 : 1 is 62124 (veel hoger dus dan de 
algemene kiesdeler van 458538/u;) en 
stijgt mitsdien de door de commissie 
gestelde grens tot l~x621!U is 15532. 

III. In een zelfde situatie verkeert de 
hoofdstad. Daar is het stemcijfer 59481 
en de lijstkiesdeler 59481 : 1 is 59481. De 
door de commissie gestelde grens wordt 
derhalve '%, :59481 is 14871. 

Wanneer men bedenkt, dat het door 
Ir evrouw Van Someren-Downer in 1963 
in Amsterdam behaalde bijzonder hoge 
aantal voorkeurstemmen ad 9658 nog 
'\.'er onder de door de commissie gestel· 
de grens zou blijven - bij een derge
lijke topprestatie moest een verkiezing 
bij voorkeurstemmen mogelijk zijn -
àan trek ik daaruit de conclu§!ie dat de 
door de commissie gestelde (verlaagde) 
grens nog te hoog is. Ik !hoop dan ook, 
dat er afdelingen zullen zijn, die een 
amendement zullen indienen om de grens 
te verlagen. 

Nu nog het volgende. Uit het vo
renstaande blijkt, dat de lijstkiesdeler 
ir1 de verschillende kieskringen zeer 
verschillend kan zijn. Ik vraag mij af, 
of dit niet als een grote onbillijkheid zal 
worden aangevoeld en tot allerlei 
misverstanden zal aanleiding geven. 
Misschien verdient het daarom de voor· 
lnmr bij de verkiezing van leden voor 
de Tweede Kamer (en de Provinciale 
Staten) in geval van een lijstengroep 
voor het bepalen van de grens voor de 
verkiezing door voorkeurstemmen niet 
uit te gaan van de verschillende lijst
kiesdelers doch van de groepskiesdeler 
(art N 10 der Kieswet), welke voor onze 
partij in 1968 bedraagt 738202 (stem
men) : 17 (zetels) is 4342311/17. De be· 
wuste grens ware dan bv. te stellen op 
1/rdof J~ger>. y~q ,4~4~~1;/;t7 •. 

Mr. nl. F. RAEDT,. Soestdijk 
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HOTEL BOUWES 

ZANDVOORT 

Kamers met meest modern comfort. 

Gerenommeerde keuken. 

Gelegenheid voor congressen en partijen tot 

300 personen. 

Cabaret-Dancing dagelijks geopend. 

APPARTEMENTHOTEL 
BOUWES PALACE 

ZANDVOORT 
Kamers en appartementen met modern comfort. 

Restaurant op 70 m hoogte - panorama -
lounge bar - sauna - overdekt zwembad -

congreszaaL 

Unieke accommodatje voor kaderbijeenkomsten 

BElDE HOTElS HET GEHElE JAAR GEOPEND - TElEfOON 5041 

Hotel "'t Heerenhof" Emmen 
TELEFOON 05910-11 435 

Het moderne comfortabele Hotel in het dynamische Emmen en gelegen 
aan de Hondsrugroute. Alle kamers met douche - toilet - centrale verwar
ming en rijkstelefoon. Spedaal weekend-arrangement f 57.50 p.p. ind. 
Unieke accommodatie voor congressen, recepties, diners, vergaderingen 
etc. Internationaal restaurant met gastronomische specialiteiten. 

fa lstaff çafé-restaurant in het "RIJNHOTEL" ROTTERDAM 

harmonie 
oaf6-restallf8nt In •oe DOELEN" naest de hoof~ 

ADVERTEER 
• ln ons 

WEEKBLAD 

lt 

Hotel Bar 
Restaurant 

,.€Jp ~ouden CUJiekell" 

UITSTEKENDE KEUKEN - POPULAIRE PRIJZEN 
14 zalen voor: recepties, bedrijfsfeesten, 

congressen 
Aparte füm-, toneêl-, eoneertzalen 

Ruime parkeergelegenheid 
Tel 070 - 555200 - Scheveningseweg 37 - Den Haat 

TIPS ZIJN ALTIJD WELKOM 
HEBT· U VOOR HET WEEKEND NOG 

GEEN PlANNEN? 

DAN HEBBEN WIJ EEN TIP VOOR U 

Een ritje over de Hoge Veluwe met als doel 

HOTEL DE WAGENINGSE BERG 
(Vlak blj Renkum op de 
weg Wageningen-Arnhem\ 

Uw wagen gemakkelijk op ons eigen terrein par
keren en neerstrijken op het terras aan de Rijn. 
Daarna dineren in ons restaurant of iets laten ser
veren van onze plate-service (van f 3.75 tot! 4.50). 
Of u kllllt echt Indonesisch gaan rijsttafelen. Rijst
tafel voor 2 personen met 2Q g·erechten f 13.50. 

SFEER en STIJl en GASTVRIJE PRIJZEN. 

om ook langs 
die weg de V\'0 
te steunen 
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"Gastheren in eigen land" 

---l:iOreL •• oe NEDERLANDEN'' vREELAND -" -REST AURA NT -ROTISSERIE ,.NAPOLEON'' 
VREELAND A I D VECHT 

ICRUISINQ AUTOWeef HAARLEM/HILVERSUM+ UTRECHT /AM.STE~OAM 
RESERVERING (02943) 1576 

HOTEL WITTEBRUG 
DEN HAAG- SCHEVENINGEN 

* 
alle kamers met privé bad en douche 

* 
aieuw Restaurant en nieuwe lounge-S... 

* 
(geheel airconditioned) 

Telefoon (05771) - 241 

Nu o~er snelweg E 35 nog gemakkelijker bereikbaar 
• Alle- k~~ers niet' privé~~ badkamer en 

telefoon 
e specialiteiten restaurant 

• American bar 
• ideaal voor meerdaagse conferenties 
• rustig gelegen temidden van bos en heide 
• tennisbanen - manege - autoboxen . 
e zeer grote 'parkeerterreinen. 

OISTERWIJK N.B. 

. 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "Le Prince de Balies" 
telefoon 04242.2109 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet. 
Restaurant van bijzondere klasse. 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag. 

J. A. M. Couwenberg, prop. 
Chevalier ctu Tastevia 
Membre de la chaine des rotisseurs. 

K_ASTEEL OUD-WASSENAAR 
HOTEL~RESTAURANT 

Vijf minuten van Den Haag, te bereiken via autoweg naar Am-
&terdam, afbuigen tegenover Dierenpark .Wassenaar. · 

11\ magnifiek park gelegen hotel met atle moderne comfort. Salons 
voor spedate diners, recepfies, cocktatJparties, vergaderingen, etc. 

G&N PARKEEIIPROIL&'t1ENI 

Verzorgde taret. 
in het mooi~te 
rivierhotel van 
Nederland, 
omringd door 
het steeds wisselende 
décor van de 
wereldhaven 
Rotterdam. 

Maasboulevard IS, 
Vlaardingen 
Telefoon (01898) 5441 , 
(010) 11 81 1~ ' 

Delta Hotel Vlaardinaett 

,...,._11751. te45 

. Hotel v 
Noordzee-Boulevard N. V. tY 

Tel. 01184-2245. 

Gelegen op het mooiste punt ven Vlissingen. Vanuit de 
komers en venof het terros schitterend uitzicht op de 
Scheldemond, wetu de oceettristomers het hotel op 
enkele tientollen meters pesseren. Str. k. en w. weter en 
huistel. op olie komers. Centr. verw. kamers m. priv6bad. 
Komers m. ontb. f 13.50 tot 19.50. Rest. de gehefe deg. 
Gerenommeerde keuken. Ei<Jenaer P. J. Smits. 
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een stilstaand water is 

Pak aan. Daar kunt u het als VVD -er voorlopig mee doen. 

En iets tégen doen. 

Ook in uw omgeyirig kent u wel mensen, die deze~ 
levensgrote ve·rgis~ing maken. Omdat uw partij een 
eensgezinde partij is, denken·zij dat de VVD maat een 
beetje aankabbelt Dat er geen beweging in is. Maar u 
kent de feiten. 

U wéét dat er in de partij een zeer werkzaam Liberaal 
. Beraad is dat zich bezighoudt met de vernieuwing van 
de partijstructuur. 

U wéét dat er een commissie Kiezer-Gekozene is, die 
zojuist haar werkzaamheden heeft afgesloten met het 
tweede deel van haar rapport. Over haar bevindingen 
én aanbevelingen is het laatste woord nog niet 
gesproken. 

D 
D 

zet uw partij 
in het juiste licht.· 
maak minstens 
één lid! 

Aan hét Algemeen Secretariaat van de VVD 
Koninginnegracht 61 
Oen Haag 

Ondergetekende wenst lid te worden van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

Ondergetekende wenst nadere inlichtingen over de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 

U wéét dat er verschillende congressen in voorbereiding 
zijn. Een uitgebreid cultureel congres, te houc;len in 
september te Arnhem. Een congres over plaats, toekomst 
en leefbaarheid van de hoofdstad: "Amsterdam 1980". 
En in november een congres over de partijvernieuwing. 

• • • - J • > 

u wéét dat er in het laatste halfjaar ruim 6000 nieuwe 
leden zijn bijgekomen. 

En wat doet u met al die wetenschap? Juist I U 
gaat de vergissers in uw omgeving er onophoudelijk 
mee te lijf. U vertelt hun hoe en wat de VVD in 
werkelijkheid is. Alle kans dat er dan al gauw een aanvraag 
om nç1dere inlichtingen of een nieuw lidmaatschap in 
zit. Dusalweer: méér beweging in. uw partij. 

De VVD een stilstaand water? 

Pak aan! 

haal ze uit die waan! 

NAAM: ....................................... . 
ADRES: ..... I I I •••••• I ••••• I I ••••• I. I ••••••• 

·WOONPLAATS: ............................... . 
HANDTEKENING: ..........................•.. 

AANGEMELD DOOR: 
NAAM (LID): .. ·~····'-~'-.,.J-_~-!1.,• •••••• I ••• I ••••••••••• 

ADRE-s: ..... ! •••• -~--... ~:~--~. ~-~ ·., •••••••••••••••••••••• 

PLAATS : . . . . • . . . . . . . . ,, .· . . . . . . . .. . . . . . · · . · · · · · 
Aankruisen wat verlangd wordt. Opzenden als brief. 

: '. ' . . ! 
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Vrijheid en 
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WEEKBLAD VAN 

VOOR VRIJHEID 

Dl V-OLKSPARTIJ 

EN DEMOCRATIE 

NUMMER 969 VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1968 

Mevrouw Van 
Someren gaat 
Kamer verlaten 

,. Als ik met mijn zoon speelde, voelde 
ilc mij een slecht Kamerlid; als ik met 
Kamerwerk bezig was, voelde ik mij 
een slechte moeder. 

Ik wil nu eenmaal graag alles goed 
doen. Ik ben eigenlijk een heel erge 
perfectioniste". 

1\IIevrouw Van Someren-Downer, die 
velen, met ons, zal hebben doen 
opschrikken door het bericht dat zij de 
Kamer gaat verlaten, zegt dit met de 
spontane openheid, die haar terecht zo 
populair heeft gemaakt. 

Zij zat, keimeiijk opgelucht nu haar 
toch wel heel moeilijke beslissing een
maal gèvallen is, in een der vertrekken 
van het · Kamergebouw tegenover ons 
voor een persoonlijk gesprekje tijdens 
de pauze van het debat over Tsjechoslo
wakije. "Toen Bart Jeroen pas geboren 
was en de eerste tijd daarna dacht ik 
mijn zorgen als moeder en mijn Ka1ner
lidmaatschap nog wel te kunnen combi
neren, maar nu hij van baby tot kleuter 
is gewor,den, gaa:t dat niet meer." 

Het is duidelijk: mevrouw van Some
ren vat haar moederschap even serieus 
op als zij het gedurende bijna tien jaar 
lang haar Kamerlidmaatschap heeft ge
daan. En de eonsequentie daarvan is: 
afscheid van de Kamer. 

"Men kan een luier omdoen desnoods 
nog wel delegeren, maar· het vertellen 
van een verhaaltje, het zingen van een 
liedje, moet je als moeder zelf doen", 
zo zegt zij ons met een vertederde 
lach, in gedachten alweer bij Bart Je
roen. 

1\<B.ART 1959 

De voor de VVD zo uitzonderlijk 
gunstige Kamerverkiezingen van maart 
1959 brachten zes nieuwe VVD-leden in 
de Tweede Kamer. Een van hen was 
Haya van Someren, een jonge vrouw 
van even in de dertig, die - uiteraard 
- op dat ogenblik nog slechts in be
perkte kring bekendheid genoot. Als ge
boren . Amsterdamse had zij in de 
hoofdstad het gymnasium gevolgd en 
vervolgens enige jaren geschiedenis en 
wijsbegeerte gestudeerd, in wellre beide 
vakken zij haar kandidaats deed. Zij 
bekleedde diverse functies bij de "Ne
derlandse Padvinders'', waar zij ook 
commissaris mr. Van Someren leerde 
lrennen, · die haar echtgenoot zou wor
den. Vóór haar kandidaatstelling voor 
de Kamer was zij redactrice-kunst
Cl'itica van De Telegraaf, voor welk 
blnd zij de laatste maanden van haar 

Einde 
vakanties 

Nu in septeli1ber de vakanties 
afgelopen zijn, verschijnt Vrijheid 
en Democratie weer wekelijks. 
De volgende editie van ons blad 
zal dus gedateerd zijn : vrijllag· 13 
september. 

journalistieke loopbaan ook Kamercom
mentaren sehreef. Reeds heel jong 
maakte zij in Amsterdam deel uit van 
de bestuursraad van de VVD. 

Vriend en politieke tegenstander er
kennen dat "Haya van Someren" reeds 
binnen enkele jaren na haar intrede in 
de Kamer een begrip was . geworden in 
onze Nederlandse politiek. Het elan 
waarmee zij zich aan haar Kamerwerk 
wijdde, haar strijdvaardigheid, haar ge
vatheid in het politieke debat, de reelts 
spreelrbeurten, die zij in het land ver
vulde en haar vermogen om in dat 
"harde politieke bedrijf" toch de char
mante jong·e vrouw te blijven die zij 
nog altijd is, verschaften haar een onge
kende populariteit. 

Ondanks de bestaande regeling van 
de Kieswet, welke voorkeurstemmen 
eerder tegengaat dan in de hand werkt, 
behaalde mevrouw Van Someren in het 
gehele land zowel in 1963 als in 1967 
meer dan 32.000 voorkeurstemmen. 
Voor 1967 betekende dat: na minister 
Luns de meeste van alle kandidaten, die 
lager dan nummer één op hun lijsten 
stonden. 

Welk een steun voorkeurstemmen on
dertussen kunnen betekenen, blijkt wel 
hieruit dat mevrouw Van Someren in 
ons gesprek zei: "Die voorkeurstem
men waren één van de redenen waarom 
ik aanvankelijk geaarzeld heb bij het· 
nemen van mijn besluit tot heengaan. 
Daar ik zelf echter het gevoel heb, 
mijn werk in de Kamer niet goed ge
noeg meer te kunnen doen, is het toeh 
eerlijker, ook tegen die voorkeurstem
mers te zeggen: het is beter dat ik ga". 

Neemt dat Kamerlidmaatschap dege
ne, die het goed wil doen, dan zó in 
beslag? Op die vraag antwoordde me
vrouw Van Someren in mei 1963 in een 
gesprek met een medewerkster van het 
Algemeen Handelsblad reeds: "Het is 
zwaar, maar fijn werk. Mevrouw Forta
nier-de Wit waarsehuwde mij indertijd 
al: je moet er een betonnen gezondheid 
voor hebben. En zij heeft gelijk. Het 
eist je hele persoonlijkheid op, en tijd 
voor een privéleven heb je nauwelijks 
meer. Er zijn drie vergaderingen per 
week, die vaak tot laat in de nacht 
duren. Dan is er het fractie-overleg, het 
doorlezen van: alle stukken, er zijn de 
spreekbeurten, vlak voor de verldezin
gen wel vijf of zes maal per week. Ja, 
wel vermoeiend, ma::tr toeh ook heer
lijk, als je contact voelt met je pu
bliek". 

CONTACTEN 

Contact met het publiek! Met even 
een wat gekweld lachje zegt onze gast
vrouw: "Men wil een sterkere band tus
sen kiezer en afgevaárdigde. Onlangs 
vroegen ze mij: wilt u meer contact? Ik 
moest antwoorden dat ik niet meer con
tact zou kun n e n hebben. Ze bren· 
gen de post soms met stapels bij mij 
binnen. Ik krijg honderden brieven van 
mensen met allerlei problemen en ver· 
zoeken. Dat geeft e~ll. berg werk aan 
uitzoeken, getelefoneer, enz. Anderen 
moet ik naar bepaalde instanties ver· 
wijzen. Maar allen moeten toch een ant· 
woord hebben". 

(Vel'volg op pag. 7) 

1\fevrouw G. V. "(zo luiden haar voorletters nu eenmaal, maar ieliereen l>ent haar 
als llaya) van Someren-Downer met zoon BaTt Jeroen. 

• Pag. 3: Tsjechoslowakiie 
• Pag. 5: Kritiek op BNG 
• Pag. 8 e.v.: Pre-advie:ten culturele dag 
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.Kopij •oor deze i'llbriek zen
den aan: mevr. mr. E. de 
Rooek-Bedding, Stadhouders
plantsoen lllll, Den Haag. 

Rechten van de Mens 
Ook voor wie wel eens 1neer een in

ternationale conferentie bezocht ·heeft, 
is het een belevenis een congres bij te 
wonen van 800 vrouwen van 37 nationa
liteiten. Graag wil ik u een en ander 
vertellen over de driejaarlijkse confe
rentie van de Internationale Federàtie 
van Vrouwen met Academische Oplei
ding, die deze zomer (8--15 aug.) plaats 
had te Karlsruhe en gewijd was aan de 
Rechten van de Mens. · 

Het was heel boeiend om daar vrou
welijke professoren, advocaten, artsen, 
leraressen uit de gehele wereld te ont
moeten en te kunnen waarnemen hoe 
zich onder iien de drie generaties van 
"Aletta en later" duidelijk aftekenden, 
en ook van hoezeer verschillend niveau 
haar opleiding bleek te zijn. De- deelne
ming vari Amerikaanse zijde was nume
riek zeer sterk (ca 120), ook Nederland 
was uitstekend· vertegenwoordigd (ca 
50). Verder waren er veel_ kleinere 
gro_epjes uit o.a. Thailand, Egypte, Ni-
geria en Nieuw Zeeland. . 

De conferentie had ulteraard een aan
tal ,.huishoudelijke zaken te regelèn. 
Speciaal vermeldenswaard .is wel dat, 
voor de tweede maal in het 50-jarig 
bestaan van de Federatie, een Neder
landse tot -president!) werd gekozen, nl. 
prof. dr. E. Hulst-Steyn Parvé. Voorts 

· werden de statuten en. reglementen her
zien, hetgeen dank zij een goede verga
dertechniek redelijk vlot verliep. Als 
Nederlandse voel je je daarbij steeds 
weer bevoorrecht om je talenkennis, 
waardoor je, ook zonder tolken, alle de
batten en gesprekkén gemakkelijk kunt 
volgen. 

Het hoogtepunt van de lezingen was 
naar mijn smaak de voordracht van 
prof .. Jeanne Hersch uit Genève over 
"De Rechten van de Mens, middel of 
doel." Een glashelder en zeer origineP 1 
opgebouwd betoog, waar ik graag eens 
afzonderlijk op zou terugkomen. 

De conferentie werd van tijd tot tijd 
gesplitst ir. e_nkele discussiegroepen. 
Een daarvan was gewijd aan de politie• 
ke rechten van de vrouw. Mij was de 
eer (en het-werk) ten deel gevallen, een 
referaat te houden over de politieke 
rechten van de vrouw in Europa. Het 
departement van buitenlandse zaken 
haä mij daartoe nuttige gegevens 
verstrekt, zoals het rapport van mej. A. 
Kok voor de Raad van Europa. 

Wist u dat in die Europese landen,· 
waar vrije verkiezingen voor de lande
lijke volksvertegenwoordiging worden 
gehouden, het percentage gekozen vrou
wen varieert van 1--11, en slechts in 
éên land 16 bedraagt? Dat de Scandina
vische landen daarbij vooraan staan en 
dat Nederland een goede plaats innee.~ü 
met bijna 10 pct? Vrijwel overal ligt het 
gemiddelde in de"senaat" .of Eerst.~ 
Kamer veel lager, te schatten op de 
helft. Ook in de provinciale en gemeen
telijke bestuurscolleges hebben naar 
verhouding minder vrouwen zitting dan 
in de landelijke. De Franse en Belgische 

_vrouwen kregen het volledig actief en 
passief kiesrecht pas na de tweede we
'reldoorlog, in landen als de VS, Austra · 
lië en Nieuw Zeeland kwam de vro•tw 
reeds in de 19e eeuw aan bod. 

Na mijn uiteenzetting werd lang gefi
. losofeerd over de oorzaken van dit al-
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r, les, zoals de WIJze waarop kancii
daatstelling en verkiezing plaats heeft, 
kwaliteit en richting van het ondenvijs, 
de opva_tting van de kerk enz. Ik heb 
daarbij de nadruk gelegd op de hou· 
ding, die de vrouw zelf aanneemt en de 
)o'erantwoordelijkheîd, die zij bereid is 
te dragen. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

In een der andere discussiegroepû.1 
g8.f mevr_ouw Regensburger, een politie
ke rádiocorp.mentator uit Berlijn, die l113 
joodse de ·oorlogstijd in Amerika hctd 
doorgebracht, een beschrijving van de 
Duitse dagbladpers, welke zij als de 
vervelendste van West-Europa karakte
r-iseerde. Zij beklaagde zich over de ge
ringe speelruimte, die de pers en de 
jeurnalist in Duitsland heeft en verweüt 
de politieke partijen, welke in haar land 
overheidssubsidie krijgen, gebrèk aan 
obJectiviteit en onafhankelijkheid. 

Dé radio- en televisieuitzendingen van de VVD worden, na die 
zomervakanties, hervat. 
• De eerste radio-uitzenaing in het nieuwe seizoen kan men 

beluisteren op donderdag 12 september van 18.20 tot 18.30 
uur via Hilversum 11 {298 m.) 

e De eerste televisie-uitzending is op woensdag 18 september 
van 20.20 tot 20.30 uur via Nederland I. 

Ook de discussie over dit onderwet·p 
was -zeer de moeite waard; helaas leem 
zii zich nauwelijks voor korte weergave. 

De conferentie als geheel was een 
uitstekende bijdrage tot de gedachtenwis
seling over de Rechten van de Mens. 
Rechten, die niet alleen in theorie moe
ten worden besproken, maar ook en 
vooral door elk land en ellr individu in 
praktijk moeten worden gebrachte! 

UIT DE PARTIJ 
• AMSTERDAM 

Mr. E .. VEDER-SMIT 

Piefersbergconferentie 

"Wenen en werken in het Amsterdam 
van 1980" is het onderwerp van een 
congres dat op zaterdag 12 oktober in 
het Minervapaviljoen in de hoofdstad 
zal worden gehouden voor de leden van 
de afdeling Amsterdam en van de afde
lingen in 'de omtrek. De raadsleden G. 
W. Keja en drs. A. Pais zullen preadvie
zen opstellen, die aan alle deelnemers 
tijdig zullen worden toegezonden. Het 
programma van het congres vermeldt 
o.m. korte inleidingen door de heren 
Keja en Pais, een aanvullend commen
taar door wethouder G. K. J. M. Hamm 
en door dr .. ir. R. van der Wal, direc
teur van de Provinciale Planologisèhe 
Dienst te Haarlem, discussie in groepen 
door de deelnemers en een forum, 
waarin alle Amsterdamse VVD-raadsle
den zitting hebb~n. De deelneming aan 
het congres kost f 3,50, de lunch f 5,50. 
Men kan zich aanmelden pij de Con
grescommissie p/a Secretariaat van de 
Afdeling Amsterdam van de VVD, He
rengracht 35, A'dam-C. 

De convocaties voor de Pietersberg
conferentie op 12 en 13 oktober a.s. zijn 
eind augustus verzonden naar de cen
trale ·vertegenwoordigsters, die V(){]r de 
verdere distributie hiervan- zullen zorg-

, dragen. Wilt u zich tijdig opgeyen? 

BRANDBEVEILING 
Officieel goedgekeurd 

Talrijke attesten 
• STATEN HILVERSUM 

SIMPLUS N.V. DORDRECHT 
Visstraat 6- 8 - Tel. 43355 * {01850) 

De Statencentrale Hilversum (Hil
versum, Naarden, Nederhorst den Be;rg, 

Spreekbeurten 
Periode van 6 september tot en met 7 ol;:tober 

9 september Sittard (Kamercentrale Maastricht; 
onderwerp: Kiezer-Gekozene) 

12 september Naaldwijk (Arjos) 

13 september 

16 septem)Jer 

17 september 

23 september 

23 september 

25 september 

27 september 
30 september 

30 september-

1 oktober 
4 oktober 

4 oktober 
7· oktober 

Zuidlaren (VVD+ JOVD; onderwerp: 
Kiezer-Gekozene) 
Hengelo (18.00-20.00 uur; "liberale 
boterham") 
Amsterdam-USA, forum over onder
nemingsrecht 
Venhuizen (,20.00 uur, Hotel De Rode 
Leeuw; oprichtingsvergadering afdeling 
Drieban) 
Oegstgeest (20.00 uur, gem.centrum; 
openbare bijeenkomst) 
Am~terdam (20.00 uur, De Brakke Grond, 
JOVD; onderwerp: Miljoenennota) 
Zaanstreek (statencentrale Zaandam) 
Breda (20.30 uur, hotel Cosmopolite, 
West-Brabant; onderwerp: de rijks
beg-roting)_ 
Tilburg (20.15 uur, Stadsschouwburg, 
Ónderwerp: de nieuwe begroting) 
Utrecht (20.00 uur, restaurant Jaarbeurs) 
Vleuten-De Meern (20.00 uur, Haarzui

îens-de 4 Balken; onderwerp: . de alge-
mene politiek) 
Eelde 
Ede (20.00 uur, de Reehorst; onderwerp: 
Kiezer-Gekozene) 

A. J. B. Hubert 
Mr. A. Geurtsen 

A. J. B. Hubert 

R. Zegering Hadders 

Drs. G. M. van Aardenne 

Mr. dr. C. Berkhouwer 

Mr. J. G. Rietkerk 

H. J. L. Vonhoff 
H. Wiegel 

Mr. E. H. Toxopeus 

Drs. Th. H. Joekes 
R. Zegering Hadders 

H. Wiegel 
R. Zegering Hadders 

H. Wiegel 

's Graveland, Kortenhoef, Ankeveen, 
-Bussum, Laren, Blaricum en Huizen) 
houdt maandag 9 september in hotel 
Hamdorf te Laren een vergadering die 
is gewijd aan het rapport Kiezer-Geko
zene. Mr. dr. W. K: J. J. van Ommen 
Kloeke· ult Den Haag zal een aantal 
saillante punten uit het rapport bespre
ken. Drs. G. H. Scholten uit Amsterdam 
zal een minderheidsstandpunt toelich-
ten. Aanvang 8 uur. 

• AlKMAAR 
In de raadsfractie van Alkmaar is ir. 

W. G. Boltje, die heeft bedankt, opge
volgd door de heer G. G. van Manen. 
Deze zal in verband daarmee binnen
kort als afdelingsvoorzitter aftreden. ' 

• ST A TEN HOORN 
De Statencentralè Hoorn houdt maan

dag 16 september in De Roskam te 
Hoorn een vergadering over interge
meentelijke problemen in het eigen ge
bied. Inleidingen zullen worden gehou
den door de heer Van de Ven, voorzitter 
van de Kamer van Koophandel voor 
West-Friesland, en de heer De Wit, wet-

. houder · te Hoorn. Op dezelfde bijeen
komst zal ook het rapport Kiezer-Geko
zene aan de orde worden gesteld. 

• HENNAARDERADEEl 
Te Warurnels is 24 augustus de heer F. 

H. Kingsma, 82 jaar oud, overleden. Hij 
heeft meer dan dertig jaar deel uitge
maakt van het afdelingsbestuur. Mede 
door zijn ijver en volharding kon onze 
kleine afdeling in deze zo rechtse ge
meente staande blijven. De heer 
Kingsma heeft het genoegen gesmaakt 
dat steeds één raadszetel door de VVD 
werd bezet. Bij zijn aftreden uit het 
bestuur, nu al weer jaren geleden, werd 
hem een zeer welverdiende dank ge
bracht. Ook nadien bleef zijn belangstel
ling voor onze partij, tot een slepende 
ziekte zijn deel werd. 

• BERGEN OP ZOOM 
De afdeling Bergen op Zoom houdt 

maandag 9 september in samenwerking 
met de Werkgroep West-Brabant van de 
VVD in theater Luxor een bijeenkomst. 
waarin een aantal deskundigen uiteen
zettingen zal geven over de industria
lisatieplannen in dit gebied. Burge
meester Van der Laar (Bergen op 
Zoom) zal spreken over het Rei
merswaalplan, burgemeester Schaminée 
(Zevenbergen) over het Zeklusaplan en 
burgemeester Merkx (Breda) over de 
mogelijkheden en problemen voor in
dustrialisatie in West-Brabant. Daarna 
zal een forum worden gehouden waarin 
ook zitting zullen hebben de Tweede-Ka
merleden mr. H. E. Koning en m1·. J. 
G. F. Schlingemann en het Statenlid 
drs. IJ. P. W. van der Werff. Beide 
genoemde Kam~rleden hebben op 26 en 
28 augustus een tournee gemaakt door 
het gebied. 

• HEEMSKERK 
Het VVD-raadslid mevrouw C. J. 

Boonstra-Belgraver, die op medisch ad
vies b'èdankte als lid van de 
Heemskerkse gemeenteraad, zal worden 
opgevolgd door mevrouw J. H. Vervel
de-Wagenaar, wier geloofsbrieven reeds 
in orde werden bevonden. 
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Bruut en agressief geweld 
Voor de derde maal in d~rtig jaren 

moet -,Tsjechoslowakije bukken voor 
bruut geweld. De invasie door legers 
van het Russische "broedervolk" en 
1>ier van zijn satellieten was wreed. 
vooral na de akkoorden van Cierna en 
Bratislawa. Daar was men het immers 
na lange, zware onderhandelingen 
,.eens" geworden. De overval op een 
communistische staat uit het eigen 
communistische blok toont aan, hoe de 
heersers in het Kremlin met hun vrien
den weten om te gaan. Welke genade zÜ 
tegen eventuele vijanden zullen betrach
ten, kan men zich gemal(kelijk voorstel
len. 

Dat hier het volkenrecht - onder 
me~r het Handvest van de Verenigde 
Naties - met voeten werd getreden is 
duidelijk. Het land, dat · altijd ande~en 
agressie verwijt, toonde met 5.000 tanks 
een oervoorbeeld van agressie. 

Wat vooral óok walging wekt, is het 
systeem van leugens die hier als waar
l1eden de wereld worden. ingestuurd. Het 
broedervol_k had om bescherming ge
vraagd (s1c). Er waren "contra-revolu
tionairen" in Praag. En Dubeek en de 
zijnen, die men kortgeleden nog met 
omhelzingen had begroet, waren "ver
raders". Wat niet vermeld en verwacht 
werd is, dat de Russische bezetters 
meer dan ooit tevoren de Tsjechen en 
Slowaken tot een eenheid hebben 
gesmeed. De weinige Quislings in Tsje
choslowakije en vooral ·ook de eigen 
Russische geheime dienst moeten de po
tentaten in Moskou verkeerd hebben in· 
geHcht. Vandaar de verbijstering bij de 
jonge Russische soldaten die -kwamen 
als 100 pct. ongewenste vreemdeliilgen, 
Jees vijanden. Een deel van hen moest 
da~1 ool' worden vervangen. 

Dictaat 
Wat na de invasie en later na vijf 

dagen .,onderhandelen" in Moskou over· 
bleef. is een produkt dat The Times 
terecht als dictaat betiteld heeft. Hoe 
dit zogenaamde akiword van Moskou tot 
stand is gekomen, daarnaar kunnen wij 
Rlechts raden. Dubcel' en zijn vrienden 
waren gevankelijk naar de Russische 
hoofdstad gevoerd. Zij werden daar 
blijkbaar gedurende een aarital dagen 
geïsoleerd. In hoeverre zij ook lijfelijk 
of door hersenspoeling onder dwang 
werden gezet, is niet bekend. Maar ook 
daarzrnnder moet de druk. waaraan zo
wel president Svoboda als partij-secre
taris Dubeek bloot stonden. formidabel 
;o;ijn geweest. Zij hadden blijlebaar de 
keus - zo men van keuze mag spreken 

tussen inlijving van een deel van hun 

land bij Rusland, benevens een protec
toraat over het andere deel, én een zich 
buigen voor de Russen. Gezien hun 
dwangpositie kan men moeilijk zeggen, 
dat zij door de knieën zijn gegaan. De 
vraag is nu, of de Russen Svoboda en 
Dubeek niet hebben toegestaan in het 
ambt te blijven om in de loop der 
maanden hun populariteit te zien tanen 
bij het eig-en volk. Na de overgangstijd 
zouden er in de Russische gedachten
gang waarschijnlijk genoeg Quislings te 
vinden zijn, waaraan het in de eerste 
dagen van de overrompeling de Russen 
zo pijnlijk ontbroken heeft. 

Bewondering 
Intussen heeft de wereld de moed. 

vindingrö jkheid en vooral de overtuiging 
bewonderd. waarmede het Tsjechoslo
waakse volk dat stellig voor 95 pct. 

liberale protesten 
• na 1n inval 

Ool• de Federatie van liberale stmle::
i(,u-\•erenigingen in Nederlanil, de onaf
hankel\jke liberale jongerenorganisatie 
.rov-n en een vergadering van, clc Lihe
ral!' Internationale hebben in afzonder
lijke verklaringen geprotesteerd tegeil 
dr- agressie door de Sowjet-Uni:l, 
o .. st-Duitsland, Polen, Hongarije en 
Buigadje tegen Ts,ïechoslowaldje. In 
ou;. vorige nummer publiceerden WIJ 

r·eed<; de verklaring van het dagelijks 
hestuur van de VVD, waarin o.m. werd 
\astgesteld dat de hoop van velen 011 
ontspanning tussen Oost en West, met 
name in Europa door deze o\·errompe· 
ling de bodem is ingeslagen. 

Hieronder laten wij de andere liberale 
Y<c rlüaringen volgen: 

LSVN 
Met grote verontrusting heeft de Fe

deratie van Liberale Studenten-Vereni
gingen in Nederland kennis genomen 
van het onaangekondigd binnentrelilcen 
van buitenlandse troepen in Tsjechoslo
wakije. Deze gewelddadige onderdruk
lc:ng van het liberaliseringsproces in 
1~jechoslowakije is naar de :mening van 
de liberale studenten in flagrante strijd 
met de meest elementaire beginselen 
'-'an vrijheid en democratie, en moet uit 
dien hoofde ten strengste verooFdeelrl 
wor·den. De LSVN spreekt haar solidari
teii uit met de studenten in Tsjechoslo
waldje, en hun streven om te komen tot 
een herstel van de academische, cultu
rne en -maatschappelijl;:e vrijheden, die 
de basis vormen van elke democra
tische samenleving. 

JOVD 

Praag 
van het feit, dat Tsjechoslowakije donr 
troepen van Rusland, Polen, 
Oost-Duitsland, Hongarije en Bulgarije 
is bezet. Het hoofdbestuur acht deze 
bezetting een duidelijke stap terug in de 
betrekkingen tussen Oost en West en m 
het bijzonder tussen die van landen van 
Oost- en West-Europa. Velen in het 
westen hoopten reeds, dat het mogeliJl' 
zou worden, dat staten en volkeren van 
Europa elkaar zouden vinden op basis 
van normaal menselijlc contact. Het 
hoofdbestuur acht in een militaire be
zetting als deze . van een soevereine 
staat, de ingrediënten aanwezig vour 
een herleving van het imperialisme. 
Thans gaan onze gedachten in het bij
zender uit naar het lot van het Tsje
chische volk. Het is een trieste dag vov· 
allen, die willen leven en werken in 
vrijheid. 

lib. Internationale 
Uit naam van de Liberale Internarlo

nale heeft de president van de organisa
tie mr. E. ·H. Toxopeus op een vergade
rir.g op 25 augustus in Den Haag offi
cieel zijn afschuw en -veroordeling uit
gesproken over de agressieve daad clie 
is begaan door de Sowjet-Unie, Polen, 
Oost-Duitsland, Bulgarije en Hongarijé'. 
Hij zei opnieuw ervan overtuigd te zijn 
da1 vrijheid en communisme onverenig
baar zijn. Hij drukte zijn diepe sympa
thie uit met het Tsjechische volk en zijn 
bewondering voor de standvastige w~i
gering van dat volk en terug te treden 
van een politiek naar meer vrijheid. De 

·vergadering sprak de hoop uit dat de 
wereldopinie zich zou verenigen achter 
een nadrukkelijke eis dat de integriteit 
en de onafhankelijkheid van Tsjechoslo

, Het . hoofdbe~tuur van de_ or:afhanke-, . '":llkije en 4a~r p~V:?~k,ing wordt geëerbie-
l!Jke lrberale Jongerenorgamsatw JOVD, , drgd :en dat, de ;bi1111engevallen, troepen: 
heeft met ontsteltenis l;:ennis genomen worden teruggetrol,ken. 

achter ZIJn leiders stond, de Russen en 
hun trawanten het dagelijks leven moei
lijk heeft gemaakt. Daarbij hebben 
vooral de journalisten van de diverse 
geheime radio-statioos magnifiek en in
ventief werk verricht. Dat dit alles nu 
tot zwijgen is gebracht, past in het ha
telijk akkoord van Moskou. Heeft Dub
eek zijn volk niet moeten aanraden -
wij zullen de laatsten zijn, hierin een 
bewijs van zwakte te zien - om te 
trachten het "vertrouwen" van de Rm·
sen te herwinnen? Of ooit de Russen het 
vertrouwen der Tsjechoslowaken zullen 
herwinnen, is een vraag die binnen de 
omheining zijner tanden bleef. 

Voorlopig - voor hoe lang? - is het 
dus afgelopen met de vrije menings
uiting in het Boheemse land. Hoe zal het 
gaan met de "liquidatie" van de 40.000 
dus genoemde contra-revolutionairen, 
die door de Russen op zo delicate wijze 
in uitzicht werd gesteld? 

Eén en ander, men kan het niet ge
noeg onderstrepen, ondanks het feit dat 
Dubeek en de andere leiders in Praag 
kennelijk oprecht hun status als com
munistisch land wensten te handhaven 
bi1.1nen het Warschau-pact. 

Motieven 
Gezien de grote tegemoetkomendheid 

door Svoboda, Ducelr cum suis te voren 
te Cierna en Bratislawa getoond, loont 
het de moeite na te gaan welke motie
ven de Russische despoten hebben be
wogen gebruik te maken van hun ge
haat, agressief geweld. Wij menen dat 
tweeërlei redenen Brezjnjew en consor
ten tot hun afzichtelijke interventie de
den besluiten. 

Ten eerste was er het feit dat zij het 
bescheiden liberaliseringsstreven als 
een infectiehaard , beschouwden, diE. 
noodlottig kon worden voor het Leni
nistisch-Marxistisch regime. Een regi
me nl. dat noch vrije meningsuiting. 
noch oppositie in welke vorm ook duldt. 
Het voortbestaan van dit Leninisme wil
den zij n i e t bedréigd zien. En dit zo 
min in de satellietstaten, als in het ei
gen land. 

Als tweede overweging moet hebben 
gegolden dat volgens oude en nieuwe 
imperialistische machtspolitiek. de for
matie zoals die geïnitieerd werd door de 
akkoorden van Yalta. tot elke prijs be
veiligd moest worden. Dat dit OostbloJ; 
in Westerse. dus niet door. angst ben,-.. 
velde ogen. n i e t in gevaar was. is 
het Kremlin blijkbaar ontgaan. Maar 
dat zij met hun daad van klassieke 
agressie de wereldopinie hebben ge
trotseerd en de vriendschap van 73 bui
tenlandse communistische partijen OJ) 

het spel hebben gezet, hebben zij blijk
baar "einkalkuliert". Of de calculatie 
juist was, en of die schade niet immen:,; 
veel groter dan het voordeel is, zal de 
naaste toekomst leren. 

Overigens moet men niet vergeten dat 
de Sowjet-imperialistische machtspoli
tiek de laatste tijd ook buiten het eigen 
blok geenszins heeft stilgezeten. :l>fe:t 
denke slechts aan de sterke Russische 
vloot in de Middellandse Zee en aan de 
met wapenen en listen opererende 
Russische expansiedrift in, het ArabLsche 
·l\~i~den-Oosten. 

(Vervolg Ol) pag. 6) 

Fel protest 
van Kamer 

De gebeurtenissen van deze dagen 
hebben weer eens aangetoond, dat er 
van vrijheid onder een communistisch 
regime geen sprake is. Democratie en 
communisme zijn onverenigbaar. 

Onze fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer, mr. E. H. Toxopeus, stelde dit 
vast tijdens het debat dat volgde op de 
door minister-president De Jong afge
legde regeringsverklaring in verband 
met de Sowjet-Russische overval op 
Tsj echoslowakij e. 

Gespannen hebben we toegezien - al
dus onze woordvoerder - hoe in het 
communistische Tsjechoslowakije het 
streven naar althans een beetje meer 
vrijheid opkwam. In Hongarije wilde 
men in 1956 veel verder gaan: een 
meerpartijenstelsel en uittreding uit het 
Warschaupact. In Tsjechoslowakije wilde 
men dat niet eens, en toch werd het 
overvallen. 

Het ]eek eerst even goed te gaan, 
maar des te harder kwam de slag thans 
aan. Wij achten het onze plicht onze 
gevoelens ·ook in deze Kamer uit te 
spreken. al zal het de Tsjechen weinig 
helpen. 

Bij de algemene politieke beschouwin
gen van het vorig jaar had spr. reeds 
twijfel Hitgesproken aan de echtheid -
van de .,ontspanning". Wij zullen nu niet 
uitroepen: op, naar de oorlog. maar we 
zullen wel een krachtige politiek moeten 
voeren, ter verdediging van onze vrij
heid. Me€r dan ooit is gebleken, dat we 
de NATO niet kunnen missen. Het vrije 
westen zal alleen uit een krachtige posi
tie naar ontspanning kunnen en mogen 
streven. Màar dan moet het ook inder
daad ee>1 efficiënte NATO ZlJn. Mr. 
Toxopeus vroeg de regering en 'cte NA
TO zich te bezinnen op de consequen, 
ties. wmmeer de Russische troepen aan 
de westelijke NATO-grens (bij 
West-DvitoJa--d l zouden blijven op
gesteld. Hii deelde het standpunt van de 
regering. dat thans geen bilaterale ma
nifestaties lmnnen worden gehouden. 

Onze fractie gaf haar stem a8n de 
mede door mr. Toxopeus met i•lstem
ming ook van de regering in'"ed'e'de 
motie, luidend: ,.De Kamer, ge''oord de 
regeringsverlclaring over de bezettin<:; 

,van Tsjechoslowakije door de Sowjet
Unie, Bulgarije, de DDR, Hon;-arije en
Polen; stelt vast dat dit optreden in 
flagrante strijd is met het handvest der 
Verenigde Naties en met het recht van 
elk volk op zelfbeschikicing in vrijheid: 
veroordeelt deze aanslag op de vrijheid 
van Tsjechoslowakije en betuigt haar 
solidariteit me.t de bevolking van dat 
land in haar verzet tegen deze onder
druklüng". 

Met alleen de stem der CPN tegen, 
werd deze motie door de Kamer aan-
vaard. 

A.W.A. 
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Geluidshirlder, ernstige zaak 
IN de loop van deze maand kan de 

opening worden verwacht van het 
klachten- en informatiebureau met be
trekking tot de geluidshinder van vlieg
tuigen. De taak van dat bureau zal zijn 
om inlichtingen te geven aan inwoners 
en overheidsinstanties in het gebied 
rond Schiphol,- het ontvangen en behan
delen van vragen en klachten, en het 
geregeld rapporteren aan de overheid 
van de aard en inhoud van deze vragen 
en klachten. In het klachten- en .. infor
matiebureau zijn vertegenwoordigd de 
rijksluchtvaartdienst, de gedeputeerde 
staten van Noord-Holland, de gemeente
besturen van Amsterdam,- Amstelveen 
en Haarlemmermeer en de directie ..van 
de luchthaven Schiphol. _-- ,_ ---. 

Op zichzelf is de installatie van . het 
bureau een verheugende zaak; er. is :;tl 
vaak en veelvuldig over gesproken, de 
oprichting ervan is al bij de begro_tings
behande!ing in januari van dit jaar toe· 
gezegd. De wetenschap dat het bureau er 
nu zal komen, is te vinden in de ant
woorden die het liberale raadslid drs. A. 

. Pais, dezer dagen heeft gekregen op 
zijn reel>:s van vragen over geluidshin-

der van vliegtuigen. Uit vroegere 
Amsterdamse kroniekjes op deze plaats 
en uit de dagbladen zal bekend zijn dat 
dit raadslid zich met de vraagstukken 
val). de geluidshind()r intens en metter
daad heeft bezig gehouden. Met name 
heeft hij zich . ook verstaan met de 
akoestische deskuildiget, van TNO om 
zich grondiger· over deze materie te la
ten informeren. Deze TNO dienst is 
onpartijdig en deskundig. Vandaar dat 
het enige verwonderinL' moet wekken 
dat een vertegenwoordiger van TNO niet 
aan het klachtenbureau is ·toegevoegd. 

Belangrijker echter is dat er blijk· 
baar tot nu toe nog ·veinig aandacht 
_?.an _het ernstige vraagstuk van de ge
luidshinder is besteed. Immers_ als het 
klachtenbureau, er tot nu toe niet is, kan 
er ook nog geen registratie van klach
ten zijn. Maar daarerloJoven is er ook 
nog niet gemeten hoe ernstig de ge
luidshinder wel of niet is. Een van de 
vragen van de heer Pais. was. wat de 
resultaten zijn van de !'-bjectieve metin
gen van geluids.produktie door,- vliegtui
gen. Het antwoord is dat deze· meting 
door één instantie dient te geschieden, 

Straatverontrëiniging 
.:.,· 

DE aanhouder wint. Dit oude ge
. zegde lijkt volledig vap. toepassing 

te zijn op de actie van de liberale 
raadsfractie in Rotterdam voor een 
krachtiger tegengaan van de straatver
ontreiniging. Die actie was verre van 
ongemotiveerd. Hoe het precies koint is 
niet één, twee, drie te zeggen, maar het 
feit bestaat !lat het in onze goede Maas

. stad met de vervuiling van de openba
re weg soms de spuigaten uitloopt. 
Zulks dan ondanks de langdurige en te
vens kostbare acties onder het motto 

-;,Opgeruimd st~t netjes"; · · 
-Voor de gehele liberale raadsfractie is 

deM ervaring in april aanleiding gec 
weest het college van burgemeester eh 
wethoudès schriftelijk te yragen waar
om, behalve in extreme gevallen, het 
'artikel In de algemene , politieverorde
ning niet wordt gehanteerd dat het~ weg
wet:pen van papier op straat strafbaar 
stelt met een boete van f 50 maximaal. 
Iets det;gelijks werd gevraagd _ten aan
zien van straatverontreiniging door ilit-
werpselen van honden. · ' · ·· _-

Met enige nadruk _voegde de· fractie 
daar nog de vraag aan toe of :het coliec 
ge zou willen bevorderen dat de de~be
treffende artikelen zullen wordeh toegè
past "na voorafgaande waarschuwing 
aan het publiek." · · _- · · · " 

In zijrr antwoord heeft het college· la' 
ten weten dat aan de bepalingeiï van cie 
algemene politieverordening ter · zake 
wan de straatverontreiniging zoveel mo
gelijk de hand wordt gehouden en dat 
dit ook in de toekomst het geval zal 
zijn. 

Overigens maakte het college- er geen 
geheim van dat "de- po~itie. slechts ver
baliserend optreedt als er. een. gerede 
kans .bestaat dat het openbaar ministe
rie tot vervolging zal overgaan". Wat 
de _straatverontFeiniging .deqr, .uitwerpse
len van honden betreft /ieelde het .colle
ge mede dat van -poli.tiëwege bij herha
ling acties worden gehouden die een 
vrij groot aantal processen-verbaal op
leveren. Daarmee, zo heette het, zàl pe· 
riodiek worden doorgegá:an. 

Dat was nu niet bepaa!d een veelzeg
gend antwoord. Het was zeker ge{lri ant
woord waarmee_ degert~n. ·die .zich over 
het vervuilingsprobleem. zorgen. _maken, 
vrede konden hebben. Tot diegil.nllri be
hoorde, naast de leden ·van de liberale 
raadsfractie, ook ·het • liberale Twee
de-Kamerlid mr: A. UèUrtsen; Nadat 
burgemeester en wethoûders van_ R,ot
terdam hun zienswijze hadden gepubli~ 
ceerd heeft deze van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om ';e minister van 
justitie, eveneens · langs - de weg van 
schriftelijke vragen, te polsen over het 
vervolgingsbeleid inzake de straatver
ontreiniging in Rotterd8J'l, 

Tegen het einde van juli kwam het 
antwoord van de minister. Volgens hem 
zouden burgemeester en wethouders 
niet meer hebben willelf zeggen dan dat 
de politie in Rotterdam alleen dan .pro
ces-verbaal opn).aakt wanneer voldoende 
bewijs voor een gepleegd strafbaar feit 
voorhanden is. Slechts dan immers kan 
het openbaar ministerie tot vervolging 
overgaan. Van de officier van justitie te 

De Haagse woningnood 
ONS bekruipt wel eens het moedelo:,;e 

gevoel dat er in Den Haag nooit. een 
einde zal komen aan de woningnood. 
Het aantal woningzoekenden schommelt 
nu al enige jaren rond 13.000. We zijn 
ons bewust dat dit getal nog veel groter 
:r.ou zijn als niet een deel van de wo
n.ingzoekenden zou zijn uitgeweken naar 
de randgemeenten. Deze "emigranten" 
behoren veelal tot de wat beter gesitu
eerden: Jonge mens,en, die nog maar 
aan het begin van hun loopbaan staa.n, 
hobben het· veel moeilijlter. 

Het is natuurlijk een gelukkige 
omstandigheid dat de randgemeenten _in 
staat en bereid zijn een deel van de 
Haagse woningzoekenden op te nemen. 
Niettemin blijven· er meer dan 13.000 
personen, die een zelfstandige woning in 
Den Haag zelf zoeken. Voor eer. deel 
zullen zij_ daar waarschijnlijk niet m 
slagen, omdat er in Den Haag maar 
mondjesmaat wordt gebouwd, althans 
wat betreft woningen met huren bene
·den f 200 per maand, het soort waar
naar de grootste vraag is. Men kan 
erkentelijk zijn voor het werk, dat dç 
woningbouwverenigingen verrichten, 
maar ook hun pogen betekent ·~'lpe
lijks meer dan een druppel op de gloei
ende plaat, vooral wanneer men in aan· 
merking neemt dat een toenemend aan
tal woningen wordt afgebroken, 

De gemeenteraad heeft nu onlangs 

.. 
:'. 

besloten enige duizenden woningwelwo
ningen van voor de oórlog te vernieu
wen. Dat was een belangrijke beslia
sing, omdat deze woringen daardoor 
langer mee zullen kunnen en in elk 'ge
val weer meer in trek zullen komen. 

Een andere poging om _de woningnood 
te verlichten, de zg. doorstromingsrege
ling van 1967 blijkt nog weinig resultaP.t 

· te hebben opgeleverd. Volgens deze re
geling subsidieert de gemeente twee 
~oorten verhuizingen : van groot naar 
klein en van goedkoop naar duur. 

Met name het aantal bejaarden dat be
reid bleek van groot naar klein te verhui
zen is tot nu toe bijzonder gering geble
ken. Het blad Sociaal Den Haag, een 
uitgave van de stichting Sociale Raad, 
heeft over dit verschijnsel een interview 
gehad met de heren J. M. Bouman enE, 
lP. Peers., resp. voorzitilw en secretaris 
van de Haagse afdeling van de Alg. 
Bond van bejaarden. Aannemende dat 
genoemd blad niet door de gehele 
Haagse burgerij wordt ~·elezen, menen 
we er goed aan te doen het volgende 
aan het interview te ontlenen. Het 
werpt -o.i. een belangwekkend licht op 
het vraagstuk: 

Bejaardendoorstroming kan niet los 
worden gezien van bejaardenproblema.
tiek. Natuurlijk, de gemeente doet VeE~l: 
voor de bejaarden. Er zijn bejaardërl,
die helemaal niet. klein~";" willen wonen, 

met name de rijltsluchtvaartdienst, en 
dat deze dienst zich nóg beraiadt over de 
vraag aan welke methode van meting 
de voorkeur moet worden gegeven. 

Dat is toch wel een antwoord om de 
ogen bij uit te wrijven. Al meer dan zes 
jaren is de kwestie van de geluidshinder 
in de aandacht van bijna iedereen, en al 
meer dan drie jaar geleden is de wense
lijkheid van objectieve metingen duide
lijk uitgesprol,en .. Maar h,et l,leraad over 
de beste meetmethode· duwt' riog voort! 

Er zijrt nog )yel enk,e1:~ aptW,oÇt:d~n die 
geen . erg ).levredigeri\lë. lnêlruK, ml'!cken. 
Zo wordt ,öp . de 'yril~g: ,11~,ar _ gegevens 
over aard en frequ@H,e ·van het gebrun' 
van qe. b~nen_ .'(gege'vells di,e ,berusten 
bij d,e ,rijksluqhtvaartdienst). geantwoord 
dat · er voor het periO:(li'ek verstrekken 
van df:ize gegevens ~tot ·_nq to.e onvoîdoen
de aanleiding is gewe.est. . 

De hele reeks van antwoorden. op de 
negen vragen wekt de indruk dat b. en 
w. er ook een beetje mee gezeten heb
ben. -Ais antwoord' op 'de laatste vraag, 
naai- de. béreidneici te bevorderen dat 
vliegttügbewegingen als regel niet meer 

'Rotterdam had- de minister vernomen 
.dat nog nooit een proces-verbaal op· 
gr,,ond van ·een desbetreffende bepaling 
in de algemene politieverordening werd 
geseponeerd. 

Ergo meende de ministet dat .. het on
juist is te verori4erstellen qat· het open
baar ministerie hi de Maasstad !üèt al 
te zeer geneigd is tot vervolging ·over te 
gaan als de politie voor een overtreding 
proces-verbaal heeft opgemaakt. 

En daarmee was de zaak meteen 
weer~ op het niveau 'van de gemeente
raad terug. Het viel de leden van de 
liberale fractie namelijk niet moeilijk te 
concluderen dat het antwoord van de 
miniElter op min of . meer gespannen 
voet stond met het antwoord van burge
meester en wethouders. -Hetgeen het 
college door middel van nadere schrif· 
telijke vragen onder het oog werd ge
_bracht. 

Dat was begin augustus. Op dat ogen
blik werd het al merkbaar dat het hard
nekkige lJveren van de · liberale 
raadsfractie niet zonder effect zou blij
ven. Want op 6 augustus begon de poli
tie eensklaps een actie tegen .de eigena
ren van honden die hun honden· in strijd 
met de APV niet aangelijnd uitlieten. 

De politie deed dit zonder voorafgaan
de waarschuwing, hoewél -'de liberale 
fractie . daarom uitdrukkelijk had ver
zocht. Men kan zeggen dat dit optredèn 
van de politie niet helemaal tactisch 
was. Aan de andere kant verloren de 
horidenliefhebbers alle proporties uit het 
oog door over de politionele actie een 

. . 

om well{e reden dan ook (gebondenheid 
aan vertrouwde omgeving, enz.). Geluk
kig leven we in een maatschappij, r:!ie 
dat "niet willen" wenst te respecteren. 
Dan is er een categorie, die wel wil 
verhuizen, maar niet durft. De heer 
Bouman: "Mensen' die ouder worden· 
ziju vaak bang dat verhuizen hun dood 
betekent. Het is nog steeds het oude 
gezegde: een oude boom moet je niet 
verplanten. Ik ben het daar niet me~ 
eens, maar wat doe je er aan?" Trou
wens, zo heeft hij geconstateerd, 1.-è
jaarden zijn in het algemeen moeilijk te 
bewegen om te verhuizen. "De praktijl' 
heeft hen zo gemaakt," zegt hij. "Be
jaarden die willen ruilen, !>:rijgen vaak 
het mes op de keel gezet. Ze worden 
beduveld en bedonderd : ik zeg het 
maar zoals het is. Of ze moeten honder
den guldens neertellen om een waarde· 
loze inventaris over te nemen, of ze 
worden gechanteerd met sleutelgeld." 
De verhuiskosten mogen dan ingevolge 
de doorstromingsregeling vergoed wor
den, voor alleen van AOW levende be
jaarden is de goedlwopste nieuwbouw
flat nog te duur._ 

De heer Bouman: "Het verhaaltje, 
dat ze dan bij de bijstand kunnen aan
kloppen, gaat niet op. Deze generatie 

, P<!j:;tarden , heeft. !'l~Il: e,no~me dl'Çm\)e,l
Vl'ees voor de bijstand. Ik zeg altijd : ga 
er maar ria ar toe en haal maar! Ha:1l 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

boven de bebouwde Amsterdamse agglo
meratie zullen plaatsvinden, wijzen b. 
en w. hoopvol op de in aanleg zijndé 
baan OIL-19R (dat is de westelijke 
noord-zuidbaan) die begin volgend jaar 
wel in gebruik zal zijn en een zekere ont
lasting voor Amsterda,m zou kunnen be
tekenen (al kan men daar nog niet al 
te zeker van zijn). · 

Afgezien van dit laatste punt ma,ken 
de antwoordellc van. b: en w. een wat 
niatte indruk, 11,lsof men zelf ook niet er•g 
gelukkig is met dat deel van de ant
woor.den. dat van de rijksluchtvaartdienst 
afkoin;<Jtig is .. Want juist bij dat gedeelte 
van de antwoorden zou iemand het ge
voel lmnnen pekruipen dat de kwestie 
van de geluidshinder van vliegtuigen 
voor grote delen van Amsterdam niet die 
grote· en ernstige aandacht krijgt die de 
bevordering, van een goed leefklimaat in 
Amsterdam verdient. Amsterdmü mag 
blij zijn met de nationale luchthaven, 
maar er moet w~l alles worden gedaan 
om de overlast tot het onvermijdelijk mi
nimum tei'ug te brengen. En geluids: 
hinder is daarbij een zeer ernstig·e zaak. 

geweldige deining te schoppen. Ten slot
te Wl)ten zij - behoren zij althans te 
weten ~ dat het niet-=-aangelijnd uitla
ten van honden verboden is. 

Maar dat daargelaten. Onder dagteke
ning van 21 augustus verscheen het na
dere antwoord val_l burgemeester eri wet
houders. )Daarin werd bestreden dat 
het antwoord van de minister strijdig 
zou zijn met dat van het college. Tege
lijkertijd werd het evenwel niet uit
gesloten geacht da_t het. criterium, dat 
de politie hanteert, .. enigszins vérruimd 
zou kunnen WOJ:'den. De burgemeester 
verklaarde zich bereid deze verruiming 
te willen bevorderen. 

Daarnaast ·zei het college van oordeél 
te zijn dat een belangrijke stap in de 
goede· richting gezet zou kunnen ·worden 
als de mogelijkheid werd geopend over
tredingen van de bepalingen in_ 'de APV 
aanstonds met de politie te "schil,ken". 
Daardoor toch zouden een directer op
treden en een onmiddellijke bestraffing 
mogelijk worden. Ten departemente, zo 
meenden burgemeester en wethouders 
te weten, is hierover in landelijk ver
band een studie gaande. 

De conclusie van deze hele geschiede
nis kan zijn dat de liberale raadsfractie 
niet onverdienstelijk heeft gemanoeu
vreerd. Het laatste antwoord van burge
meester en wethouders lijkt in elk ge

-val perspectieven te openen voor een 
actiever en effectiever optreden tegen 
het euvel van de straatverontreiniging. 
Dat mag zonde1: voorbehoud een suc
cesje voor de .fractie worden genoemd. 

wat er te halen valt, je hebt er recht 
op! Maar ze durven niet; ze generen 
zich, lijden nog liever honger. Sommige 
- gelukkig echter lang niet alle -
bijstandsambtenaren wakkeren die 
drempelvrees eerder aan dan te trach
ten ze weg te nemen. Dié bijstand is 
een lachertje." 

"Tot op zekere hoogte zie ik wel mo
gelijkheden om de bejaarden aan de 
doorstroming te laten deelnemen. Zoals 
gezegd, bejaarden zijn in het algemeen 
moeilijk tot verhuizen te bewegen. Gee:1 
ambtenaar, die daarin slaagt. Maar in
dien de gemeente de bejaardenbonden 
zou inschakelen, zou zij met die 
doorstromingsregeling ongetwijfeld be
langrijk meer succes boeken. De bon· 
den genieten immers h~t vertrouwen van 
hun leden. En dat is voor het leggen 
van contacten met bejaarde doorstl·o
mingskandidaten zeer belangrijk. Wil de 
gemeente het toch zelf doen, dan zal zij 
een groep ambtenaren speciaal voor ((it 
moeilijke werk moeten opleiden." 

Tot zover het interview. We hebben er 
weinig aan toe te voegen. Het is duide
lijk dat in het interview vooral aan de 
minder gesitueerde bejaarden is ge
dacht. Het probleem speelt echter, naar 
,onze mening, eveneens bij beter gesitu
'eet;deri,' zij 't dat daar ook nog andere 
factoren een rol ·(kunnen) spelen. 
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Terechte kritiek van verschillende kanten 

Beleid BNG moet op helling 
Het Bouwfonds Nederlandse Gemeen

ten is de laatste tijd van verschillende 
zijden bekritiseerd. 

. • Op 5 oktober 1967 zond de raad van 
bouwondernemers aan de raden van de 
gemeenten die aandeelhouder zijn van 
het Boüwfonds een brief waarin enkele 
bezwaren tegen het fonds werden gefor
muleerd; 
. .. 

• In een openbare vergadering van de 
vaste Tweede Kamercommissie voor 
volkshuisvesting en ruimtelijke orde
ning, gehouden op 15 november van het 
vorig jaar, werd door een aantal Ka
merleden een serie kritische opmer}dn
gen over het beleid van het Bouwfonds 
gemaakt; 

• In "de Consumentengids" van fe
bruari 1968 werd ernstige kritielt op de 
wijze van adverteren van het Bouw-
fonds geleverd; · 

• Van de hand van dr. J. de Ruiter 
verscheen in het weel,blad "Bouw". van 
2 maart 1968 een evenwichtig en genu
allceerd artikel. over· de controverse tus
sen .het Bouwfonds en de bouwonderne
mers waarin nochtans enige zeer kri
tische vragen over de politiek van het 
Boli\vfonds waren verpakt; 

• Op 9 juli jl. at1twoordden de mi
nisters Beernink en Schut een viertal 
Kamerleden (onder wie VVD-er dr. Van 
Dijk) over de verhuizing van het Bouw~ 
fonds van Assen naar Hoevelaken dat 
zij met deze Kamerleden het teleurstel
lend achtten, dat een op overheidslicha
men steunende instelling als het Bouw
fonds van het noorden naar het westen 
verhuist terwijl de overhElid zelf het 
particuliere bedrijfsleven aanspoort en 
subsidieert om van het westen naar het 
noorden te verhuizen; 

• Op 19 augustus heb ik zeven vragen 
(.waarvan ik er ·overigens één met ex cu
Set'! aan het Bouwfonds zonder meer te
rugneem) over het advertentie-beleid 
van dit fonds aan de ministers van bin
nenlandse zaken en volkshuisvesting en 
ruimtelijl{e ordening gesteld. 

Tot zover deze - niet volledige 
opsomming van kritische geluiden over 
het optreden van de N.V. Bouwfonds 
Nederlandse Gemeenten. Op enkele van 
de hierboven gereleveerde punten wil ik 
in c;lit artikel .wat nader ingaan, vooral 
omdat ik van oordeel ben dat een inet 
gemeenschapsgelden opgerichte instel
ling als het BNG, waárvan de meeste 
gemeenten in ons land aandeelhouder 
zijn, zich niet kan veroorloven zo veel
vuldig aan kritiek op zovele onderdelen 
van het door dit instituut gevoerde be-
leid bloot te staan. · 

De bouwondernemers 
Allereerst de kritiek van de raad van 

bouwondernemers. 
Indertijd, zo stelde de raad in ZlJn 

. brief van 5 oktober van het vorig jaar 
aan de gemeenten, is de N.V. Bouw
fonds Nederlandse Gemeenten opgericht 
met de onmiskenbare bedoeling VO<>I 
het minder draagkrachtige deel van de 
bevolking de weg te openen tot het ver
krijgen van een eigen woning. Thans 
echter is het. BNG uitgegroeid tot een. 
onderneming waarvan men moeilijk ltan 
volhquden dat deze er is om de eigen 
woning binnen bereik van het minder 
draagkrachtige deel der bevolking te 
b~·engen. Integendeel, door deze N.V. 
worden vooral woningen gebouwd voor 
de midden- en hogere inkómensgroépen, 
zoals blijkt uit de prijscourant van het 
fonds. Volgens de raad van bouwonder
nemers worden door het Bouwfonds vil
la's en bungalows tegén prijzen oplo
pend tot 100.000 gulden gebouwd, en had 
60 pct. van de bewoners van woningen 
die in 1966 door de N.V. werden ge
bouwd een inkomen dat boven de socia
le loongrens lag. 

Ook tekenden de bouwondernemers 
bezwaar aan tegen het feit dat de. ge
meenten die als eigenaren van het 
Bomvfonds optreden kunnen bepalen 
welke terreinen aan wie worden toege
wezen, hoe hoog de grondprijs zal zijn, 

·etc., factoren die van invloed zijn op de 
bedrijfsresultaten van de betrokken on
dernemirigen. 

Op grond van deze bezwaren verzocht 
de raad van bouwondernemers de. aan
gesloten gemeenten geen verdere mede
werking aan het Bouwfonds te verlenen. 

In een antwoord-brief van het Bouw· 
fonds op de aanval van de bouwonder
nemers, q.d. 13. oktober 1967.· 'Qevestigde 
deze instelling dat 60 pèt; van d'è 'bewo
nerS' van woningen wel)l:e in 1966 door. 
het Bouwfonds. wérden gebpuwd een in~ 
komen had, . d,at .·boven de sociale loon
grens lag. Van '~ll!l in 1966 . .doqr het 
fonds gebouwde .. w~mingen had 8 pct. 
een stichtingskosten-bedrag dat boven.de 
70.000 gulden lag;· De suggestie, van de 
bouwondernemers dat · het Bouwfonds 
bij de gro!lduitgifte door de gemeenten 
zou worde,n bev:oorrecP.t npe)Ude · het 
fonds absurd. 

Ten aanzien vap. dit laatste punt heeft 
het Bouwfonds naar mijn. me,ning .. volko• 
inen gelijk. ·Concrete. bewijzen heeft de 
raad van bouwondernemers voor , deze 
door de raad geponeerçle stelling. nim, 
mer aangevoerd. Blijft staan. de stelling 
dat het fonds zich in strijd met zijn 
oorspronkelijke doelstelling bezig houdt 
me.t de bouw van duurdere wonwgen. 
DeZe kritiek van de raad van bouwonder
nemers blijkt zonder meer ·gegrond. 

l)e Tweede Kamer 
Op 15 november kwamen de positie ,en 

het beleid van het Bouwfonds in de 
Tweede Kamer aàn de orde, V:oor wie 
het na wil lezen: blz. 'K 73 t/m K 75 van 
de Handelingen. Voorzichtige tot sêher~ 
pe kritiek werd ·door nagenoeg alle 
woordvoerders aan het adres van het 
Bouwfonds uitgesproken.· Zo · verhaalde 
de heer Lankl!:orst. (psp) dat. de Kamer
commissie benaderd was doqr iemand 
aan wie ,het Bouwfonds èen offerte had 
gedaan voor een huis tegen een bepaal
de prijs en te leveren binnen een be· 
paalde tijd, waaraan niet werd voldaan: 
de prijs bleek hoger en de bouwtijd veel 
langer' te zijn. eH-Kamerlid Van de 
Peijl citeerde persberichten waaruit 
bleek dat het Bouwfonds in het Duitse 
blad de "Ostfriesche Zeitung" van 30 
september 1967' comfortabele eenge
zinswoningen en bungalows in ·de grens" 
streelr te Delfzijl, Winschoten of Ter 
Apel té bouwen; aanbood. Wat dit te 
maken heeft met de opzet van het fonds 
het eigen woningbezit onder niet zeer 
ltapitaaJkrachtige Nederlançlers te be
vorderen, is inderdaad zo helder als 
koffiedik. 

Ik heb Jen gunste van het Bouwfonds 
gesteld dat dit instituut een kwali
teits-garantie verschaft waardoor aan 
de kopers van Bouwfondswoningen een 
stuk zekerheid wordt gegeven. In dat 
verband heb ik toen ook gepleit voor het 
gezamenlijk opzetten door de particÜlie~ 
re bouwers van een dergelijke garantie
regeling. Op inijn vraag aan de mi
nister wat hij daarvan .zou vinden, deel
de ir. Schut toen mede: "Wanneer over 
het geheel genomen onze particuliere 
bouwerij haar produkten kon voorzien 
van be\vijzen . van waarborg, dan zou 
dat een goede zaak zijn. "Wij bekij
ken," aldus de ministers; "in overleg 
met de bemiddelend!) organen die wij 
kennen of daarvoor een vorm te vinden 
zal zijn." Vrij kort daarna hebben de in 
de · raad Vatl bouwondernemers samen
werkende ondernemers medegedeeld 
dat zij willen trachten te komen tot het 
oprichten van een onafhankelijk garan
tie-instituut. Een constructieve sug
gestie van de bouwondernemers. 

Wanneer dit instituut er zal zijn en 
het BNG dan niet meer de enige instel
ling zal zijn die vóor; zijn woningen een 
garantieregeling kent, lijkt dit een extra 
reden voor het Bouwfonds om tot zijn 
oorsprónl,elijke doelstelling terug te ke
ren. 

Dr. J. de Ruiter 
In een, zoals reeds in het begin van 

dit artikel opgemerkt, evenwichtige en 
genuanceerde beschouwing over het me
ningsverschil van bouwondernemers en 

door 
H. Wiegel, 
lid van de 
Tweede 
Kamer 
der Staten
Generaal 

Bouwfonds, in "Bouw" van 2 maart 
19'68, komt dr. J. de .Ruiter tot vier 
conclusies: · . 

1. HE:lt optreden na de oorlog van de 
bouwondehiemers ·heeft ' het ontstaan 
van :tiet BouwfondS. in de hand gewerkt; 

2. De bouwondernemers zijn, indien 
zij., dat w;ensen, în .staa:t het Bouwfonds 
overbodig te maken .door zich met hun 
produktie te richten op alle groepen van 
de bevolldng en goede kwaliteitsgaran-
ties te verstrekken; · 
· 3. Het Bouwfonds kan zijn positie 

vÇrstevigen en verduidelijken door zich 
tè onthouden van initiatieven voor de 
bouw van duurdere woningen, bijv. bo
ven de 50.000 gulden; 

· 4. Wil h.et Bouwfonds aanspraak ma
ken ' óp de · overheidsvlag dan zal dit 
duidelijker in ·(ie prijs en financie
ringswijze . van de woning tot uitdruk-
king moeten komen. · 

Ik kan deze stellingen van de heer de 
Ruiter onderschrijven. Ten aanzien van 
zijn tweede conclusie . kan worden 
gesteld ·dat de bouwondernemers zich 
reeds · ber.ei~;~èbben verklaard mede te 
werken aàn · een garantieregeling waar
om dr. De Ruiter in zijn artikel en ik 
namens onze Ifamerfractie bij de begro
tingsbehatldèling hebben gevraagd. 
. De sinds· 1 . januari van dit jaar gel

dende "Beschikking geldelijke steun ei
gen woningen" heeft inmiddels reeds tot 
een groot aantal aanvragen voor de 

' boüw. van eigen . woningen inet finan
ciële steun van d~ overheid geleid. Het 
is inderdaaq. zaak dat de particuliere 
bouwers hun produktie meer dan in het 
verleden. richten op· de bouw van goed
kopere eigen woningen. 

. Ook de suggestie van dr.. De Ruiter. · 
gericht aan .het adres · van het Bouw
fonds om zich te .beperken tot de bouw · 
van woningen goedkoper dan 50.000 gul
den is toe te juichen. Misschien dat 
deze gedachte op . 18 sept~inber, ·wan
neer het Bouwfonds in Utrecht een alge
mene vergadering houdt . waar het be
leid van de· directie en de commissaris
sen ter sp.rake komt, door de aandeel
houdende gemeenten onder de aandacht 
van de leiding van het fonds kan wor
den gebracht. 

De vierde conclusie van dr De Ruiter 
is gebaseerd op een aa:ntai bijzonder 
suggestieve vragen welke hij in zijn ar
tikel stelt. Ik citeer: Wat te denken van 
de voorwaarde dat indien geen financie
ring door bemiddeling van het ·· Bo'uw-

·-fonds wordt betrokken de woning duur
der wordt? Wat te denlten van een ren
tevo.et van boven de 8 pct. waaraan 
alleen· de allerduurste hypotheekbanken 
toegekomen zijn? En van woningen door 
dezelfde aannemer gebouwd welke door 

FABRIKANT! 
Wenst U brandschade of 
brandpreventie? Onze assu
radeuren belonen de nale
ving van door hen verstrekte 
adviezen met een lager tarief, 
ook bij gevaarlijke risico's. 

Inlichtingen : G. L. Elout As
surantiën, Lid N.V.A., Hoge
weg 20, Wassenaar. 

IODIGOM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnl!!!n 
prefabs voor verschillende doeleinden. 

·Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 

het Bouwfonds duurder worden. aatlge
bo.den dan door de . petrokken aanne-mer? ..... 

Klitiek die niet l:nis' te verstaan is en 
voor zover ik weet niet door de directie 
van het Bouwfonds is weerlegd. Mis
schien ook wat voor de 18e september? 

Verhuizing 
Over de voorgenomen verhUizing van 

het Bouwfonds van Assen naar Hoevela
ken kort. Het . is niet . alleen, zoals de 
·heren Beernink en Schut op vragen van 
de Kamerleden Aantjes, Andriessen; 
Van Dijk en Tolman stellen, teleurstel
lend dat door het BNG een vestigingspo
litiek wordt gevoerd die volstrelct con
trair is ·aan de politiek die de rijltsover
heid ten aanzien van de ruimtelijke oi'· 
dening voert, het is z~nder meer te lá" 
ken dat een' instituut waarvan de ge
meenten aandeelhouder -zijn dit doet; 
,;Het Nieuwsblad v.h. Noorden" van 17 
jUni jl. stelt de pijnlijke vraag: hoe 
moet het noorden ondernemingen er toè 
brengen zich hier te .. vestigen, als een 
bedrijf, dat in het noorden is ontstaan 
en groot geworden, het als een· nood
zaak ziet naar het centrum van het land 
te gaan? Een heel merkwaardig beleid 
van het BNG, dat nota bene als presi" 
dent-commissaris prof.· mr.· A. Kleijn 
hee.ft, de burgemeester van Meppel, die 
jarenlàng poogde om Meppel tot kern
gemee;nte yer~ozen te ltrijgen .. 

Advertenties 
Ten slotte een paar opmerkingen over 

de wijze van adverteren van het. Bouw
fonds. Ook op dit terreh1, waar het gaat 
oin het voorlichten. van· de burgers; wat 
een eigen woning mi precies kost, heeft 
het BNG, in het verleden een niet al te 
goed onthaald beleid gevoerd. _ 

In een vergelijkend onderzoek dat ge
publiceerd werd in ,,de Consumenten
gids" vàn februari van dit. jaàr kwam 
het Bouwfonds er het slechtst af. Het 
adverteerde woningen zonder in zijn 
aanbiedingen ook maar enige exacte in· 

.formatie .te verstrekken. Gegeven~ óver 
de totitie ltoopsom, de kosten per maan(l 
etc., ontbraken. · · . . 

Half augustus kwam mij een adver• 
tentie va,n net Bouwfonds onder ogen 
waardoor ik weer aan dit onderzoek van 
"de Consumentengids" . werd .heririnerd. 
In een aan,tal ochtendbladen adverteer
d~l het BNG· flats in Vlaardingen onder 
de leus : "koop nu een huis met f 2.30G 
belastingvrije subsidie." Andere gëge
vens ontbraken. . . • 

Van de zeven vragen· die ik hierover 
.op 19 augusts aan de heren Beernirilt en 
Schut stelde neem ik · die waarin door . 
mij .werd verondersteld dat het Bouw~ 
foi1ds onder een misleidende leus adver
teerde terug. De subsidie voor ae be,
treffende flats is inderdaad · belasting
vrij; 'omdat op de flats in Vlaardingen 
nog de oude -.- vóór 1 januari 1968 gel
dende - subsidieregeling van toepas
sing is. Per brief heb ik het BNq irtmid
dels hiervoor mijn verontschuldigingen 
aangeboden. Maar ik ·handhaaf mijn 
mening dat advertenties zoals die van 
het BNG, waarin elementaire gegevens 
(als onder meer 't bedrag van de totale 
koopsom) ontbreken als minder correct, 
dan wel onvolledig kunnen . worden gety
peerd, en dat het Bouwfonds, dat met 
overheidsgelden is opgericht, in plaats 
van een goed voorbeeld te geven, een 
slecht voorbeeld geeft. Meer exacte in
formatie in advertenties voor koopwo
ningen is noodzakelijk. 

Vandaar ook mijn laatste vraag aan 
de minister van volkshuisvesting, met 
name of hij bereid is met de bouwwe
reld in contact te treden met als doel 
gezamenlijk en in overleg - tot de 
vaststelling van ·een aantal nonnen, 
waaraan advertenties voor lroopwonin
gen zouden moeten voldoen, te komen. 
Misschien dat net als toen het tot stand 
brengen van een garantieregeling ter 
discussie kwam, ook nu de bouwonder
nemers ter ·zake initiatieven zouden 
lmnnen ontplooien. 

Conclusie 
Mijn conclusie kan kort ZlJll. Het is 

duidelijk dat het Bouwfonds in het re
cente verleden op verschillende be
leidsterreinen, om het maar vriendelijl' 
te zeggen, geen al te gelukldge politiek 
gevoerd heeft. 

In de eerste plaats is het aan .de 
aandeelhouders, het merendeel der 
Nederlandse gemeenten, het beleid 
van directie en raad van commissaris
sen van het Bouwfonds te beoordelen. 

Ook de ministers Beernink en Schut 
hebben echter de taal' er op toe te zien 
dat het BNG een politiek voert diè 
strookt met zijn doelstelling. 

De Kamer behoeft naar ik hoop niet 
elk jaar over ·het Bouwfonds van ge
dachten te wi:;selen. 
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Tsjechoslowakije 
(Vervolg van pagma 3) 

Gedm·ende. een paar dag·en dreigde 
ook Roemenië het slachtoffer te worden 
van Russische aanvalszucht. President 
Johnson, die om het de Tsjechen niet 
nog moeilijker te maken, geduret1de de 
crisisdagen van Praag een grote terug
houdendheid heeft getoond, waarschuw
de met betrekking tot Roemenië de 
Sowjeth<><>rsers, niet .,de honden van de 
ool'log" los te laten. Een opmerking die 
stellig verantwoord was. Daarna ·heeft 
de Russische ambassadeur Dobriu.in de 
Amerikaanse minister van buitenlandse 
zaken Dem1 Rusk de verzekering gege
ven, dat :djn land er niet aan denkt 
Roemenië aan te vallen. Voor het ogen
blik zal dit wel waar zijn. Maar de 
haviken· die thans blijkbaar de over
hand hebben in het Kremlin, zijn 
wonderwel in staat van houding te ver
anderen. Dit is zeer manifest gebleken 
in de ctagen die verliepen tussen de 

"akkoorden" yan Cierna en van 
Moskou. 

NATO 
Ondanks alle Ru~Bisclle agressie, on~ 

dimks alle legering van Russ<sche troe
pen aan de Tsjechoslowaakse grens met 
West-Duitsland, schijnt het zeker dat 
zelfs de haviken in het Kremlin zich 
wel zullen wachten een nucleaire we
reldoorlog te ontketenen. En dit reeds 
om de eenvoudige reden, dat 'daarbij 
het eigen voortbestaan tot een bijzonder 
hachelijke aangelegenhe'd wordt. 

Dat het niettemln nooüzakelijk is, m 't 
of ondanks president De Gaulle de Nato 
te ve1·sterken, is voor ons geen vraag. 
Daarna km1 men weer denken aan 
óntspanning. ·Zulks oiet uit 
.,vriendschap" ten opzichte van het 
Oostblok. Maar omdat een verant
woorde coëxistentie tussen Oost en West 
ten slotte de enige mogelijkheid is tot 
handhaving van de wereldvrede. 

L. M. 

• 

Commissie 
gemeentelijke 
herindeling 

Aangezien in Vrijheid en Democratie 
van 23 augustus in de samenstelling van 
de commissie gemeentelijke herindeling 
eer. abuis is geslopen, vermelden wij 
deze opnieuw: 

Voorzitter: mr. dr. H. K. de Langen, 
uit Meppel, oud 'lid van gedeputeerll.o 
staten van Drenthe. 

Secretaris-: J. Kok, burgemeester van 
Est en Opijnen. 

Leden: drs. G. M. V. van Aardenne, 
1aadslid te Dordrecht, K. H. Bral1dr,, 
oud-burgemeester van Moordrecht, n1r. 
J. Dl'ijber, burgemeester van Midclel.
btirg, drs. L. van Leeuwen, raadslid te 
Rotterdam, H. Maaten, wethouder te 
Amstelveen, Th. H. de Meester, burg•:.
meester van Markelo, mr. H. C. Vos, 
raadslid te Hardenvijk. 

• 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Bravo' 
Onder het kopje Bravo! schreej 

}Iet Vrije Volk op 30 aiLg j.l.: 
"'Iet een lofwaardige snelheid 

heeft het ministerie van Jus
.titie het onrecht hersteld dat en· 
kele Turkse vrouwen was aange
daan. Omwille van het ontbre
kend stempel in hun paspoor.t, 
waar zij in Istanboel bij de Neder· 
landse autoriteiten wèl om ge· · 
vraagd hadden, zijn zij vorige week 
teruggestuurd naar hun land. 

lUinister Polak beeft de zaali 
laten uitzoeken, is tot de conclu
sie gekomen dat er fouten zijn 
gemaakt. Hij heeft de fouten niet 
alleen hersteld, zodat de vrouwen 
nu vrij ons land binnen mogen 
komen, maar hij heeft hen ook 
schadeloos gesteld voor de extra 
reiskosten. Hier past sleehts één 
woord: Bravo! 

Gastheren zn ezgen land 

u\~el~aartt- t/et J..aa 
tel: O)lá0-17744 

~ustiA &eleáen na'y 1'aleis ".f.let J.,/'. UitstekenJe a~c1m1Aatie v11'f 

V1lle)iá ~enst1a vattaf .f3o,- ft' ~ers11n 'er Jaá· 24 kamers, 

meerl1aáse e~nferenties. 

waarvan 12 met ba~, 

S~eGialiteiten-restauraftt. 

telef~tn en raJit. 

/ejnhotef-_4-,.nhem 
· annex SA VOY -RESTAURANT 
Hotel met sfeer en gesoigneerde keuken 

RIJNTERRAS 
Onderlangs 10 • Arnhem • Tel. 08300 · 27141 

11 
TIPS ZIJN ALTIJD WELKOM 

HEBT U VOOR HET WEEKEND NOG 

GEEN PLANNEN? 

DAN HEBBEN WIJ EEN TIP VOOR U 

Een ritje over de Hoge Vel:t:lwe met als doel 

HOTEL DE WAGENINGSE BERG· 
(Vlak bij Renkum op de 

weg Wageningen-.A..I'nhem) 

Uw wagen gemakkelijk op ons eigen ten·ein par
keren en neerstrijken op het terras aan de Rijn. 
Daat·na dineren in ons restaurant of iets laten ser
veren van onze plate-service {van f 3.75 tot ! 4.50). 
Of u kunt ecllt Indonesisch gaan rijsttafelen. Rijst
tafel voot• 2 personen met 20 gerec:bten f 13. 50. 

SFEER en STIJL en GASTVRIJE PRIJZEN. 

Hotel Restaurant Barendsma 
HEEZE (NOORD-BRABANT) 04994- I 385 

Gel~gen 1n het hart van de Kempen. Hotel 

Restaurant v~n bijzondere klasse. Ideaal 

voor het houden van uw vergaderingen, 

conferenties etc . . 
Onbeperkte parkeergelegenheid. 

Voor- en achterterras met uitzièht op tüln. 

Kamers inet privé-douche en toilet. 

Garage aan huis. Zeer goed verzorgde 

keuken en sfeervol restaurant. 

... -----~·-----------~-----

Hotel 

"De Herikerberg" 
Markelo Tel. 05476-223 

Het gehele 1aar geopend 

Specialiteiten Restaurant 

Ruime par-keergelegenheid 
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van 10 november en 22 december van 
het 'vorige jaar uiteengezet. 

Mevrouw Van Someren 
Met betrekking tot de omroepkwestie 

vreest zij dat we in een steeds chao· 
tischer toestand zullen vervallen, die 
uiteindelijk toch wel zal moeten leiden 
tot veel meer gemeenschappelijk optre
den, waarnaast dan het levensbeschou· 
welijke geluid kan blijven gehoord. 

(VetTolg van llag·. 1) 

Die stapels brieven (een van de bla
den schreef eens over "de fanmail van 
mevrouw Van Someren") vormen de 
onvermijdelijke last der populariteit. 
Maar zij getuigen toch óók van het ver· 
trouwen, dat men in het Kamerlid stelt 
En dat verschaft op zichzelf toch wel 
een grote voldoening. 

Veel van de bewondering, die duizen
den in den lai1de voor mevrouw Van 

Kant
teke-

• n1ngen 
Goede richting- i 

Het vreemdelingenverkeer in ons 
land zal eindelijl\ qua organisatie in 
de goede richting gaan, iets waarop 
wij mede in dit blad al jaren hebben 
aangedrongen. Midden augustus is 
namelij-1\ in een buitengewone alge
mene vergaderilig van de Algemene 
Nederlandse Verenigillg voor Vreem
delingenverl,eer in het Kurhaus te _ 
Scheveningen besloten om een nieuw 
orgaan op te richten dat belast zal 
worden met de werving van toeris
ten in binnen· en buitenland. Onder 
dit orgaan zullen de buitenlandse 
kantoren van de ANVV komen te res
sorteren. 

Uit de aard der zaak heeft het voor 
de personeels-bezetting gevolgen dle~ -· 
naar de mededeling van het ANVV, 
door het personeel zo goed mogelijk 
zullen worden opge._lost. Eindelijk zal -
men dan toch los komen van de ver
emgmgsvorm en heeft men ingezien 
dat men de bedrijfsvorm voor de 
wervillg van toeristen dient te lde

.zen. Wij hopen dat de goede richting 
die men nu bij de ANVV heeft inge
slagen, in de praktijk over enige ja
ren zal leiden tot een bevredigende 
stijging van het aantal binnen- en 
buitenlandse toe:!'i·stell1 ill ons land. 

~ 

D. W. DETTMEIJER 

Someren zijn gaan koesteren, dankt zij 
mede aan de koelbloedigheid, waarmee 
zij zich voor de publieke forums der te
levisie herhaaldelijk in het "hol van de 
leeuw" heeft begeven. In het televisie
program van Frits van der Poel waren 
het de extreem linkse studentenleider 
Ton Regtien en zijn kornuiten, die haar 
op rumoerige wijze - maar tevergeefs 
-- van haar stuk trachtten te brengen. 
Zij verscheen ook in "de stoel'' van Mies 
Bouman, met wie zij destijds nog sa
men bij de Telegraaf-redactie heeft ge
werkt, en in het zondagmiddagprogram-
ma van Monitor. · 

Het onuitputtelijke geduld, waarmee 
zij de heer Bloemendal in Monitor 
trachtte duidelijk te mal\en hoezeer de
ze de plank telkenmale missloeg, deed 
zelfs de meest kritische en anti liberale 
televisiecommentatoren de volgende 
dag erkennen, dat mevrouw Van Some
ren de slag glansrijk had gewonnen. 

Mevrouw Van Someren\ heeft de strijd 
nooit geschuwd, maar niemand betreurt 
meer dan juist zij, dat het optreden van 
een aantal meest jonge vertegenwoordi· 
gers van de publiciteitsmedia tegenwoor
dig vooral gekenmerlrt wordt door fana
tisme en het pogen de tegenstander 

persoonlijk te treffen. Zij betreurt deze 
"liefdeloosheid" (zoals zij hef eens uit
drukte) en dat volslagen gebrek aan 
redelijkheid en verdraagzaamheid in 
het optreden tegenover de politielre te
genstander. 

WERKTERREIN 
Onderwijs, het omroepvraagstuk, de 

kunst en de · laatste jaren oolt ver
keersvraagstukken, vormden in het bij
zonder haar terrein van werkzaamheid 
in de Kamer. 

Desgevraagd verklaarde zij ons nog 
altijd niet gelukkig te zijn met de Mam
moetwet en nog minder met' de gefor
ceerde doorvoering daarvan, terwijl de 
financiering in de toelwmst - om het 
zacht te zeggen -- een groot vraagte
ken lijkt. Niet voor niets was zij het, 
die tijdens het Kamerdebat over de in· 
voeringswet onder het interim-Kabinet 
Zijlstra laatstgenoemde in zijn functie 
van minister van financiën naar de Ka
mer deed uitnodigen om diens -· veel-. 
zeggende -- oordeel te vernemen. Wat 
eerst had moeten gebeuren alsvorens 
tot invoering over te gaan, heeft me
vrouw Van Someren. o.a. in onze editles 

Mevrouw van Someren heeft voor het 
terugtreden uit de Kamer de datum van 
1 oktober gekozen, omdat zij graag de 
behandeling van de nota betreffende de 
verkeersveiligheid en van het wetsont
werp betreffende het Centraal Antenne 
Systeem (wijziging PT'I'-wet} nog wil 
meemaken. 

Voor de partij echter zal zij gelukkig 
niet verlore1fgaan. Haar lidmaatschap 
van de provinciale staten van Zuid-Hol· 
land zal zij aanl)ouden. IDn tegenover 
uit de partij reeds opgekomen sug
gesties, haar t.z.t. lmndidaat te stellen 
voor het vice-voorzitterschap van de 
VVD wanneer drs. J. A. F. Roeien (.de 
burgemeester van Zwollel op de volgen· 
de jaarvergadering reglementair af
treedt, zal zij, naar wij mogen aanne
men, geen afwijzend standpunt inne· 
men. 

.Mevrouw van Someren zal in de 
Tweede Kamer worden opgevolgd door 
een goede bekende in liberale gelederen: 
mevrouw mr. M. W. N. Dethneijer-Lab· 
berton te 's-Gravenhage,.lid van de pro· 
vineiale ·staten van Zuid-Holland en se· 
dert lwrt óok voorzitster van de Vrou· 
wen in de VVD. Met mevrouw Dettmei-· 
jer hopen wij eerlang voor ons blad 
een gesprek tP mogen hebben. 

A.W. ABSPOEL 

ll T U ZORGENVRIJ -WONEN? 
Wii hebben hiervoor een oplossing: 
In onze Coöp. Verzorgingsflat "Sparren hof" U .A. aan de Stationsweg te Ede (waarbij 
geen winstoogmerk wordt nagestreefd), hebben wij nog enl\ele 

1- en 3-kamerflats 
TE KOOP, 

die alle zeer ruim van afmetingen zijn: woonkamer 7.00 x 4.00 m, slaapimmer 
7.00 x 3.60 men 6.00 x 3.60 m. 

·veel werkzaamheden worden voor u uitgevoerd: o.a. schoonhouden van de flats, onder
. houd gebouw en tuin, warme maaltijden. 
Gaarne zullen wij u ter plaatse ontvangen na· voorafgaande telefonische afspraa!,, 
zodat u een indrult kunt krijgen van het gebouw en de gunstige ligging. 
Bovendien is nog een 3-kamerflat als "Model"-flat ingericht. 

·Inlichtingen: Makelaarskantoor H. van Laar & Zn., Stationswég 79, EDE. Telefoon 08380-11000. 

Coöp. Verz.flat "Sparrenhof" .u.A. Secr.: Prins-Hendrikkade 1, SNEEK. Tel. 05150- 2522 - 24~5. 

Nieuws uit de liberale internationale 
De Groep Nederland van de Liber'lle 

Internationale heeft op donderdagavond 
29 augustus in Pulchri Studio in Den 
Haag een goed bezochte vergadering 
gehouden onder voorzitterschap van mr. 
E. H. Toxopeus. 

Na een lwrt:e herdenldng van prof. 
Oud, die patron was van de Liberale 
Internationale en met wiens overlijden 
de Groep Nederland van de Liberale 
Internationale van verschillende liberale 

· groepen en partijen brieven en tele: 
grammen van .rouwbeldag heeft ontvan
gen, werd overgegaan tot: bespreking 
van de intern<J.tionale toestand. Vervol
gens. werd uitvoerig gesproken over het 
rapport inzake ontwikkelingshulp omdat 
het hoofdthema van het in september in 
Den Haag te houden congres Yan de 
Liberale Internationale is .. Publieke en 
particuliere initiatieven in ontwikke
lingslanden." 

Hierna werden mededelingen gedaan 
over het in september te houden con
gres en tot slot werd de NederlandsP 

delegatie naar het congres samen
gesteld. Deze delegatie bestaat uit: 
prof. dr. J. Kymmell, mr. F. Korthals 
Altes, D. W. Dettmeijer, mr. J. J. 
Kamp, mr. J. G. J. Schlingemann, mr. 
W. J. D. M. van Rompu, W. Bagger
man, mr. I. Hes, L. P. Fluitman en drs.· 
.L. van Leeuvven. 

Congres 

Als am11'ulliüg op het reeds in een 
vurig nummer uitvoerig gepubliceerde 
programma vàn het Congres van de 
L;berale Internationale van 20 tot 24 
september in Den Haag. kan nog wor
den vermeld dat op 22 septe·inber 
'1s avonds in de Terraszaal van De Witte
brug een modeshow zal worden gegeven 
door de cou::urier Emst-Jan Beeuwlws: 
Zoals gemeld is het congres toeganke
li:<l' voor leden van de Groep Nederland 
vm: de Liberale Internationale. tegen be
taling van vijf Engelse pondèn. Op ~5 

·---------~ ---·- __ __!:~___=::_ ----

~ugustus heeft een aantal officers on
oer voorzitterschap van mr. E. H, Tox0 • 

pens, d!._e p1'esident is van de Liherale 
Internationale, vergaderd met de leden 
van de organisatieconimiss\e. 

VER. ST ATEN-
EN RAADSLEDEN 

. De commissie die door de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden is ingesteld 
tH bestudering van het vraagstuk van 
een herziening van de Gemeentewet 
heeft donde,rdag 22 augustus haar vier~ 
ae vergadering gehouden. Zij hoopt bin· 
mmlwrt een interim-rapport uit te bren .. 
gen, in het bijzonder met betrekking tot . 
het te voeren beleid bij het benoemen 
van burge1neesters. 

Biieenkomst lOC 

POLITIEK PIEKEREN 

Het Liberaal Democratisch Centrum 
zal op zaterdag 14 september een alge
mene vergadering van deelnemers hou
den. Deze bijeenkomst, welke geheel in 
het teken· van het rapport "Kiezer en 
Gekozene" zal staan. wordt gehouden 
in het congrescentrum ,,Op Gouden 
Wieken" te Scheveningen en vangt aan 
des ochtends om 10 .uur. De vergadering 
zal tot ongeveer 17.00 uur duren en zai 
een beslpten karakter dragen. 

De bedoeling is dat de aanwezigen 
worden ingedeeld in vier groepen, die 
acht!'reenvolgens onder leiding van vier 
gespreksleiders (de heren Nordlohne 
Wagenmaker, Hubert en Appel, die al: 
!en deel uitmaken Yan de commissie 
Kiezer en Gekozene 1· de eveneens in 
vier porties verdeelde discussiestof zul
len bespreken. Elke groep zal via een 
rapporteur aan het einde van de dag 
verslag uitbrengen, waarna een ge. 
meenschappelijk standpunt zal worden 
bepaald. 

I=~ 
i 

Aan het begin van de vergadering zal 
de voorzitter van de commissie, de heer 
mr. W. J. Geertsema, een inleiding hou
den. 

Het LDC-bestuur roept alle leden van 
het LDC op deze bijeenkomst bij te 
wonen. 
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Pre-adviezen culturele dag 
R\uimte 
cultuur 

VOOF 

De -heer Sj. Schamhart, architeet te 
Den Haag, heeft voor de culturele dag 
die de VVD morgen te Arnhem orga
niseert, een pre-advies opgesteld onder 
de titel "Ruimte voor cultuur". Hij be
gint dit advies met ·eraan te herinne
ren dat voorzitter Wijsenbeek er bij zijn 
inleiding tot het congres in ons blad van 
14 jtmi op heeft gewezen, dat een van 
de belangrijkste pijlers van onze cul
tuur de vrijheid is. Tijdens het congres 
kan daar aan worden toegevoegd, alelus 
de heer Schamhart, dat dit betekent: 
democratische vrijheid. 

Wat democratische vrijheid nu en in 
de naaste toekomst moet inhouden en 
hoe en wat wij er in de praktijk van ons 
leven mee moeten, zou uitgangspunt 
moeten zijn. Duidelijk toont onze 
maatschappij thans, dat zonder deze ba
sis alles zweeft. Vele en nuttige initia
tieven lopen vast, omdat niet voldoende 
duidelijk is welk. plan juist nu aan de 
orde is. 

Als het waar is, dat de sociaal-econo
mische periode overgaat in een soci
aal-culturele en het aanzien van veel 
dingen, zeker met betrekking tot onze 
cultuur zeer snel verandert, dan zullen 
we vlug moeten zijn. We weten echter 
nauwelijks waarmee we moeten begin
nen. Wat ons ontbreekt is een zilmig 
cultuurbeleid met als kern een demo
cratische vrijheid. 

Ruimte 
Er is de bebouwde en de onbebouwde 

ruimte, maar ook de ruimte (de vrij
heid) waarin we zijn gesteld. 

Ten aanzien van de cultuur hebben 
we met beide te maken en wel met 
kwantiteit en de kwaliteit van de ruim
te. Hierbij dienen we vast te houden 
aan het beginsel dat van het grote naar 
het kleine moet worden gewerkt. Neder
land is een stukje van de wereld, van 
Europa, van de EEG, etc. De plaats -
zeker een belangrijke aan de Delta van 
een economisch sterk gebied - in het 
geheel zal uitgangspunt moeten zijn. 

We kunnen wel constateren dat we 
nu nog een provincieplaats van Europa 
zijn, dit wil niet zeggen dat dit zo blijft 
of blijven moet. 

De enorme bevolkingsgroei zal het no
dig maken steden te bouwen, echte ste
den waarbij na een periode waarin- al 
ons doen en denken door het alles over
heersende functionalisme werd beïn
vloed - met als gevolg (ie ver doorge
voerd~ functie-splitsing ook in de stad 
- er belangstelling zal moeten komen 
vodr een pluriform gebruik van de 
ruimte, waarbij aan de fysiologische, de 
emotionele en de functionele behoeften 

Op deze en de volgende 
pagina's· publiceren wij 
de pre-adviezen die voor 
de culturele dag, welke 
de VVD op 7 september 
te Arnhem organiseert, 
door vijf daartoe uitge
nodigde personen zijn 
opgesteld. 

van de mens kan worden tègémöet ge
kmnen. 

De stad 
De steden ZlJn de bal,ermat. van de 

cultuur; stadslucht maakt vrij. Er zal 
ruimte moeten komen voor de cultuur. 
Laten we echter voorzichtig zijn met 
het stichten van kunsttempels. Veel 
meer dan het stichten van onafhanke
lijke gebouwen die tezamen de moderne 
onbelangrijke stad vormen, zijn we toe 
aan het stichten van· steden· als gebou
wencomplexen of gebouwencomplexen 
als steden. ' · - · · 

Hierin zou als voorbeeld dé" toekomsti
ge universiteit - waarbij een .integratie 
van het kunstonderwijs: nodig is - de 
plaats zijn waar ook de Edueation Per
manente waaraan we denken 'kan wor
den ondergebracht. 

Aan de communicatie-stoornis, waar
over we spreken, zou, doordat we in 
zulke centra niet alleen naar de jeugd 
maar ook naar de kUnstenaars kunnen 
luisteren, iets kunnen worden gedaan. 

Experiment 
Het is dringend nodig dat op velerlei 

terrein wordt geëxperimenteerd. Lang
zamerhand is de verstarring zo groot 
dat er juist ten behoeve van het experi
ment onvoldoende vrijheid is. 

Ten aanzien van de kwaliteit van de 
ruimte, maar ook voor de directe beoe
fening van de kunsten, zullen er voor 
afwijkende gedachten mogelijkheden 
moeten komen. Zonder de hierbij opge
dane noodzakelijke ervaringen zullen 
"karakterloze woonakkers onze ruimte 
bedreigen" en zullen de jongeren steeds 
sterker gaan rebelleren. 

Politici moeten randvoorwaarden 
opstellen waarna een groep deskundigen 
aan het werk kan gaan· met gegevens 
om plannen te maken. 

De overheid . zal door een dusdanige 
sterke aanpak w_el worden gedwongen 
plaats voor het experiment in te rui
men. 

EEN PARTIJl JE LIBRE 
een 

verfrissend 

politiek 

boekje 

door Hans Wiegel 

CITAAT UIT liET VOORWOORD: 

Het zijn wat losse persoonlijke notities over de v.v.D., de partijvernleuwlng, 
de democratie in bestuur en maatschappij geworden. Over mijn eigen 
partij ga ik niet "hoera" roepen, daarvoor ben ik te verdacht. Overigens 
Hgt het liberalen niet zlcl1zeH op de borst te slaan en de eig·en ideeën 
briljant te vinden. Een beetje meer relativeren in de politiek, · bereid z'jn 
naar anderen te luisteren en af en toe ook eens om ·jezelf kunnen lachen, 
zonder «le ernst van de zaken waa.r bet in de samenleving om gaat te 
vergeten, zou een bijdrage tot politieke vernieuwing zijn, waar we wat aan 
~ronden kunnen hebben. 

f1 funt clit openhartig boekje (87 pcgina's), clat u In één adem uitleest bestellen áoar 
f 3,95 over to maken op postgiro 10303 ten name Y<ln NRC-Tijdschriftenuitgeverij, 
Rotterdam. Op het bijstrookje vermelden: .,l.ibre". 

Jeugd en cultuur 
Drs. L. van Leeuwen, lid voor de 

VVD van de gemeenteraad te- ·Rotter
dam, heeft voor de culturele dag die de 
VVD morgen te Arnhem houdt, het vol
gende pre-advies opgesteld over het on
·derwerp "Jeugd en Cultuur". 

De jeugd is een belangrijlee fase in 
_ het leven van een mens. 

De paternalistische benadering van de 
jeugd is onjuist. Dit leidt veelal tot iso
leling van de jeugd, waardoor ook 
jeugdproblemen onafhankelijk van alge
meen maatschappelijke: vraagstukken 
zouden kunnen. worden. b.ehandeld. 

De jeugd vervirerft .zich. bij haar ont
wikkeling door het verdwijnen van zoge
naamde "primaire bindingen" grotere 
vrijheid en onafhimkelijkheid 1) . Zij 
gaat steeds meer verantwoordelijkheid 
voor haar handelen dragen; zij wordt 
handelingsbekwaam. 

De toenemende zelfstandigheid ver
oorzaakt tevens een "voortschrijdende 
verenkeling". 2) 

Het ligt in de lijn der verwachtingen, 
dat er in de toekomst steeds minder tijd 
nodig zal zijn om de middelen voor de 
bevrediging van de noodzalmlijke le
vensbehoeften te verwerven 3). 

Dè verenkeling van de mens kan door 
goede besteding van de groeiende vrije 
tijd worden beperkt. 
· De speciale aandacht, die wij aan de 
schoolgaande en werlrende jeugd tot 
omstreeks 25 jaar besteden, vindt haar 
aanknopingsplint bij de wensen, die de 
jongeren zelf Uitén. 

· Hun streven is: " ... zich ... volledig in
zetten, zowel voor dè bevrijding van· de 
wereld van overheersing, discrhninatie 
en elementaire noden, als voor de vrij.,_ 
heid van keuze van elk mens op zo 
ruim mogelijk gebied. Het doel is niet 
bereikt wanneer uitsluitend wettelijke 
vrijheden zijn verzekerd: ook de wer
kelijke geestelijke en ,materiële vrijhe
den dienen te worden gerealiseerd." 4) 

Of "hij ijvert voor twee elkaar beper
kende vormen van vrijheid tegelijker
tijd: voor een zo groot mogelijke 
persoonlijke vrijheid. De individuele 
vrijheid eist hij op voor zijn ingescha
pen creativiteit (om zich - in de termi
nologie van Sartre - te "projecteren") 
en zijn sociale gerichtheid vloeit voort 
uit het besef dat zijn medemens dezelf
de vrijheid dient te worden gegund." 5) 

Uiteelilopende groepen van ,jongeren 
hebben een gemeenschappelijk doel. Zij 
willen naar een vrije en creatieve we
reld. 

Cultuur 

Onder cultuur zou men kunnen 
verstaan het feit van de menselijke 
beschaving, haar oorsprong, verbrei
ding, zin en toekomst. 

Nadat de mensheid was voortgebracht 
heeft .deze zich poyen het dierlijke uit 
verheven. -De middelen en uitvindingen 
daartoe waren eerst in dienst van haar 
voortbestaan. 

Deze verrichtingen zijn · echter van 
middel doel in zichzelf geworden. Stijgt 
de cultuur nu hoger dan vertegen
woordigen wetenschap, kunst . en religie 
als doel in zichzelf een volstrelde waar
de en worden als zodanig beoefend en 
gediend." 6) 

Cultuur is niet alleen dat wat ons is 
overgedrag.en,- maar ook hetgeen wij 
scheppen. Zij wordt dagelijks gevormd. 
Wij wijzeh hier als voorbeeld op woon· 
cultuur, de omgang van de mens met 
(htûs)dieren. 

De vraag moet gesteld worden of het 
sa;menspel, waarover Wijsenbeek sprak 7) 
speciaal als het gaat om het sa
menspel tussen de oudere en jongere 
generatie verbetering behoeft in die zin, 
dat het bij de dynamiek van deze tijd 
past. ' 

De jeugd die in een geïootitutiona
liseerde wereld van sociale conventies 
en andere normen zijn weg zoekt, 
vraagt zich af welke plaats aan zijn 
creativiteit de beste mogelijkheden laat. 
Hij ervaart dat vele uitingen van het 
.,estahlishment" niet meer aansluiten 
bij de dynamiek van deze tijd. 

"Twijfel aan het bestaande" is de 
gl'Ondslag voor de samenspraak tussen 
jong en oud om het vertrouwen tussen 
de generaties te herstellen. Dit behoeft 
overigens geenszins te betekenen, dat 
het bestaande à priori .onbruikbaar zou 
zijn in een toekomstige wereld. 

In de besturen van publieke en parti
culiere organisaties die ten behoeve van 
de jeugd werkzaam zijrl, is diezelfde 
jeugd uitermate slecht vertegenwoor
digd. Zij mag dan wel handelingsbe
kwaam zijn, handelingsbevoegdbeid 
wordt haar nog maar al te va&k ont
zegd. Het verdient dan ook aanbeveling 

Dr.s. L. VAN LEEUWEN 

om in deze. besturen meer jongenm zit- -
ting te laten nemen. 

Kunst en ieugd 
Het onderwijs heeft tot taak te bevor

deren, dat de jeugd uit brede lagen de 
gelegenheid krijgt zich zo goed mogelijk 
te ontplooien. Het is voor elke leerling 
belangrijk dat het onderwijs is gericht 
op het aankwelten van ontvankelijkheid 
voor de cultuur. 

Creativiteit komt voort uit een open 
mentale instelling van de mens. 

- De bij dit pre-advies gebruikte defini
tie van cultuur -is van ruime aard. Wij 
hebben een facet van de cultuur nl. de 
kunst gelwzen om èen concreet beleid 
ten behoeve van de jeUgd te kunnen 
uitwerken. 

Het is van principieel l;)_elang dat de 
jeugd, die naar onze opvatting zowel 
handelingsbekwaam als handelingsbe
voegd is, zelf de weg naar de kunst en 
dus de krmst leert kennen. Het is bijzon
der waardevol d~it de schoolgaande en 
werkende jeugd door middel van aller
lei faciliteiten op eigen initiatief 
kunstinstellingen gaat bezoeken. 

Maatregelen die tot dit doel kunnen 
leiden zijn: 

• de instelling van een cultureel 
jeugdpaspoort; 
• het organiseren van jeugdfestivals, 
waardoor de jeugd niet alleen vele 
kunstvoorstellingen l'an bijwonen, maar 
ook in staat wordt gesteld met kunste
naars in. contact te komen en over hun 
werk vrijelijk te discussiëren; 
• het organiseren van jeugdvakantie
dagen, waarop in samenwerking met 
het bedrijfsleven voor de werkende 
jeugd de gelegenheid wordt geopend om 
deze dagen in de sfeer van de kunst 
door te brengen; 
• het oprichten van een 
"workshop-theatre"·, waarin het · moge
lijk is dat jongeren toneel zien, bespi'e
ken en zelf leren spelen; 
• het geven van jeugdconcerten en 
-toneelvoorstellingen, al of niet met een 
deskundige inleiding of discussie na af
loop. 

Het in contact breng·en van de jeugd 
met de kunst- wordt door ons van zo 
groot bélang· geacht, dat wij i11 overwe
ging g·even eisen op te nemen in de 
subsidievoorwaarden voor de beroepsge
zelschappen die dit doel verder zouden 
ktmnen bevorderen. 

1) E. Fromm, "De ang~t voor vrijlwid", 
D trech t 1967, blz. 29. 
2) idem 
3) zie L. J. F. Wijsenbeek, definitie van cul
tuur in Vrijheid en Democratie, 14 juni 1968. 
4) Beginselverklaring van de JOVD "Liberaal 
Reveil", Rotterdam-'s-Gravenhage, !Je jaar
gang nr. 5/6, sept. 1966, blz. 183. 
5) Duco van Weerlee, "Wat de Provo's wil
len", Amsterdam, 1966, blz. 15. 
6) ontleend aan een lezing van lVIw. M. Sic
man-Hardeman . 
7) L. J( F. Wijsenbeek, op, cit. 
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van de VVD te Arnhem 
speel-t'uimte) voor het kind en volwas
sene is vaal\ arm, ari):10edig en armetie· 
ng. 

Research 

Cultuur en scheppende kunstenaars 

Iedere organisatie en planning heeft 
het moeilijk met datgene, watbuiten het 
normale valt, zowel het toneel als de 
overheid. • 

Vraag: In hoeveL-re kan er - naast 
het huidige systeem van subsidie - een 
behoorlijk fonds bestaan voor buiten de 
normale begroting vallende kunstuitin
gen, voor specifieke kunstmanifestaties 
en voor research? 

De regisseur El'ik ·Vos heeft voor de 
culturele dag die de VVD rnorgen te 
Arnhem organiseert, het volgende 
pre-advies opgesteld over cultuur en 
scheppende kunstenaars. 

Er bestaat duidelijke overeenkomst 
tt.'"sen melk en kunst. Beide · moeten 
verkocht worden om een publiek te be
reiken. Beide artikelen keimen concur
rerende artikelen van m,inder allooi, ze 
hebben beide de juiste propag-anda no-
<!lg. . ..•.... · 

De kunstenaar _h.an aileen ''pt()êll,)eeren 
wanneer de · wortels van; ~~jn U$p~ratie 
niet bij de muze, ·mà.ar.·.··::m:· de 
maatschappij liggen. WaJ.Weèr het voe
dings- en ervaringsarsenäai. niet vóort
durend wordt aan6evuld{en · 'Vernieuwd, 
loopt zijn kunst dood, all! 'een rivier die 
geen water meer krijgt aangevoerd en 
waarvan de bedding alleen overblijft. 

Probleem: Bij kunstbegrip is de ap
preciatie moeilijk controleerbaar, defi
nieerbaar, of in waarden uit te drukken. 
Er zijn geen maatstaven als bijv. hoog
te, waterstand of stroomsnelheid. 

Zodra lrunst een g'l'ote maatschappe
lijke functie gaat innemen - zoals bij 
het toneel het geval is - wordt de 
noodzaak groter tot voortdurende her
ziening, in verband met die maatschap
plJ. 

Producent en afnemer 
Ter discussie: Jn. hoeverre heeft de 

maatschappij het recht eisen te stellen 
.aan kunst, zoals eisen gesteld worden 
aan fabricage en distribuering van 
melk? Wanneer kunst door de 
maatschappij wordt gesubsidieerd, wel
ke rechten ontleent die maatschappij 
daaraan en wie bepaalt die r·echten? · 

Waat·schuwing: Waaruit bestaat de 
kunstzinnige radar van de maatschap
pij? Wat bespeurt die en hoe? Lopen de 
belangen parallel, nu, of in de toe
komst? 

Vraag: Afgezien van het recht, hoe 
groot is de macht, het inzicht en de wil 
van het publiek invloed uit te oefenen 
op het toneelgebeuren? Of daarin veran
dering te brengen? 

De economische en ot;g-anisatorische 
bedrijvigheid van toneelg-ezelschappen 
en schouwburgen is dikwijls te amateu
ristisch en onnodig improvisatorisch. 
Hiermee is noch 1oneel, noch publiek 
gediend. De diensten van het toneel zijn 
dikwijls te toevallig, te ongecoördineerd 
eli te weinig gerlcht. 

Te dikwijls wordt het eigenbelan~; van 
het gezelschap, schouwburg, en de 
respectievelijke directies en medewer
Jrers meer gediend dan het belang van 
l1et publiek. 

Mogelijkheid: Zoals ziekenhuizen en 
ondernemingen van tijd tot tijd in be
lang van de g-emeenschap en van 'de 
on<l:en1eming zelf wetenschappelijk wor
den doorgelicht, !.ijkt het mij van groot 
belang dat. ook een ktmstinstituut zoals 
toneel af en toe grondig wetenschappe
lijk wordt doorgelicht. Er is te weinig 
bekend over de methodiek van de plan
ning, de voorbereiding van het repertoi
re, de inwerking daarvan op het pu
bliek, de scholing van dat publiek, de 
herscholing en heroriëntatie van de to
neelkunstenaar. 

Vragen: Welke soorten publiek wor
den waar bereikt? Met welk soort reper
toire; welke bevolldngsgroepen, welke 
leeftijden, type scholen, steden en plat
teland etc. Welke wensen leven bij het 
publiek: wat wil men? Waarom? Hoe 
vaak'{ Wat mist men'l Waar? 

Men versta mij goed: ik zeg niet dat 
het toneel moet tioen wat het publiek 
wil, maar het toneel moet zeer goed 
weten wat het publiek wil. Het moet de 
uitwerking van de eigen voorstelling
kennen, zo gedetailleerd mogelijk. De 
weinige kennis die het toneel momen
teel bezit van het publiek en de inwer-

VOORZITTER 
SECTIE C 
~Ievrouw G.- V. vau Someren-Dow· 

ner <lie, zoals eerder werd aaug·ekon· 
digd, zou optreden als voorzitster van 
sectie C (onderwerp: cultuur en 
scheppende kunstenaars), is helaa~s 
verhindenl de culturele dag in Arn· 
hem bij te wonen. Sectie' C zal thans 
wonlen voorgezeten door de heer 
H. J. h Vonhoff uit Amsterdam, lid 
van de Tweede Kamer voor de VVD. 

ldng van de voorstelling op dat publiek, 
wordt te weinig benut. 

Authenticiteit 
Niemand moet verlangen dat alle to

neel voor alle publiek geschikt zou zijn. 
Integendeel: hoe groter de verschillen 
in de keuze van stuitken en de stijl van 
denken (met als gevolg een groot 
verschil in de stijl van spelen), hoe 
interessanter het :kunstbestel.- Het pu
bliek moet kunnen kiezen, een voorkeur 
kunnen. bepalen i Nu·is een ~voorkeur zel
den mogelijk, omdat dezè uit ·de aard 
der zaak alleen kan ontstaan voor sp~ci
fieke (authentieke) zaken. De subsidie
gever dient authenticiteit van kunst 
sterk aan te moedigen. 

Vraag: Willen de mensen het beste 
produkt, weten ze wat het beste produkt 
is (weten wij dat?), en weten zij hoe ze 
dat kunnen vinden? Kunnen ze het ver
werken·t 

Public relation 
Vraag: Hoe wordt het publiek koop

rijp· gemaakt voor een beter produkt? 
De schakel, die pas bij enkele ge

zelschappen begint te werken, maar bij 
sommige bijna geheel niet bestaat, is de 
hoofdverbinding tussen publiek en to
neel. Public relation zou de hoofdscha
kel moeten zijn (de naam. zou evenwel 
company-relation moeten zijn, omdat de 
bevrucl1ting wederzijds werkt). 

De toneelgezelschappen .~jn ·niet a.l
lee;n verantwoordelijk voor het J,nalten 
van- een goede voorstelli!ig,. maar, ·even
zeer voor het bereiken daarmee. van het 
juiste· publielt, en op de jmste-wijze. 

Het gaat niet aan om bijv. de pil uit 
te· vinden en te produceren, zonder deze 
te· verschaffen en zonder te weten. waar 
hij terecht komt, 'ln bij wie, en wat het 
gevolg van het al of niet gebruiken is. 
De kunstenaar is, evenals de arts, mede 
verantwoordelijk voor de gevolgen van 
zijn werk. De :nedische ethiek staat 
echter meestal op een hoger peil. 

Onderwijs 
Een van de belangrijkste taken van 

kunst is opnieuw net kind in de volwas
sene aan te sporen, hem bewust te ma
ken van zijn eigen ereativiteit, zijn rela
tiviteitsgevoel te vergroten. 

De eerste taak van het onderwijs is 
cultuur bij te brengen. Momenteel staat 
kennis bijbrengen nog steeds voorop. 
En soms niet eens voorop, maar in zijn 
eentJe. 

Doordat, de leerling op school te dik
wijls gedwongen wordt de voorstelling 
(voor-st~lling) van zijn leraar niet-crea
tief over t!!. nemen (zonder die dus te 
verwerken· tot zijn eigen voor-stelling), 
neemt hij bij het bijwonen van ltunstui
tingen vaak een te passieve houding 
aan. Het gevolg. hiervan is, dat het vol
wassen publiek later tegen de voorstel
ling "aan zit te kijken", niet alleen uit 
gefrustreerdheid, <>nwetendheid, onkun
de of luiheid, maar vooral ook door 
gebrek aan juiste training. 

Het toneel draagt hieraan mede 
schuld, omdat het veel te weinig onder
neemt om de geestelijlte elasticiteit van 
het publiek te ontwikkelen en te stimu
leren. 

Het is -· uitzonderingen daargelaten 
-- te ongeïnteresseerd in het publiek. 
De wezenlijke voorstelling vindt nl. 
plaats in de toesc:1ouwer zelf, niet bui
ten hem, niet op het toneel. De voorstel
ling is een dialoog tussen kunstenaar en 
publiek. Van nature is ieder kind bereid 
tot dialoog, maar deze wordt te weinig 
gaande gehouden Hjderis zijn ontwikke
ling. 

Daarom zullen wetenschap en ktu1st 
in de komende jaren in scholen en 
kunstinstituten moeten werken aan een 
nieuwe (vernieuwde) fase van ontwikke'· 
ling: dialoog-voel'èn. Hierdoor kan een 
rijker en soepeler gedachten- en ge
voelswereld worden gestimuleerd. · 

Dialoog: Niet alleen tussen leraar en 
leerling, tussen oudere en jongere gene
ratie maar evenzeer tussen de verschil
lend~ gebieden van cultuur: tussen we
tenschap en kunst, en tussen de ' 
verschillende onderdelen van kunst en 
wetenschap onderling. 

Voor de ruimte en de soepelheid van 
het denken aan de universiteit verdient 
het aanbeveling F-en grotere soepelheid 
te hanteren bij het creëren van de mo· 
gelijkheid om andere vakken dan het 
hoofdvak en het voor de hand liggende, 
daarbij passende, bijvak te, studeren. 
Het moet gestimuleerd worden,in plaats 
van afgeremd, wanneer bijv. een student 
psychologie, Frans, medicijnen of rech-

ERIK VOS 

ten als bijvak drama, muziel• of cul
tuur-filo!lofie,zou· ,willen kiezen. 

Parken 
Er bestaat . geen wezenlijk verschil in 

·beleid tussen een park aanleggen, .waar 
mensen kunnen wandelen, spelen, ·el
lmar ontmoeten, frisse lucht inademen, 
ontkomen. aan lawaai en stank, of een 
voorstelling verzorgen. 

Beide, het park en de voorstelling, 
bestaan bij de gratie van het gezamen
lijk beleven. Nederland heeft uiterst in
telligente en bekwame planten- en 
grondkenners, " watervormgevers en 
bruggenbouwers, maar de artisticiteit 
van de parltenm·akers, of liever nog: 
het cultuurbesef bij degenen die de par
l\en aanleggen, is geringer dan in enig 
ander land van Europa dat ik bezocht 
11eb·. 

De speelruimte (te lezen als 

Voor research bestaat bij het toneel 
bijna g-een mogelijkheid en geen do
mein, experimenten vinden te weinig 
plaats. Dit komt ten dele doordat de 
leidingen van de gezelschappen menen 
(wellicht ten onrechte) dat daar binnen 
de begroting en de opdracht van subsi· 
dieg-ever te weinig ruimte voor bestaat. 
Hierdoor vindt een investering plaats op 
t~ korte termijn en probeert men dik
wijls in een pressure-cooker bijzondere 
resultaten te verweliken. · 
H~t zou bijv. mogelijk moeten zijn om 

--- bij wijze van uitzondering - een 
groep jonge acteurs (liefst binnen een 

·bestaand gezelschap) een zestal maan
den te laien experimenteren met vorm en 
}nhoud, met onontgonnen bewegingen, 
.klanken en emoties, om te onderzoeken 
welke· mogelijkheden de acteur ' ter 
beschikking staan. En welke uitings
vormen niet of te weinig worden 
benut. Door de Jwrte repetitietijd en 
angst voor het onzekere komt de acteur 
aan research of experimenteren niet of 
nauwelijks toe. 

Stichtingsbestuur of subsidiegever · 
zouden in zo'n geval geen onmiddellijk 
"praktisch en zichtbaar" resultaat moe
ten verlangen. Ook hier· spiegele men 
zich aan de industrie, waar men - n1et 
het oog op de toelwmst - grote investe
ringen doet, deels à fonds perdu. 

Door gebrek aan research ontaardt de 
toneellmnst te vaak in gemeenplaatsen, 
wordt de acteur onpersoonlijker in zijn 
uitingen en wordt zijn rol in de voorstel
ling eerder een gemiddelde dan een 
uiterste. 

In de politiek zou men minder moeten 
zeggen: (bijv.) cultuur is een noodzake-, 
lijlte levensbehoefte. Meer zou men 
moeten zeggen: (bijv.) er moet binnen 
zoveel jaar op die en die plaats voor zo 
en zoveel mensen een schouwburg ko
men. 

Het laatste is verstaanbaar en contro
leerbaar. Het eerste niet. 

één van de goede dingen in 
uw leven 

.c 
Noteer mij voor een proefabonnement op de Nieuwe 
Rotterdamse Courant van drle wekèn voor f 1.25, welk 
bedrag ik op uw girorekening 40 zal overmaken, 

c 
een kwartaalabonnement à f 15.50, Eerst krijg ik de 
NRC TWEE WEKEN GRATLS 

Naam met voorletters en volledig adres s.v.p. invullen 
1net blokletters, uitknippen en in gesioten envelop 
:wnder postzegel zenden aan: Abonnementenadmini
stratie Nieuwe :Rotterdamse Courant, Antw9ord· 
nummer 1168. Rotterdam. 
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Pre-adviezen culturele dag 
Cultuurpolitiek van de 

Nederlandse overheid 
Mr. D. F. Went, lid voor de VVD van 

provinciale staten van Friesland, heeft 
voor de culturele dag die de VVD mor
gen te Arnhem organiseert, het volgen
de pre-advies opgesteld over de cultuut·
politiek van de Nederlandse overheid. 

Er wordt gesproken van cultuurpoli
tielr van de Nederlandse overheid, niet 
van· de staat. 

Wij ldmnen - zonder ons hier in 
staatrechtelijke beschouwingen te ver
diepe!~ - instemmen met de in dit \'er
band door mr. A. Stempels (Nederlands • 
Gesprek Centrum, PubliCatie No. 4, 
Staat en Cultu\}r, pag. 37) gegeven defi- · 
nitie van het begrip Staat: een door 
recht bepaalde vorm van de menselijke 
samenleving. 

Wie het begrip Staat wenst te introdu
ceren bij cultuurpolitiek - zoals de so
cialistische zienswijze dit doet -- komt 
bovendien.- direct in botsing met het be- · 
grip cultuur dat zich met een dergelijke 
introductie niet verdraagt (vergel. de 
socialist dr. G. van der Leeuw in "natio-
nale cultuurtaak"). ' 

Het begrip Overheid geeft echter één 
der ·actieve instrumenten aan d1e een 
taak hebben te_ vervullen bij een juiste 
cultuurpolitiek. 

"De Overheid. is er echter niet tenein
de zelf lmnst en cujtuur voort te bren
gen. Daartoe heeft zij geen functie en 
bevoegdheid of orgaan en gezag." (cul
tureel perspectief - Fryske Kultuerried 
1961). 

Hierbij zijn taken aan te ·wijzen voor 
ce11trale overheid en lagere overheden. 
(Prov. Staten, gemeenteraden). 

Cultuur 
De tientanen definities van cultuur 

maken het moeilijk een verantwoorde 
k~uze te doen. De definitie genoemd 

door de voorzitter van ons congres, mr. 
drs. Wijsenbeek, in Vrijheid en Demo

, eratie van 14 juni j.l.: "Cultuur is het 
samenstel van geestelijke verworvenhe
d~n · en onderzoekingen die tezamen het 
menselijk streven - boven en behalve 
de noodzakelijke levensbehoefte - uit
n1aken, de n1ens zijn "geestes werk" 
verschaffen'', is een benadering waar
mee ik mij volkomen kan verenigen. 
Deze definitie die fn, .·een· wat minder 
gecompliceerd·e vorrn ·ook door mr.: I-1. 
van Riel is gegeven, maakt wel dmde
lijk dat hier voor een benadering van 
cultuur als staatszaak geen plaats is. 
Er is ook geen plaats voor welke poli
tieke partij dan ook zich het recht aan 
te matigen de cultuur voor zich te p10-
nopoliseren. Er is wel de plicht er grote 
aandacht aan te besteden. 

Noodzaak van 
Cultuurpolitiek 

Centraal moet worden gestéld dat ctll~ 
tuurbelevenis en cultuurbesef pt·inci
piële voorwaarden zijn YOor de ontplooi-

Mr. D. F. WENT 

ing van de staatsburger als medewer
]{er aan de opbouw van een democra
tische gemeenschap. 

Immers door de ingewil{kelde moder
ne structuur en voortschrijdende specia
lisatie van de maatschappij (val\kennis, 
automatisering etc.) dreigt het gevaar 
van een verdere vereenzan1ing en van 
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het zich verloren voelen van de indivi
duele mens. Psychische spanningen, dik
wijls teweeg gebracht door een moei
lijke aanpassing aan dè grote tech
nische ontwikkeling van de maatschap
pij. kunnen slechts worden opgevangen 
door -ontwikl,eling van het creativi
teitsvermogen van de mens. Juist daar
om is in deze tijd een juiste cultuurpoli
tiek van de overheid een dringende 
noodzaak. Hierbij kan ·gewezen worden 
op- de merkwaardige ontwikkeling dat 
wij in de· 2e helft van de 20e eeuw weer 
de mogelijkheden zullen moeten opspo
ren tot actieve creativiteit die in de 
middeleeuwen zo rijkeiijlt bestonden. 
maar die in deze moderne tijd verloren 
schijnen te gaan. Misschien is zelfs het 
verlangen in deze tijd naar creatieve 
ontplooiing juist door de ontwikkeling 
van de maatschappij groter dan ooit te 
voren. De overheid komt hierbij -- wat 
vrij uitgedrukt - op een punf dat zij 
een soort van cultuurgeologe wordt die 
allerhande zaken door haar vingers laat 
glijden en sorteert. Daarbij moet zij, 
omdat wij nu eenniaal niet in het para
dijs van de overvloed leven een bewuste 
keuze doen. 

Twee hoofddelen 
Onze cultuurpolitiek zal in twee hoofd

delen uiteenvallen. 
· 1. Een introverte cultuurpolitiel{ en 

2. Een open ofwel dynamische cul
tuurpolitiek. 

Onder introverte cultuurpolitiek 
versta ik een verdere verdieping van de 
historische cultuurwaarden uit het vel'
leden. Een systematische bestudering 
en overbrenging van de waardeschattin
gen aan cultuurbelevenis in het verle
den naar het heden. 

Onder open of dynamische cultuurpo
litiek versta ili het scheppen van die 
creativiteitsmogelijkheden die voor een 
verdere ontwiltkeling van de cultuur 
noodzakelijk zijn. Hierbij wordt gedacht 
aan het stimuleren van vormingsonder
wijs. In het bijzonder zal hierbij ge
·dacht moeten worden aan de· ontwikl<e
ling van de amateuristische kunstbeoefe
ning in haar verschillende vormen. 

Wij constateren met voldoening dat 
de minister van C.R.M. op blz. 11 van 
de memorie van toelichting op ·de 
rijksbegroting hieraan aandacht besteedt. 
Terecht wordt hier gesteld dat deze ama
teuristische kunstbeoefening een belang
rijke bijdrage kan vormen tot de zelfver
wezelijking van de mens. Ook mr. Van 
Riel heeft hier vele malen op gewezen, 
De pogingen om de noodzakelijke uit
bouw van het docentenkader voor dit 
doel te verwezenlijl\en dienen door de 
VVD krachtig te worden ondersteund. 

Wellicht is het mogelijk deze oplei
ding in te bouwen in de bestaande to
neelacademies en academies voor beel
dènde vorming. Het zal bovendien nood
zakelijk zijn reeds vanaf de lagere 
school cultuurbesef aan de jongeren bij 
te brengen. Dit onderwijs zal niet 
slechts vormend onderwijs (musische 
vorming etc.) moeten omvatten .maar 
ook aan de introverte cultuurpolitiek 
(bijbrengen van begrip voor historische 
culturele waarden) aandacht besteden, 

Ten slotte zal niet slechts de jeugd 
maar ook de ouderen in dit cultuurpro~ 
ces moeten worden opgenomen. Ilt raak 
hierbij aan het probleem van de ,.édn
cation permanente". 

Cultuurspreiding 
Wanneer wij de ontplooiing va:n de 

cultuur als één der belangrijl~ste waar
den zien -voor het meewerken door de 
staatsburger aan de opbouw van een 
democratische g·emeenschap, dan moe
ten wij ons realiseren dat de speelruim
te hiervoor door verdergaande centra
lisatie aanmerkelijk is verkleind. Wan-
neer wij dus het beginsel van Vrijheid 
en Democratie in onze cultuurpolitiek 
centraal willen stellen zodat de. gehele 
persoonlijkheid van de mens werkelijk 
vrij wordt, dan zal dit alleen mogelijk 
zijn indien de waarde van decentralisa
tie wordt erkend. 

-Bij deze decentralisatie zal een grote 
verantwoordelijkheid worden gelegd op 
dé "lagere" overheden. Het subsidiebe
leid ·voor de ontwikkeling in het bijzon
der van regionale culturen zal moeten· . 
worden gelegd daar waar deze verant
woordelijkheid hoort. Dat wil dus zeg
gen in de eerste plaats bij de Provincia
le Staten en daarnaast bij de gemeente
raden. Daarbij zullen alle stromingen 
uit de gemeenschap zelf moeten worden 
ingeschakeld. Een betere coördinatie 
tussen cultm·,_e raden en ou hetzelfde 
terrein werkzame verenigingên zal moe
ten worden tot stand gebracht. Voor 
deze horizontale spreiding en tevem; be
vordering van regionale culturen zullen 
dus aan de lagere overheid betere fi
nancieringsmogelijktleden moeten wm·
den gegeven. Dit hoeft niet per se te 
leiden tot een aanzienlijke verhoging van 
het uitgavepeil. Hier· is meer sprake 

(Vervolg op j)ag·. 11) 
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van een andere verdeling van de 
beschikbare gelden dan tot nog toe het 
geval is. De veüicale (sociale) cul· 
tuurspreiding zal in hoofdzaak de taak 
blijven van de centrale overheid. Zoals 
hierboven reeds vermeld zal deze voor· 
al gericht moeten zijn op een verbete• 
ring van het onderwijs. 

het buitenland 

Daar zullen waarschijnlijk grote be· 
dragen mee gemoeid zijn. Dit werpt 
echter in de toekomst op de lange duur 
zijn vruchten af. Wanneer me_n i.mmer's 
stelt als liberaal en bepaald . met ten 
onrechte dat ook de gemeenschap zelf, 
de mens dus persoonlijk zijn financieel 
offer zal moeten bijdragen, dan kan dit 
slechts wanneer ook het besef leeft dat 
juist-in deze moderne tijd het behoud en 
de ontwikkeling van onze Nederlandse 
culturen noodzakelijk zijn. Bij de horizon
tale spreiding zal men zich echter moe
ten afvragen of men bij het scheppen 
van de mogelijkheid tot regionale cultu
l·ele ontplooiing niet in de eerste plaats 
aandacht zou 1noeten besteden aan de 
verbetering van de accommodatie van 
de zalen waar orkesten en toneelge
zelschappen moeten optreden._ Het uit
breiden van orkesten en het oprichten 
van nieuwe regionale toneelgezelschap
pen heeft geen zin wanneer de prak
tische mogelijkheid tot het cultuur bren
gen feitelijk niet aanwezig is. ~et is 
noodzakelijk om van de beschikbare 
gelden en de daardoor geschapen moge
lijlzheden een zo efficiënt mogelijk ge
bruik te maken. 

Ten slotte een wellicht .irreële opmer
king. 

De voorvechters voor cultuurspreiding 
schijnen zich voor ogen te- houdén, aldus 
J. Meurenbelt ("over vertikale cul
tuurspreiding", De Nieuwe Stem, 17, 
1962, pag. 179) dat de kunst de schoon
heid en de ontroering levert "die 
voedsel zijn voor de geest". 

Wij gaven hierboven aan dat er vele 
definities of benaderingen van het be
grip cultuur zijn te geven. Maar is het 
misschien niet zo, dat het bevorderen 
van cultuurbesef ons kan terugvoeren 
tot het meést essentiële, tot de ontroe
ring van het wonder van dit leven? 

Zoals een dichter het uitdrukt: 
Want alleen is leven leven 
als het tot de dood ontroert. 
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Mr. drs. L. J. F. Wijsenbeek, direc
teur va.n -het Gemeentemuseum te Den 
Haag ::en, voorzitter van de culturele 
èommissië van de VVD, heeft voor de 
culturele- dag-_ di~ de· VVD morgen te 
Arnhem örg;3.niseert het volgende pre
l!lii'vies . opgësteld over de presentatie 
van de _Nederlandse cultuur in het bui-
tenland. -

Vooi· het uitstippelen van de hoofdlij
nen van een buitenlands cultuurbeleid 
op langere termijn, zullen we er in elk 
geval goed aan doen uit te gaan van 
een zich ook politiek integrerend Euro
pa •. 

Hieruit volgt logischerwijze dat voor 
het buitenlandse beleid van de landen 
die deel uitmaken of zullen uitmaken 
van het zich integrerende Europa, het 
buitenlandse cultuurbeleid belangTijker 
wordt naarmate de politielie en econo
mische integratie voortsehr\idt. Im
mers, in het politieke en het econo
mische vlak zullen de ledenstaten lioe 
langer' hoe minder anuslag hebbPn. Op 
die terreinen zal hun taak geleidelijk 
aan overgenomen worden door de ge
meenschapsorganen. 

Toenemende politieke en economische 
integratie m:oet leiden tot toenemend 
belang van cultuurbeleid als onderdeel 
van buitenlandse politiek in het alge
meen. In het theoretische eindstadium 
van een politieK· en economisch vere
nigd Europa, zou het buitenlandse be
leid van de lidstaten alleen nog maar 
cultureel beleid kmmen zijn. Dit geldt 
zowel voor de onderlinge betrekkingen 
als voor het beleid ten opzichte van 
dente !anaen. 

Wat ik bepleit is een actief buiten
lands cultuurbeleid, nauw gecoördineerd 
met het (Nederlands-) Belgische, dat 
tot doel moet hebben de handhaving en 
uitdraging van de eigen identiteit van 
de Nederlandse cultuur als onderdeel 
van de Europese cultuur. De Europese
cultüur kan gekarakteriseerd worden 
als een eenheid waarbinnen zich een 
rijke .veelvormigheid heeft ontwikkeld. 
Dit is een van de grootste actiefposten 
van de Europese cultuur, deze wissel
werking en onderlinge bevruchtmg. 

Schoolvoor-beeld 

De Nederlandse <!t<ltuur is een school
voorbeeld van een cultuur die altijd ten_ 
volle opengestaan heeft voor buiten
landse invloeden, zonder dat die geleid 
hebben tot verlies vari eigen culturele 
identiteit.- We hebben veel genomen, 
maar ook veel geg-even. Ik zeg dit zon· 
de1· cultureel chauvinisme; zelfs opper-_ 
vlakkige kenners van de Europese cul
tuurgeschiedenis kunnen hiervan vol
doende overtuigende voorbeelden aan
dragen. 

Wij hebben nu de plicht om ons cultu
reel erfdeel als onderdeel van de Euro
pese culturele traditie te handl)aven. 
Het alternatief is, dat bedenke men wel, 
niet opgaan in een :'lllesomvattende Eu
l'Opese cultuur, die nu eenmaal ondanks 
alle eenheid in de verscheidenheid niet 
bestaat, nee, het is opgaan in een van 
de ons omringende grote cultuurkrin
gen. Waarbij onmiddellijk vastgesteld 
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dient te worden dat geen van die cul
tuurkringen er ook maar aan denkt zijn 
eigen identiteit op te geven. Wij- Neder
landse cultuurdragers met een - kleine 
twintig mi1joen zijn daarnaast geenszins 
, ,quantltë nëg!lgeable:' 

Noch Duitsland, mJch Frankrijk of En
g-eland denkt eraan zijn culturele iden
titeit op te geven. Hetzelfde geldt voor 
Italië en Spanje. Niet alleen dat, al deze 
landen voeren eën actiëf, enkele zelfs 
een bijna agressief, buitenlands cultuur
beleid, waaraan beel veel geld ten koste 
gelegd wordt. Dat Nederland geen cul
tuurbeleid heeft, binnenlands noch bui
tenlands, hangt ongetwijféld samen met 
ons zwakke nationale besef. Wie zich 
nauwelijks bewust is van zijn identiteit 
komt ook niet op _de gedachte anderen 
het aparte van zijn Jiarakter onder ogen 
te brengen. 

l{eéapitulerend stel 11{ vast: 
• dat de Europese integratie uiteinde
lijk de politieke en economische 
zelfstandigheid van de deelnemende lan
den za! opnetten; 

• _dat het toekomstige Europa ver
a.rmd zou worden indien ook ae culture- -
!e veelvormig11eid ;WU verdWiJnen; 

• dat het dan ook een Europese plicht 
is om de ·eigen t;•Jlturele identiteit te 
handhaven en om die in het onderlinge 
verkeer en' dat met derde landen uit te 
dragen; 

• dat de conclusie t.a.v._ een actief bui
tenlands cultuurbeleid -in- niet mindere · · 
mate geldt ·wanneer men eerder de na
druk wil leggen op de wenselijkheid of 
de noodzaak van het handhaven van de _ 
nationale identiteit, aangezien ook dat ·· 
alleen langs culturele weg bewerkstel
llgd Jmn worcten. 

Dat wij geen öuitenlands cultuurbe
leid hebben, betekent uiteraard niet dat 
we in het buitenland op cultureel gebied 
niets doen. Maar onze activiteiten daar 
zijn kwalitatief en kwantitatief onv?l
doende en ongericht. Bijna overal ZlJll 

het onze diplomatièl,e vertegenwoordi
gingen die belast z1jn met de eu~turele 
en andere voorlichting van overheidswe
ge. De fondsen waarover onze am~assa
des voor dit doel lmnnen beschikken 
zijn uiterst bescheiden em ten enenmale 
onvoldoende voor culturele manifesta
tie van enige omvang. Kwantitatief on
voldoende is ook áe personeelsbezetting. 
\Vat kan één ambtenaar van de buiten
landse dienst met een of hoogstens twee 
nl.edewerkers beginnen in een land als 
Engeland of de Bondsrepubliek 
Duitsland 'Naar het culturele leven niet, 
als in Frankrijk, in één centrum is 
geconcentreerd, maar over vele, vaak 
ver uiteenliggende steden is ve1·deeld. 
Om over de Ven.111igde Staten of Indo
nesië, waar de situatie niet anders is; 
maar te zwijgen. En dan heb ik hier 
nog de landen genoemd - België, Italië 
en India komen daar bij - waar ten
minste een diplomatieke ambtenaar 
specifiek met culturele zaken belast is; 
al moet ik daar dan weer bij vermelden 
dat de meeste van deze ambtenaren ook 
verantwoordelijk zijn voor perszaken. 
In het licht van de historische ontwikke
lingen - het gaat m beide gevallen om 
voorlichting - is deze combinatie wel 
ve1·Jdaarbaar, maar daarom niet min-

der onwenselijk. In alle andere landen 
is voor onze culturele ;;>l'esentatie noeh 
in functioneel noch in financieel opzicht 
enige aparte voorz1emng getroffen. 

Twee miljoen 

Ik heb het tot HU toe alleen gehad 
over de activiteiten van het ministerie 
van buitenlandse zaken en onze diplo
matieke posten. De afdelingen voor bui
tenlandse betrekkingen van het ministe
rie van cultuur, recreatie en 
maatschappelijk werk, - en dat van on
derwijs en wetenschappen, hebben iets 
meer financiële armslag, maar ook zij 
zijn voor de uitvoering van hun taak in 
het buitenland bijna uitsluitend aange
wezen op de enkele culturele attachés 
voornoemd. Als we de fondsen waarover 
de drie ministeries ,·oor culturele .activi
teiten in het buitenland kunnen beschik
ken bij elkaa1· optellen, komen we vol
gens een ruwe schatting op hoogstens 
twee miljoen per jaar. Vergelijk dat 
maar eens met wat onze buurlanden 
voor hetzelfde doel uitgeven: de 
Bondsrepubliek Duitsland rond 800 mil
joen DM, de British Council beschikt 
over een jaarlijks budget van 40 à 50 
rüiljoen pond, de halve ·begroting van de 
Quai d'Orsay is voor cultureel werk 
bestemd. We hoeven ons niet met deze 
grote drie te meten, maar ook naar 
verhouding blijft Nederland hierbij ver 
ten achter .. _ Dit zou al erg zijn als onze 
cultuur zich min of meer zelf verkopen 
zou, zoals de Franse of de Angelsak
sische - hoewel Fransen en Britten (en 
Amerikanen) zoals aangeduid geen en
kel risico nemen _:_: maar het is bepaald 
onverantwoord in de feitelijke Europese 
situatie, waarin de Nederlandse cultuur, 
zelfs (of vooral?) bij onze directe buren 
of helemaal niet bekend,. of voorwerp 
van de meest grove misvatting is. Dat 
ónze taàl een Duits dialect is, dat gelo
ven niet aueen de meeste DUitsers. 

Wat me voor ogen staat is een Neder
landse versie van de "British Council", 
een onafhankelijk moederinstituut in· ei
gen land, met een of meer dóchterinsÜ
tuten in daarvoor in aanmerking lw
mende landen. Ik hies welbewust voor 
een onafhankelijke instelling, -omdat de· 
overheid er goed aan zal_ doen bij onze 
culturele presentatie in het buitenland 
op .de achtergrond te blijv~n. Door haar 
georganiseerde manifestaties worden 
namelijk al gauw als propaganda erva
ren. De overheid .ml natuurlijk wel een 
vinger in de pap moeten hebben, al was 
het alleen maar om toezicht uit te oefe
nen op de besteding van de ter beschik
king gestelde belastinggelden. 

"Pilot-projects11 

In landen die prioriteit lijken te lle b
ben zouden we eerst eens met , ,pi
lot-projects" moeten beginnen, enkele 
instituten op strategische plaatsen, 
waar ervaring opgedaan kan worden 
vóór de volgende vestigingen plaatsvin
den. Laten we ook niet vergeten dat het 
niet o-emakkelijk zal ZIJn voldoende 
geschikte stafleden te vinden. Priori~eit 
zou 11' willen verlenen aan: 
e onze huidige partners in de EEG, 
met name aan de Bondsrepubliei{ 
Duitsland. Daar immers is de kans het 
grootst dat de Nederla~dse cultuur ge
zien wordt als een denvaat, met name 
van de Duitse; 
• enkele geselecteerde ontwikke
lingslanden, waar bij Indonesië voor
opstaat. Hier hebben we nog een cultu
reel substraat (vooral in de Neder
landse taal) waar opnieuw op gebouwd 
kan worden. In dit verband zij er op 
o-ewezen dat andere landen aan de cul
~urele component ;;an hun ontwikke
lingshulp steeds meer betekenis gaan 
hechten. 

Verwezenlijking v;m de hierboven ge
fol'muleerde desiderata zal geld 
kosten. De verhoging van de begroting 
voor dat doel zal evenwel geleidelijk 
plaats kunnen vinden. Met een culturele 
presentie van enig niveau, die binnen 
een jaar of tien op poten gezet zou 
kunnen worden ,zouden per jaar toeh 
wel enkele tientallen miljoenen guldens 
gemoeid zijn. Maar het lijkt mij nodig 
dat "een cultuur die leeft, betaalt voor 
zijn toekomst". 
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ONDERNEMINGS-PENSIOENREGELIN GEN 

Waardevast en welvaartsvast 
Vragen aan 

de . regerin.g 
De kwestie van bedrijfs- en onderne

mingspensioenen en de daarop betrek
king hebbende regelingen is de laatste 
tijd nog al eens in discussie gekomen. 
Reeds lang bestond de klacht dat deze 
fondsen in het algemeen geen rekening 
houden met de waardedaling van het 
o·eld dus niet waardevast of wel
~am:tsvast zijn. Daarnaast is de laatste 
jaren door de déconfiture van enkele 
ondernemingen de vrees geuit, dat het 
toezicht op deze fondsen niet voldoende 
zou zijn om de belangen van de gepen
sioneerden en de pensioengerechtigden te 
waarborgen. Aan dit laatste punt heb
ben wij in dit blad op 6 . oktober . 1~67 
enige aandacht gewijd naar aanle1dmg 
vàn enkele gevallen, die toen bezorgd
heid wekten. Achteraf is gebleken, dat 
het nogal meeviel, al wil dit niet '?eggen 
dat er in de bestaande ·controle van de 
Verzekeringskamer geen verbeteringen 
nodig zouden zijn. 

Het eerste punt dus de gul-
den-is-gulden-positie van de ~vergrote 
meerderheid der_ pensioenregelmgen , 
is een zaak die dieper en breder gaat. 
Zij raakt i::Umers alle gerechtigden in 
particuliere verzekeringen. 

Bij de Uitg. Mij. A. E. Klmver 
te· Deventer is zojuist een uit
gave verschenen, die in dit ver
baind de aandacht vraagt: "Onderne
mingspensioenregelingen'~ (f 12,50) van 
de hand van de heer H. L. F. Verbraak, 
raadgevend actuaris te Àmsterdam, die 
ui~ hoofde van deze functie dus dage
lijks met deze materie in aanraking is. 
Het boek (105 pag.) geç~t zeer veel bij
zonderheden I)Ver pensioen~egelingen _en 
de: wetteifjke·voorschriften daaromtrent. 
Orls interesseert vooral de kwestie van 
de: waarde- of welvaartsvastheid, een 
lnvestie die de heer Verbraak ook van 
overwegend belang acht. 

Zoals men weet zijn de sociale uitke
ringen welvaartsvast, evenals de over
heidspensioenen. Deze welvaartsvast
held wordt verkregen door een koppe
ling van de uitkeringen aan de loon-in
dex. Men gaat er hierbij van uit, dat de 
lonen de toeneming van de welvaart 
aàngeven. Deze maa,tstaf is uiteraard 
niet zuiver: de laatste jaren is het loon
aandeel, de z.g. loonquote, in het natio
naal inkomen sterker gestegen dan dat 
van andere deelhebbers in het nationaal 
mkomen. 

Als maatstaf voor waardevastheid 
geldt de index van - de --î{{îstÉm vàn · le
vensonderhoud. Deze maatstaf bepaalt 
globaal gesproken ?-lleen een bepaald 
welvaartspeil: verhoging' · van .het 
pf:)nsioen, in 't algemeen een inkomen, 
aan de hand van deze index garandeert· 
dits alleen een vast welvaartspeil en 
voor gepensioneerden dUs het peil; d:èlt 
zij op het tijdstip vim pensionering had: 
dim. · · 

Er is theoretisch 'een en ander op te.
nierken over deze wijzen van vaststel
ling. Vóór de oorlog bestond dit geschil
punt tussen economen al, maar het ging 
toen meer over de wijze waarop men de 
waarde van het geld moest reguleren. 
Thans is dit vraagstuk verplaatst van 
het geld naar het inkomen. Men kan 
hieruit afleiden dat het ·vraagstuk van 
de waardevastheid van het geld door de 
n~-oorlogse permanente inflatie wat 
een rechtvaardige inkomenverdeling be
ti·eft van zijn praktische betel{enis is 
beroofd. 

K wcmtitatief vraagstuk 

Om nu weer terug te komen tot de 
pi·aktijk van het ogenblik: wanneer de 
permanente inflatie gemiddeld 3 pct. 
per jaar bedraagt ziet de heer Verbraal{ 
de mogélijkheid om waardevaste pen
sioenregelingen op 'n gegarandeerde ba
sis op te zetten, behoudens bij een ex
cessieve inflatie. Het gaat hier, aldus 
schr., evenals bij een waardevast 
lJensioen, niet om een kwalitatief moei, 
lijk vraagstuk, maar om de kwantiteit 
van wat we over hebben voor de pen~ 
sioenen, binnen het kader van hetgeen 
voor salarissen plus pensioenen beschik
baar komt. 

Dat het dekkingstelsel hierbij van be
lang is, is duidelijk. Daarbij moet be
dacht worden dat het vraagstuk van het 
aangepast houden van de aanspraken 
der actieven aan het voortdurend sterk 
stijgende loonpeil veel zwaarder weegt 
dan dat van het aangepast houden van · 
de uitkeringen van gepensioneerden aan 
het stijgend prijspeil. De heer Verbraak 
heeft zijn studie beperkt tot onderne
mingsregelingen waarvoor het kapitaal
dekkingstelsel noodzakelijk is om be
dl'ijfseconomische en sociale redenen. 

De overheid heeft, sinds de invoering 
van de AOW, naar bekend, algemeen het 
omslagstelsel ingevoerd. Integraal ge
zien maakt dit weinig verschil: Het ar
beidsloos inkomen is een deel van het 
nationale inkomen, zowel onder het 

kapitaaldekking- als onder het 
omslag-stelsel. De staat slaàt de ver
plichting jaarlijks om, hetzij via een 
directe perJl!ie, hetzij via belastinggel
den. Een particuliere maatschappij 
dient echter voor zijn verplichtingen 
vermogen te vormen. 

Garanties 
Wij komen nu tot de grote moeilijk

heid_ voor_ een . ondel.'lJ.emi:ngspensioen
fonds, -dat - de gerechtigden een zeke: 
re waardevastheid of welvaartsvastheld 
wil garanderen~ het meest juiste .dek
kings:'lt.élsel. De onder:lléniirig kan_ dit 
afwentelen· op een verzekeraar, die voor 
collectiwe pe1~soneelsverzekeringen een 
premiekorting verleent,_ gebaseerd op 
het overrendement boven 3% pct. 
(waarop · _ de premiereserve is ge

.baseerd.) Maar dit geldt voor gul
den-is-gulden-verzekeringen. Wil men 
een. waardevaste of welvaartsvaste uit• 
kering garanderen, dan ziet de heer 
Verbraak bij een gemiddeld inflatieper
centage van 3 pct. geen bezwaar: Men 
kan dan immers de inflatievoet van 3 

-peL betrekken in de actuarische bereke
ningen. De moeilijkheid is da:t men niet 
op dit percentage kan rekenen en bo; 
vendien, zo zouden wij willen opmerken, 
zou ·dit slechts praktisehe toepassing' 
kunnen vinden wanneer de relllte op een: 
voldoende hoog peil is i:)ó,jèn de 3 of 3% 
pct. De premies_ zouden bij een lagere 
rente dan de huidige immers sterk stij
gen. Voor een welvaartsvast pensioen 
zo:u. "Qij een loonstijging van ca. 7 pct: 
dit be'zwaar nog meer klemmen. 

·Maar het moeilijkst is de belegging 

All.LE 

VERZEKERINGEN 

• 
HYPOTHEKEN 

• 
FINANCIERINGEN 

• 

makefaàrskantoor 

!llraweli S Wàsseriaa_r tel. 01751·5675.• 

van pensioenfondsen in eigen beheer. 
De heer Verbraak is van mening, dat De Tweede-Kamerleden mevrouw Ve
juist in geval van inflatie op vaste ren- der-Smit en de heer H. J. L. Vonhoif 
tegevende beleggingen een gunstiger hebben de regering schriftelijke vragen 
rendement is te behalen. Dit gaat mis- gesteld, resp. met betrekking tot de flu
schien voor de afgelopen acht jaar op, oride1ing van drinkwater en de speelgele
maar gedurende de Duitse inflatie na de genheid van de volleybalvereniging Val
eerste wereldoorlog, na de loslating van bovot.Je Woerden. Voorts is het antwoord 
de gouden standaard (1931-1936) en _ook q~nnen · gekomen ':an de regering op 
gedurende de periode na de· laatste \vee .,_,_ ,vra,gen van de heer Van Dijk over 
reldoorlog bleef de rente lager dan - plaatlsingsmogelijkheden voor studenten 
thans (3 tot 5 pct.). Sommige economen in de tandheelkunde. 
zijn van oordeel dat men de rentevoet -'<>;;. _- " 
naar believen kan regelen. In ieder ge- Mevrouw Veder-Smit vraagt dfl 
val zal men zich :~iet voor verplichtin- _ ·st.aatssecretaris van Sociale Zaken en 
gen op lange term!llh op de lmidige ren-·, .:Volksgezondheid of hij bereid is aan de 
tevoet mogen.baserên. Gezondheidsraad hetzij een_ nieuw ad-

Belegging in aaftdelen biedt alledei vies, hetzij een nota over de huidig3 
risico's tegenover voordelen. Maar' voor stand der wetenschap inzake de fluori
welvaartsvastheid, .die gebaseerd is op dering van drinkwater te .vragen, dan 
de loonindex wijst de heer Verbraak er ., y.rel een. commissie ad hoc., daartoe in te 
terecht op, dat juist. door een stijging. - ·.st!illen:' Mevrouw Veder_. acht dit ge
van de lonen de wiristen van de onder~ . wenst . omdat het door de gezond· 
nemingen kunnen worden aangetast en heidsraad uitgebrachte advies reeds 
de dividenden een tegèngestelde rich- van 1960 dateert, twijfel is gerezen aan 
ting in slaan, hetgeen het tegendeel van statistieken van Amerikaanse geleerden, 
waardevastheid zou zijn. Veelal wordt van wetenschappelijke zijde is gewezen 
dan ook niet meer dan één of twee op schadelijke werking van fluor op o.a. 
maal de veiligheidsmarge van het fonds _ de schildklier. en tenslotte omdat 
in aandelen belegd. Vaste eigendommen ·vf:)rschillende waterleidinggebieden bin
lenen zich goed voor grote fondsen. Be- n~nlwrt over fluoridering ja of nee moe
legging van 15 pct. van het ve1•mogen:; .-- ten oe slissen. 
een percentage overeenkomende met de 
huurquote van het inkomen, lijkt ·een 
betrekkelijk neutrale belegging. 

Kostenvraagstuk 
. De moeilijkheden van de particuliere 

pensioenverzekering zijn dus legio. Vol
gens de heer Verbraak gaat het in •we
zen slechts om een kostenvraagstuk: In
dien men bereid is uit de "looni'uinite" 
voldoende voor de pensioenei1 beschik,;_ 
baar te stellen, dan is ook in de particu
liere sfeer een waa:i·devaste of welvaarts
vaste pensioenregeling mogelijk. Onge
tw_ijfeld. De ontwikkeling gaat ook die 
kant uit, in ieder geval tracht men ZO' 
veel mogelijk het gulden-is-gulden
Pfrisioèri te corrigeren. 

Een algemene vraag rijst hierbij ten 
slqtte: Wanneer men er in slaagt aan 
de; eis van waardevast of welvaartsvast 
pensioen ;.tegemoet te komen betekent 
dit, dat'; dè · inflatie als financie- · 
ringsinstrt;unent voor een bepaalde eco- • 
nomische politiek minder lonend wordt. 
Sommige economen achten zelfs een 
permanente inflatie een noodzaak voor 
een gewenste economische groei. Wij 
be_merken thans algemeen een streven 
om de gevolgen van die inflatie - een 
"gezwungenes Sparen" door eigenaren 
van geldvorderingen - zoveel mogelijk 
ongedaan te maken. De wegen hiertoe 
zijn, zoals uit het bovenstaande weer 
blijkt, niet eenvoudig. Zou het daarom 
niet eenvoudiger - en rechtvaardiger 
-' zijn wani1eer men zocht naar een 
geldstelsel, dat dit overbodig maakte? 

J. VANGALEN 

HBu, . I 
I 
I 
! 
I· 
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De heer Vonhoff maakt de staatsse
cretari:;; van Onderwijs en Wetenschap
pen attent op het feit dat de directeur 
van de RHBS te Woerden plotseling het 
gebruik van _de gy;mnastielrzaàl van zijn 
sèhool heeft verbode1i aan de_ volleybal
vereniging Valb.ovol, waarvan het da
mes-team dit jaar kampioen van Neder
land is geworden. Valbovol is ontstaan 
als club .van de RHBS het merendeel 
van .df:l leden bestaat uit leerlingen en 
ou4~Ieerlingën'; Inmiddels zijn de offi
ciële banden tu.~sen de ver!'miging en de 
school gestaakt, ten koste .v-an grote ma
teriële offers van de club. De heer Von
hoff vraagt of de staatssecretaris naar 
het besluit van de directeur een onde1·
zoek wil instellen of bepaalde maatrege
len wil nemen, opdat ook de sfeer rond·' 
om de school minder troebel z-al wor'; 
~~ . 

Minister véî·inga ( ondetyvijs en. we
tenschappen) antwoordt op·' de, vragen 
van de beer Van Dijk o.m., dat in het 
algemeen :niet kan worden ge'steld dat 
de voorlichting van universiteiten en ho
gescholen aan aspirant studenten in de 
tandheelkunde duidelijk is afgestemd 
geweest- op de gunstige toekomstmoge
lijkheden van de tandarts. Be 

. plaatsingscommissie zal ernstige pogm
gen doen ook een oplossing te vinden, 
voor die tijdige aanmelders voor wie, 
ondánks de dit jaar tot stand gekomen 
uitbreiding met zestig plaatsen, bij de 
lmië:lige:· stand van zaken geen prakti
cumplaats beschikbaar zou zijn. De mi-_ 
ni~;ter zal op korte termijn opnieuw na
g:o.an op welke wijze hij het aanstal 
plaatsen kan vergroten~ 

.. Mijn 'Opinie is 11 11 11 

• VPRO (V) 
.c (Jioewel er belangrijker zaken in èe 
'liHoteld zijn dan deze polemiek zou iJ; 
als reactie op "VPRO-IV" gaarne nóg 
J:Jet volgende naar voren willen brengeiL 
t:it godsdienstig gezichtspunt kan ik de 
.redenering van de heer Schuttevaer WPI 

,_,p~·g;rijpen, maar toch handhaaf ik mijn 
bezwaren tegen de VPRO onvermin
d<>rd. Ik heb niets tegen de (naar ver
houding weinige) godsdienstige uitzen
ct;ngen .van deze omroep., wel tegen c!e 
politieke programma's, die uitsluitend 
,Ji),lks georiënteerrl zijn. Wie bijvoorbeeld 
_ga,f. de gelegenheid aan een prof. De 

''(';r'aaf om zijn gedachten te spuien? Jk 
' zie· aankomen dat er binnenkort oo!{ 

voor de_ VPRO figuren zullen optreden 

I door als cliënt gebruik te maken van d.e infor- I 
matiebroi:men, waarover de HBU beschikt, dank 

·. die zullen proberen de Russische invnl 
in Tsjechoslowakije goed te praten. 
' Met de heer Schuttevaer wens ik v•m 
harte dat men bij de VPRO op de "oude 
\veg" terugl{eert, maar ik zie het nog 
niet gebeuren. Misschien lukt het niüt 
door voor de VPRO te bedanken, maar 
of het lukt door lid te blijven betwijft-I 
ik ten zeerste. De kijkers, luisteraars en 
l8den hebben - ook in groepsverbanu 
~ zó weinig inspraak bij de omroepen, 
dat een actie om het beleid van deze 
media te WIJZigen bij . voorbaat tot 
w.islulikirig is gedoemd. ' .: · · · 

I 
zij haar uitgebreid net van eigen kantoren en I 
correspondenten over de gehele wereld. 

11 ..... _o..,..o_k_v_o_o_r_u_:_.d_e_H_s_u--:-lll 
HOLLA-NDSCHE BANK-UNIE N:Jv. 

AMSTERDAM • DEN HAAG • ROTTEilDAM ' - -

- - - - IIIJIIB 
R. R. VAN CALH:"l'JR, Balkbrug-
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Spinners en· Twiiners van 

WEEF- EN TRICOTGARENS 

N.V. BERGINGS- EN TRANSPORTBEDRIJF 
-

VAN DEN AIKER 
Bergen van schepen en ladingen. 
Verhuur van drijvende bokken tot 200 ton. 
Verzorging van af uw transporten te wate'r. 
Duikerwerkzaamheden. 

-. •, 

Bergingsvaartuigen uitgerust met zandpompen tot 14" 

KANAALSTRAAT 59 - VLISSING.EN 
-

TELEFOON 5120 - TELEX 551 08 
n.k.u. 2430 en 4261 

. ROTTERDAM - TELEFOON 195202, 194790 
AMSTERDAM - TELEFOON 425257 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE · 

Ook bij ZIEKTEa ONGEVAL EN INVALIDITEIT 

een GEGARANDEERD WELVAARTSVAST 

INKOMEN 

Door de 

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS-VERZEKERING 

MET INDEX- EN STIJGINGS-CLAUSULE 

N.V. Amersfoortse Algemene Verzekeringmii •. 

W.B.K.· van 1938 

Bergstraat 6 • 8- Amersfoort- Tel. (03490) a 1 70 43 * 

Boele's Scheepswerven en 
Machinefabriek N.V~ 

B 0 l NE 5 (bi i Rotterdam) 

• 
Reparatie en nieuwbouw 

• 
, TElEFOON 13486:2 ROTTERDAM - TElEGR. !SOElE - BOLNES 

UTILITEITS-ENWONINGBOUW 
voor: * 

* -* 
* 

Arbeidsbesparende woningbouw 

Moderne '-aanpak o.a. gietbouw 

Bouwstromen 

Utiliteitsbouw 
N.V. Aannemersbedrijf V Jh J. Stam a Kortenaerstraat 3 • Zwijndrecht 
01850-2893lll • Directie; 28663 • Boekhouding - Loona!iJninistratie; 29398 ~ Werkvoorbereiding .. VQoil'· el\\ 
Nacalculatie. 

r 
r 

• utiliteitsbouw 
• hoogbouw . 
• woningbouw 
• betonbouw 

l l 

• projectontwikkeling 
• administratie en 

onderhoud van 
onroerend goed 

n.v. bouw· en aannemingsbedrijf 

VAN STRAALEN & VAN DER HAVE 
strevelsweg 700 tel. 010·279580~ 

&leur en hêsêhermir.g 
ROTTERDAM 
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"Gastheren in eigen fan d" 

HöuL .,oE NEDERLANDEN" VREELAND 
. RESTAURANT-ROTISSERIE .,NAPOLEON'' · 

VR~ELAND A /o VECHT 
liJ" KRUISINQ AUTOWEQ- ftAARLEM/ftiLVERSUM +UTRECHT /AMSTE~DAM 

RESERVERING (02943) 1576 

HOTEL WITTEBRUG 
D E N H A A G - S C H EV E N I N G E N 

* 
. alle kamers met privé bad en douche 

* 
nieuw Restaurant en nieuwe lounge-B,ar 

* 
(geheel airconditioned} 

} 

OISTERWIJK N.B. 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "Le Prince de Galles" 
telefoon 04242 • 21 09 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet. 
Restaurant van bijzondere klasse. 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid . 
. Prospectus op aanvraag. 

J. A. M. Couwenberg, prop. 
Chevalier du Tastevin 
Membre de la chaîne des rotisseurs. 

Hotel Bar 
Restaurant 

"E:Jp ~ouden qoieken" 

UITSTEKENDE KEUKEN - POPULAIRE PRIJZEN 
14 zalen voor: recepties, bedrijfsfeesten, 

congressen 
Aparte film-, toneel-, concertzalen 

Ruime parkeergelegenheid 
Tel. 070 - 555200 - Scheveningseweg 37 - Den Haag 

• 

--
.KASTEEL OUD-WASSENAAR 

HOTEL-RESTAURANT 

Vijf minuten van Den Haag, te bereiken via autoweg naar Am_. 
sterdam, afbuigen tegenover Dierenpark Wassenaar. 

in magnifiek park gelegen hotel met atle moderne comfort. Salons 
voor speciale diners, recepties, cocktailparties, _ vergaderingen, etc. 

GEEN PARKEERPROBLEMEN! Telefoon 01751 • 9045 

Verzorgde taret, 
in het mooiste 
rivierhotel van 
Nederland, 
omringd door 
het steeds wisselende 
décor van de
wereldhaven 
Rotterdam. 

Maasboulevard 15, · 
Vlaardingen 
Telefoon ( 01898) S4 41 
(OIO) 11 8119 

LA] 
IDclta Hotel Vle~ardingelli 

Hotel ~ 
Noordzee-Boulevard N. V. ·lY 

Tel. 01184-2245. 

Gelegen op het mooiste punt van Vlissingen. Vanuit de 

komers en vanof het terros schitterend uitzicht op de 

Scheldemond, woor de oceaanstomers het hotel op 

enkele tientallen meters passeren. Str. k. en w. woter en 

huisteL op olie kamers. Centr. verw. kamers m. privébad. 

Komers m. ontb. f 13.50 tot 19.50.- Rest. de gehele dog. 

Gerenommeerde keuken. Eigenaar P.J. Smits. 
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een stilstaand water is 

Pak aan. Daar ~unt u het als VVD-er voorlopig mee doen. 

En iets tégen doen. 

Ook in uw omgeving kent u wel mensen, die deze 
levensgrote vergissing maken. Omdat uw partij een 
eensgezinde partij is, denken zij dat de VVD maar een 
beetje aankabbelt Dat er geen beweging in is. Maar u 
kent de feiten. -

U wéét dat er in de partij een zeer werkzaam Liberaal 
Beraad is dat zich bezighoudt met de vernieuwing van 
de partijstructuur .... 

l)_Wéét dat er een commissie Kiezer-Gekozene is, die 
zojuist haar werkzaamheden heeft afgesloten met het 
tweede deel van haar rapport. Over haar bevindingen 
en aanbevelingen is het laatste woord nog niet 
gesproken. 

D 
D 

zet uw partij 
in het juiste licht. 
maak minstens 
één lid! 

Aan het Algemeen Secretariaat van de VVD 
Koninginnegracht 61 
Den Haag 

Ondergetekende wenst lid te worden van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

Ondergetekende wenst nadere inlichtingen over de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 

i 

U wéét dat er verschillende congressen in voorbereiding 
zijn. Een uitgebreid cultureel congres, te houden in 
september te Arnhem. Een congres over plaats, toekomst 
en· leefbaarheid van de hoofdstad : "Amsterdam 1980". 
En in november een congres over de partijvernieuwing. 

-.. 
U wéét dat er in het laatste halfjaar ruim 6000 nieuwe 
leden zijn bijgekomen. 

En wat doet u met al die wetenschap? Juist! U 
gaat de vergissers in uw omgeving er onophoudelijk 
mee te lijf. U vertelt hun hoe en wat de VVD in 
werkelijkheid is. Alle kans dat er dan al gauw een aanvraag 
om nadere inlichtingen of een nieuw lidmaatschap in 
zit. Dus alweer: méér beweging in uw partij. 

De VVD een stilstaand water? 

Pak aan! 

haal ze uit die waan! 

NAAM: .................................... . 
ADRES: .................................... . 
WOONPLAATS: .............................. . 
HANDTEKENING: ............................ . 

AANGEMELD DOOR: 
NAAM (LID): ............................... . 
ADRES: • • • -. • a a' • • • • • 1 a a • • • • • • • 1 • ~ ' • • • • • a • • • • • 

PLAATS: • • i • • e a a .. a s f 1 a 1 e a • • • 1 • • " • a • • a IJ a • 1 • • •· 

Aankruisen wat verlangd wordt. Opzenden als brief. 
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Culturele dag 

in Arnhem was 

groot succes 
Ue eerste Culturele Dag van onze ]laf

tij. op 7 september in Arnhem gehou
den, is een groot succes g·ewor(len. Niet 
alleetl mochten 1le nrganisatoren zieh 
Yt>-rheugen in een opliun1st van onge\·cet· 
200 leden uit bijlmus alle afdelingen, 
maat' tevens Iw u een ieder tijdens !le 
plenait·c slotbijeenkomst constateren dat 
!lt- yoot•afg·aande ;ccf.iC\·ergadering·en in
t<,t·cs"nntc emwlnsies hadden opg·clt·
veril. Het congres 'ond ten slotte zijn 
apotheos~:> in een ;;:eer doorwrochte en 
bewogen toespraak van tnr. H. van 
Riel. Een exeerpt van zijn betoog trt>ft 
men elders in .dit blad. Hieromier doen 
wij de uitkomsten yan de gedachtenwi>;
sding·en in de o;eeties volg·en. Voor de 
daaraan ten g·rotH1slag· liggend~ pre-ad
yiezen z(j n•r\n•zen naar ons blad van 6 
l'iP]JtPinber. 

HCIMTE VOOR CULTUUH 
De cultuur dient naar het o01·deel 

van de VVD toegankelijli te zijn voor 
iedereen; dat is een eis van democra
tische vrijheid. Dit houdt tevens na
drukl,elijk in, dat ook minderheden aan 
hun treld,en moeten lmnnen komen, of
wel : zij die willen experimenteren en 
afwijkende vorm0n concipiëren dienen 
daartoe de kans te krijgen. -Daartoe is 
het noodzakelijk iat in materiële, zowel 
als ·ideële zin méér ruimte wordt· 
geschapen voor 'cultuuruitingen. Aan het 
onderwijs zou in dit opzicht een veel 
groter rol dienen te worden toebedeeld 
dan tllans !let geval IS. 

Culturele dag: van Iiuh:s naar rechts de heren Dettmeijer, Van Ri-el, \Vijsenheek, Van der Pols, \\'ent, 
Vonhoff en Schamhart. 

Evident is dat voor het democratise
ren van de cultuur t0stuurders met een 
grote visie beschikbaar moeten komen 
die in staat zijn het totale begrip cul
tuui· te beoordelen. Voorts moet het 
budget aanmerkelijk worden opgevoerd. 
De mogelijkheden tot dit laatste zijn, 
aldus de discussianten, nochtans niet 
ctuict'Clijlc 

CULTUUR EN JEUGD 
De jeugd moet leren als mens de 

techniek de baas te blijven en met het 
oog daarop is de ontplooiing van de 
eigen creativiteit van het grootste be
lang·, zo formuleerde het 1nevrouw M. 
Sicman-Hardeman namens haar sectie. 
Te veel wordt in deze sector nog een 
scheiding gemaakt tussen arbeid en 
vrije-tijdsbesteding. Nien moet de jeugd 
leren dat ook in het oplossen van een 
som een brok creal.i''iteit ligt besloten. 

Meer in concreto stelde zij vast dat 
de overheid de sportbeoefening in geor
ganiseerd èn ongeoi'ganiseerd verband 
sterker dient te stimuleren, bijvoorbeeld 
door het beschi!,J)aar stellen van 
,.open" aceommodalies. De VVD moet 
in de opvoeding in deze richting primair 
een taal' zien. Zo ·.vas ter vet·gadcring 
de gedachte ont\Vikkeld dat de scholen 
ook buiten de lesuren voor allerlei acti
yiteitcn toeganl,elijk gemaalü moeten 
worden. Door de bekrompen 
huis\·estingsmogelijld1eden kan de' jeugd 
immers tal van activiteiten niet of nau
welijks ontwilikelen. Muzielönstrumon
tcn bij Yoorbeeld J:ut:!~en niet bespeelel 

worden vanwege het dannnec gcpa~u-d 
gaande burcngerucl1t. 

Bij de begeleiding van de jeugd zij 
gewaakt voor een te pa.1 ernalistisehe 
houding. Vele leiders hebben grijze ha
ren; de jeugd ware in de gelegenheid te 
stellen zelf aan de organisatie van haar 
bezigheden mee te werlwn. Voorts is het 
noodzakelijk dat wanneer de overheid 
subsidies verleent, eerst goed wordt on
derzocht wat de :;cugd zelf wil. Ten 
aanzien van de financiële beslonlmerin
gen merkte men in de sectie nog op, 
dat van de jeugd zelf ook bijdragen 
mogen worden geHaagd. Zij dient iets 
voor de zaal' over te !lcbJJcn. 

Een bijzonder g-evoelig punt . bleek ten 
slotte de Mammoetwet. Allenvegen 
bestond het gevoelen üat deze wet met 
betrekking tot deze aspecten van dl' 
jeugd weimg noopvol stemt. 

CVLTUUR EN SCHEPPENDE 
KONSTENAARS 

De discussie in onze sectie. aldus de 
heer H. Vonhoff, F>pitste zich toe op de 
begrippen: culturele taalr vnn de over
heid: de wijze w 1arop die taak zou 
moeten worden verricl1t: de individuali
teit van de lmnst•,Jnaat· en de functie 
van 11et onderWIJS 111 deze. 

Pitg·angspunt nwet altijd ><ijn dat de 
on•rheid stimuleert,. Jn:un: nid reg·elt. 
Hd kwnm dezl' ;;ectie als nnttig· YOOI' 

indien oen eultm·Ple conimisl'iie yan de 
Y\l) zid1 rck1·nsehap zou g·e\'Pn Yan de 
OYPJ'heicbhenweienis tcrzalü•. De 0\'{\1'

Jwicl nwg nooit <le e"thetisdw aspec·ten 
Yan d~ lutnst lH•,oo!·d~"\leJl, rna.a r uu)("f {"1' 
WPl \'OOI' ZOl'g'l'll clctt Jwj pulJJh•k liHil 

l«'llllÏS lll'lllCll \'all !lP Y<'J'S('.hilll'lHIIc' 
lmnst..-o•·men. lh·t· ~:·aai nm Pl'll ,,ioh..te 
c·onl'ronlati<•''. 

In dit verband r<'leveerde de heer 
Vonhoff het voor;•al in Amste1·dam, 
waar de gemeente :;;ich niet wilde con
forn1eren aan het c.or-ciecl \·an een door 
haarzelf samengcstdde jury (cultuur
prijs Jan Crcmcrl. De overheid mag 
uitsluitend ingrijpen als zij zelf consu
n1et1t is. \Vanneer eer opdracht naar 
haar ge,·oc-lcns 1 iet ,-oldoet, · mag de 
overheid uitc1·aa rd het resultaat weige
ren. 

Nog enige. uitspra],cn uit deze sectie: 
• De overheid moet ervoor zorgen. dat 
de kunst niet alleen waar te nemen is·. 
maar zich ooi,· stee:ls (beter! kan uiten'. 
Er dienen. meer ··oorzicningcn te wor
eten getroUen. 

• De indiviclu:;lit,èit van de lwnstcnaar 
dient gewewJ·borg·d. l-~1mst mag niet on· 
dcrgarm in politieke machtsstructuren. 
• Het is noodzaiwlijk dat het onder
wijs zieh bc:ói.l( op-clc nJatie tot kunst e"1 
cultuur. Wat in !Jet onderwijs ten deze 
\\70l'dt g·edaan rs <U'BlOCciJg. 

Het subsidiebeleid van de overheid 
heeft een te incide•1t:~cl lwrakter. Het is 
een tank \'fl>l de "''et"wid on1 de ontvan-

kelijkhcid van •le; burgc·r vom· de cul
tuur te verhogen. L1 rleze gednchte past 
het dat CRM in 6"''al van een niet-slui
tende begroting nanvullendc subsidies 
voor cultuurbeoefening verstt'cltt. Ver
de;r zol!den de ~ocü,lc Jmnstopdracllten 
ü·eqnc11tcr mo.etén lwmen en mag ook 
van eh' regionale ovcrlH··clr:.~:î een Hii.nlu1e· 
render be!C1CI worCI,,n gcvro.agel. 

De heer D. '"- Dettmcijc1· deed na
mens zijn groep oog de aanben·ling dot 
de Teldorsstichting een brede studie 
verdcht naar het hele culturele aspeet 
van de Neclerlanelse >'nn1en1evmg. 

DE PRESENTATJF 
fl\' HET RVITENLAND 

Het presenteren \'i! n onze cultum· in 
het buitenland <•m·clicnt n~rbctering en 
uitbreiding. De bevindingen van de on
dcrha vige sectie • verden aldus samenge
vat: 

De Nederlandse c11lt.unr is het waa1·d 
om in hel buitenland te wonleB uitge
clr~1gcn: 

(Vervolg· "l' vag. 7J 

8 Pag. 3. Het Kieswe·t-rapport 
• Päg, 5 ·Wat is normaal? 
tD Pag. 7 IR.ede mr. Van Riel 
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Xepij Yeor deze rubriek zen
den aan: mevr. mr. E. de 
Roock-Beddin:r, Stadhonders
plantsoen 212, Den Haa:r. 

Indien u aankondigingen voor bijeen
komsten of verslagen hiervan gaarne in 
onze rubriek geplaatst wilt hebben, wilt 

u dan de lwpij hiervan tijdig en uit
sluitend toezenden aan het boven aan 
deze rubriek genoemd adres? Ver
slagen van bijeenkomsten verliezen veel 
van hun actualiteit, indien deze niet 
tijdig worden ingezonden. Kopij onf
vangen uiterlijk met de. ochtendpost op 
vrijdag, l,an, indien de plaatsruimte dit 
toelaat, in het nummer van V. en D., dat 
de week daarop verschijnt, worden ge
plaatst. 

E.d. R.-B. 

Bussum en Naarden 
De vrouwen in de VVD van Bussum 

en Naarden houden op donderdag 26 
·september -a.s. des ochtenels om 10.30 u. 

een bijeenkomst in Hotel "Jan Tabak". 
Onder het genot van een kopje koffie 
zal mevr. drs. I. Bom-Doeters van 
Leeuwen vertellen over haar werk in de 
g·eme_enteraad. 

Harlingen 
De Vrouwengroep Harlingen sloot in 

het voorjaar het winterseizoen af met 
een bijeenkomst bij een der leden aan 

· huis, waar de heer mr. F. Went, lid der 
provinciale staten van Friesland, sprak 
over "Liberalisme van deze tijd". 
Spreker belichtte vele politieke en 
sociale problemen en wees erop, dat wij 
liberalen nieuwe denkheelden en kreten, 
luitisch moeten beschouwen vanuit ons 
liberale denken. We moeten de moed 
hebben daardoor impopulair te zijn. Tot 
slot uitte de heer Went nog woorden 
van waardering voor onze Stichting 
"Organisatie Vrouwen in de VVD". 

A. BLANKSMA-WESTRA 

Discussie-cursus 
Uitgaande van de Nederlandse Vereni

ging van Vrouwenbelangen, afdeling Den 
Haag, wordt een politiell:e discussie-cur
sus gehouden. De eerste bijeenkomst van 
deze cursus is echter niet, zoals abusie
velijk in de door genoemde verentging 
uitgegeven foldee is aangegeven, op 23 
ol,tober maar op maandag 23 september 
aanstaande, " 

Belastingcommissie 
Voorzitter Dettmeijer van de Vereni

ging van Staten- en Raadsleden heeft 30 
augustus in Den Haag de commissie ad 
hoc betreffende de gemeentelijke en 
provinciale belastingen geïnstalleerd. 
Deze commissie is als volgt samen
gesteld: Mr. K. Sneep (Overveen) voor
zitter, jhr. mr. G . .J. Ploos van Amstel 
fDen Haag) secretal'is, mr. F. ·c. Vorst
:man (Hilversum), nu•. J. Drijber (Mid
delburg) en de heer K. H. Brandt (Den 
Haag) leden. Bij clc besprekingen zal 
als waarnemer voor de Tweede Kamer
fractie aanwezig zijn mr. H. E; Koning 
(Rotterdam). Plaatsvervangend secre
taris is de heer H. G. van Zwijndrecht 
(Den Haag). De commissie heeft als 
taak de vereniging te adviseren over 
het belangrijke wetsontwerp tot wijzi· 
gingen van de bepalingen inzake ge
meentelijke en provinciale belastingen. 

Vrijheid enrvv1 
DemocratieLE...I 
W«:ekblad van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie. 
.Adres van de administratie 
(zowel voor abonnementen als 
-voor advertenties) z Witte de 
Withstraat 73 te Rotterdam 
(postbus 824 te Rotterdam). 
Tel. 010·11 10 00, abonnemen
ten toestel 219, advertenties 
toestel 224. Postgiro: 245103 
t.n.v. Administratie Vrijheid en 
Democratie te Rotterdam. 

Hoofdredacteur: 
Ph. C. la Chapelle jr. 

Adres van de redactie 1 
Nieuwe Herengracht 89 B 
te Amsterrlam-C. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Postbus 63 - Bu<;sum. Rijksstraatweg 70 - Naarden. 
Tel. (02159) 13011. 

Het Economisch Bureau Dr. A. L. S. P. Stallaert omvat een staf 
van medewerkers, economen, technici en andere deskundigen op 
het gebied van Bedrijfsecono:mie, Organisatie en Efficiency. 
\Verkwijzen en methoden zijn door directie en medewerkers be
proefd gedurende vele jaren in ruim 250 onderne:mingen. 
Opdrachten werden aanvaard van industriële en handels
onderne:mingen en overheidsinstanties. 
De verschillende terreinen worden door ons bureau, mede door 
specialisatie van de medewerkers, beheerst en de toepassing van 
de wetenschappelijke organisatie in elke onderneming zorgvuldig 
voorbereid en doorgevoerd. -

Schematisch omvatten onze werkzaamheden: 

e TARIEVEN EN WERKMETHODEN 

e KOSTEN EN KOSTPRIJZEN . 

• WERKREGELING EN PLANNING 

e BEDRIJFSADMINISTRATIE 

e VERKOOPANALYSE, -ORGANISATIE, -BEVORDERING 

e FUSIES 

e PERSONEELSSELECTIE, TAAKANALYSES EN TAAKSTELLINGEN 

e KADER- EN ARBEIDSANALISTENCURSUSSEN 

~ .l '---· 
UIT DE PARTIJ 
• CENTRAlE lEIDEN 

De Kamercentrale Leiden heeft 31 au
gustus te Reeuwijk een eerste Yergade
ring gewijd aan 11et rapport Kiezer-Ge
kozene. Daarbij werd de afdelingsbeHtu
ren een voorbeeld g<~gcven hoe het rap
port plaatselijk kan worden behandeld 
en welke onderwerpen het best ter 
discussie !runnen worden gesteld. Op 1 B 
oktober, wanneer <.le afdelingen hun rne
ning over verschill9nde ontwerp-resolu
ties hebben kunnen vormen, volgt een 
tweede Kamercenl;rale vergadering, ook 
te Reeuwijk. Op 31 augustus werd ee1·st 
in zes secties over VErschillende onder
delen van het rapport vergaderd. ·s 
Middags werd in een plenaire zitting_ 
verslag uitgebracht, waarna de heren 
Van Ommen Kloeke en Wagenmaker. 
leden van de commissie Kiezer-Gekm:e
ne, resp. voornamelijk het meerder
heids- en het minderheidsstandpunt van 
het rapport nog eens bellclltten. 

e De eerste televisie-uitzending in het nieuwe seizoen is op 
woensdag 18 september van 20.20 tot 20.30 uur via Nederland I 

e De tweede radio-uitzending van de VVD kan men beluisteren 
op donderdag 26 september van 18.20 tot 18.30 uur via Hil
versum 11 (298 m.) 

Spreekbeurten 
Periode 13 september tot en met l::l oktober 

13 sept. 

16 sept. 

17 sept. 

23 sept. 

23 sept. 

25 sept. 

27 sept . 

27 sept. 
30 sept. 

30 >:ept. 

1 okt. 

4 okt. 

4 okt. 

7 okt. 

7 okt. 
9 okt. 

Zuidlaren VVD + JOVD 10nd.: Kiezer-
Gekozene) .:........................................ A. J. B. Hubert 

Hengelo (18.00-20.00 uur "Liberale Boter-
ham") .. .... . .. .. .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. R. Zegering Hadders 

Amsterdam-USA, forum ondernemings-
recht ................................................ Drs. G. M. V. van Aardenne 

Venhuizen (20.00 uur, De Rode Leeuw; 
Oprichtingsverg. afd. Dri_eban) .... ...... .. Mr. Dr. C. Berkhouwer 

Oegst~est (20.00 uur, gem. centrum; open-
bare bijeenlwmst .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . . . .. .. . M1·. J. G. Rietkerk 

Amsterdam-JOVD (20.00 uur, De Brakke 
Grond; Ond.: Miljoenennota) ............... H. J. L. Vonhoff 

Koog a.d. Zaan (Staten Zaandam j (20.00 
uur, Lindenboom school) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. Wiegel 

Zwolle (Ond.: Kiezer-Gekozene) ....... ·........ A .. J. B. Hubert e.a. 

Breda, West-Brabant t_20.30 uur. Cosmopo-
lite; Ond.: De R.ijksbegroting) ............... Mt·. E. H. Toxopeus 

Tilburg (20.15 uur, Schouwburg; Om!.: De 
nieuwe begroting) . . .. .. . . .. .. . .. .. .. . . . . .. .. . .. Drs. Th. H. Joekes 

Utrecht (20.00 uur, Rest. Jaarbeur~) . . . . . . R. Zegering Hadders 

Vleuten/de Meern (20.00 uur, Haarzuilens-
De vier Balken; Oud.; De Alg. Politiek) H. yvïegel 

;!Eelde ................................................. .. 

~.\Ede (20.00 uur, de Reehorst; Oud.: Kieür-
:) Gekozene) ...................................... ;." 
bedemsvaart ...................................... . 

H. Wiegel 
H. J. L. ·vonhoff 

\vageningen t Lil:l. Stud. V·"~l". l . :Yfr. H. van Rtel 

12 okt. Oosterbe..:k \Conf. V•·ouw ... n in VVD _I • • • • • • ::\1r. E. H. Toxopeus 

• ABCOUDE-SAAMBRUGGE 
Wegens een plots-olinge ziekte van de 

CHU-wethouder heeft de gemeenteraad 
van .Abcoude in haar vergadering van 2 
september besloten ons fractielid in de 
gemeenteraad, de heer H. Goudsmit, te 
benoemen als zijn opvolger gedurende 
de periode dat de ·'JHU-wethouder afwe
zig is. Deze beslissing kan voor onze 
partij als een gTote winst wonJ•,n 
beschouwd in de gcm•"ente AIJcoude. 

• AMSTERDAM 
De afdeling Amstenlam houdt v1·ijd>1.g 

27 september in hotel Polen I.R(>kin 14) 
een ledenvergadering, waarop o.m. het 
rapport Kiezer-Gelw:r.ene en de clarrraan 
toegevoegde ontwe1·p-reHnluties zullen 
worden behandeld. Voorts komt de ver
kiezing van afg·evaardigden naar de 
Buitengewone Algemene Vet·gadering up 
15 en 16 november te Hih·ersum a::m de 
orde. De vergadel'ing is openha~n·. zodat 
niet-leden kunnen ""'Jl'flcn uitgent.H.lig-d. 

Alle kopij over afdelingsnieuws kan 
rechtstreeks naar de redactié in Am

sterdam worden gezonden. 

AlGEMEEN SECRETARIAAT 
V.V.D. I 

Koninginnegracht 61 
Bs-Gravenhage 

Telefoon (070) 604803 
Giro 67880 
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HET KIESWET-RAPPORT VAN. DE COMMISSIE-CALS ~I 

Voorspel~ taak en eerste 
dviezen Staatscommissie 

Vorige maand, precies een jaar na haar instelling, is het eerste rapport 
gepubliceerd van de "Staatscommissie van adviBs inzake de Grondwet en de 
Kieswet". Blijkens de datering werd dit rapport een maand eerder, namelijk 
op 8 ' juli 1968, aan de Koningin aangeboden. Het is gewijd aan "de 
wenselijkheid om binnen het raam van de bestaande Grondwet wijzigingen 
aan te brengen in de Kieswet". Deze taak werd aan de Staatscommissie als 
eerste opgedragen, toen zij bij Koninldijk Besluit van 21 september 1967 
werd ingesteld. . 

De punten, waarover de staatscommissie eenstemmig bleek, dan wel een 
meerderheid heeft bereikt, zijn in dit rapport als geadviseerde wijzigingen 
der Kieswet aan de regering voorgedragen. Het zijn: 

1. AfschaffL11g van het verbod van verbinding van kandidatenlijsten binnen 
eenz~lfde kieskring. 

2. _Afschaffing van de opkomstplicht. 

3. Vergroting van het effect van de voorkeurstem door verlaging van het 
geldende grenspercentage tot 25 en benoeming en il'angschikking van de 
kandidaten die dit percentage hebben behaald .na de kandidaten die 
rechtstreeks de volledige kiesde:ler hebben behaaàd. 

4. Verhoging van het aantal voor indiening van een kandidatenlijst vereiste 
. handtekeningen tot honderd. 

Het lijkt mij, mede met het oog op de 
komende discussies over het rapport 
van onze eigen VVD-commissie~ kie· 
zer-gekozene, nuttig in enige artikelen 
aandacht aan de adviezen en beschoU· 
wingen van de Staa~scommissie te wij· 
den, tegen de nchtergrond van ons 
VVD-rapport. Ik stel mij daarom voor, 
ter wille van de overzichtelijkheid daar· 
bij zoveel mogelijk de volgorde van ons 
eigen rapport te volgen. 

Vooraf gaan in üit eerste artikel wat 
inleidende gegevens, die de beoordeling · 
zullen vergemakkelijken. 

De instelling van de Staatscommissie 
was reeds aangekondigd in de rege· 
ringsverklaring van het nieuvv- opgetre· 
den Kabinet-De Jong van 18 april 1967. 
Op 26 augustus 1967 verscheen het Ko· 
ninklijk Besluit tot instelling van deze 
adviescommissie. ' 

SAMENSTELLING 

hoogleraar aan de Nederlandse Econo
mische Hogeschool te Rotterdam; 

twee bellOl'en tot de ARP: mr. A. M. 
Donner, lid van het Hof van Justitie der 
Europese Gemeenschappen en mr. J. H. 
Prins, directeur van de Dr. A. Kuyper 
Stichting; · 

eveneens twee behoren tot de CHU: 
drs. J. W. de Pous, voorzitter van de 
SER en mr. Y. .Scholten, oud-minister 
van Justitie; 

benevens drs. J. P. A. Gruijters, beho
rend tot D'66 en bij zijn benoeming nog 
chef redactie buitenland van liet "Alge
meen Handelsbla<i"; 

mr. J. M. Kan, lid van de Raad van 
State. die als "partijloos, maar liberaal 
gezind" werd vermeld; 

dr. A. J. Verbrugh, secretaris van het 
Gereformeerd Politiek Verbond (GPV}. 

Als secretaris (bijgestaan door enige 
adjunct-secretariss<!n) fungeerde mr. H. 
Th. J. F. van Maarseveen, raadadviseur 
bij het Ministerie van Binnenlandse Za-

ken, die (in verband met zijn benoe
ming tot hoogleraar) op zijn verzoek 
echter per 1 mei 1968 eervol ontslag 
als zodanig werd verleend en tijdeHjk 
vervangen werd· door een der ad· 
jtmct-secretarissen, mr. M. C. B. Bur
kens, referendaris bij hetzelfde Ministe· 
rie. 

Aan de staatscommissie was nog toe
gevoegd als deskundige voor kiesrecht
zaken: mr. dr. W. K. J. J. van Ommen 
Kloeke, secretaris van de Kiesraad. 

TAAK EN WERKWIJZE 
In de nota van toelichting op het 

instellingsbesluit -werd nog gestipuleerd, 
dat het de taak van de commissie zou 
zijn om te adviseren over de herziening· 
van de Grondwet en de Kieswet, maar 
dat daarbij een advies over de herzie
ning van de Kieswet, voor zover die 
wenselijk en mogelijk is binnen de 
bestaande Grondwet, voorrang diende 
te ln'iJgen, 

De staatscommissie, zo werd ook ver
meld, zou op een wat andere ·wijze wer
ken dan vroegere dergelijke staatscomc 
missies. Deze zou in fasen rapporteren 
en telkens wamieer zij met een bepaal
de materie gereed zou zijn , zou zij 
daarover adviseren. Anderzijds zou de 
minister van Binnenlandse zaken desge
wenst bepaalde vraagstukken aan de 
commissie voor advies kunnen voorleg
gen. Op deze wijze zou de herzie
ningsarbeid en het terzake te voeren 
overleg met de Staten-Generaal meer 
gespreid kmmen plaatsvinden. 

De staatscommissie zou zich in twee 
of meer kamers !mnnen splitsen, doch 
die zouden niet naar buiten optreden. 
De adviezen zouden door de gehele 
staatscommissie woroen Uitgebracht. 

De staatscom,missie werd op 14 sep· 
terober 1967 met een uitvoerige rede 
van minister-president De Jong in een 
openbare plechtigheid geïnstalleerd, 
welke rede door mr. Cals, tevens na
mens zijn mede-voorzitter mr. Donner, 
werd beantwoora:. In de nota van toelichting op dit 

besluit werd o.a. opgemerkt, dat de 
werkzaamheden van de staatscommis· 
sie zowel een staatkundig als - een 
staatsrechtelijk karakter zouden· tonen. 
Daarom werd de leiding opgedragen 
aan twee voorzitters, afkomstig respec
tievelijk uit de politieke en de we· 
tenschappelijke sfeer, namelijk mr. J, 
M. 'l'h. Calsen mr. A.M. Donner. 

Mensen met behoorliike commerciële en 
maatschappeliike achtergrond, 

De staatscommissie kwam te ·bestaan 
uit zeventien leden (inbegrepen de voor· 
zitters), van ww: 

Vier behoren tot de KVP: mr. J. M. 
Th. Cals, Minister van Staat; prof. mr. 
H. J. M. Jeukens, hoogleraar aan de 
Katholieke Hogeschool te Tilburg; mr. 
D. Meeuwissen, wetenschappelijk mede· 
werker aan de Universiteit van Amster
dam en ir. H. B. J. Witte, burgemeester 
van Jilln<ihoven; 

vier behoren tot de PvdA: dr. M. Al· 
brecht, plv. lid van de Kiesraad; dr. N. 
Cramer, parlementair redacteur van 
,.Het Parool"; prof. dr. H. Daudt, hoog
Ieraar aan de Universiteit van Amster· 
dam en prof. mr. J. van der Hoeven, 
eveneens hoogleraar aan genoemde Uni· 
versiteit; 

twee behoren tot de VVD: mevrouw 
A. Fortanier-de Wit, oud-lid van de 
Tweede Kamer en prof. mr. D. Simons, 

die om de een of andere reden, hetzij vervroegd 
pensioen, hetzij door reorganisatie, belangstelling 
hebben zowel hun KENNIS. hun ACTIVITEITEN. alsook 
hun INKOMEN te verhogen, worden uitgenodigd con
tact op tt3 nemen met: 

van STOLK lnvestment Service 
Meent 94 
Rotterdam 
Telefoon: 141159 

Gl FRIESCU-GRONINGSCUE HYPOTHEEKBANK N.V. 
Amsterdam Q Arnhem e Eindhoven • Enschede ~ 's-Gravenhage • Groningen ~ Rotterdam. 

Spaarpandbrief 1968-75 
groeit van f 500,· naar f 800.~ 

een folder met nadere inlichtingen ligt voor U gareeet 

De minister-president zei m zijn recle 
nogmaals, dat de 1egering gaarne zou 
zien, dat de staatscommissie in haar 
advies voorrang zou geven aan de her
ziening van de. Kieswet. De periodiel\e 
verkiezingen van 1971 zou de regering, 
indien het enigszins mogelijk is. dan 
willen laten verlopen volgens de opzet 
van de nieuwe Kieswet. 

Minister De Jong bracht in herinne
ring, dat in 1938 in de Grondwet d'e 
mogelijkheid was opgenomen om het 
stelsel der evenredige vertegenwoordi
ging "binnen door de wet te stellen 
grenzen" te mitigeren. Daarbij zouden 
z.i. dan de volgende vragen o.a. opko
men: Js het wenselijl' van die mogelijk
heid meer gebruik te maken dan reeds 
gebeurt en zo ja, hoe dan? Is het vvense
lijk, ondanks het geïntensiveerde con
tact van de politici raet de kiezers, dat 
door de televisie t0t stand komt en dat 
zo'n grote invloed l':cllijnt te hebben op 
de werking van het ltiesstelsel, nog een 

~ stap verder te gaan en voor .het directe 
contact met de kiezers de evenredige 
vertegenwoordiging te combineren met 
iets van het districtenstelsel?. Is het wel
licht wenselijk het land in enkele 
districten te verdelen, binnen weu,e 
districten telkens de kiesdeler moet wor
den gehaald en •<aarbij lijstverbindin· 
gen m een <iistnct mGgellJk worden ·r 

Minister De Jong verklaarde te we
ten, dat de staatscommissie van advies 
inzake het kiesstelsel r.og geen tien jaar 
geleden over deze vragen haar mening 
had gegeven. "Maar in deze snel geleef
de tijd is er behoefte aan opnieuw be
antwoorden van die vragen." 

Dit dan o.a.· voor zover de eventuele 
wijziging van de Kieswet vóór 1971 be
treft. In het kader echter van de 
Grondwetsherziening drong· 
zich dan o.a. nog de aansluitende en 
verdergaande vraag op: moet Nederland 
na vijftig jaar het stelsel der evenredige 
vertegenwoordiging -- in min of meer 
gemitigeerde vorm - voor verkiezingen 
van de Tweede Kamer handhaven of is er 
toch meer te zeggen voor een meerder· 
heidsste]sel? Moet althans in de Grond· 
wet voor de wetgever de ruimte worden 
gemaakt om desgewenst op een ander 
stelsel over te gaan of dient juist grond
wettelijk verankerd te blijven dat -
met enige vrijheid tot afwijking ·- de 
evenredige vertegenwoordiging moet 
worden ge11ane111aata ·t 

KAMERCOMMISSIES 
In een nota aan de Tweede Kan1er, 

gedateerd 27 juni 1H67, hadden mi· 
nister-president De .Jong en de mi
nisters Beernink en Polak o.a. reeds 
laten weten, dat de regering het op 
prijs zou stellen, indien de Tweede Ka
mer een bijzondere commissie zou 
instellen, waarmee zij over de herzie· 
ning van de Grondwet ·én de Kieswet. (na 
ontvangen advies van de staatscommis
sie) in overleg zou lmnnen treden. 
Daarna zouden dan de (eventuele) 
wetsontwerpen kunnen worden . inge· 
dien <i. 

Die bijzondere commissie werd op 22 
augustus 1967 geü1stalleerd en bestaat 
uit 21 leden, uit 111le fracties. Voor onze 
VVD-fractie hebben in deze Kamercom
missie zitting: de heren m.r. E. H. Toxo· 
peus, mr. W. J. G0ertsema en H. Wie
gel. 

Kort nadien bleel• het Seniorencon
vent uit de Eerste Kamer ontstemd 
over het feit, dat de .,senaat" niet was 
ingeschakeld bij het belèid · inzake 
Grondwet en Kieswet. Het wendde zich 
hierover tot minister-president De Jong 
en noemde het evident dat de Eerste 
Kamer mede inspraak krijgt, daar zij 
in tweede instantie toch (ook) over 
eventuele wijzigingen van Kieswet en 
Grondwet zal moeten beslissen. 

Uiteraard kon daar geen bezwaar te· 
gen worden gemaakt. Op 17 oktober 
1967 werd nu ook in de Eerste Kamer 
een bijzondere commissie van overleg 
betreffende de herziening van de Grond
wet en de Kieswet ingesteld. Zij bestaat 
uit totaal 11 leden uit alle fracties, on· 
der wie voor de VVD mr. H. van Riel. 

A.W. ABSPOEL 
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Drie nieuwe gebouwen 
KORT na elkaar zijn in de afgelopen 

dagen in Amsterdam drie nieuwe 
gebouwen geopend die voor de economie 
van de stad stuk voor stuk van beteke
nis zijn. Zij huisvesten ondernemingen 
die elk op een ander terrein liggen. 

Het eerste is het nieuwe hoofdkan
toor van C & A aan het Damrak op 
drie september, vijf en een half jaar 
nadat het oude panel (in 1890 gebouwel 
door Berlage) in een koude winter
nacht was afgebrand. Het wegvallen 
van dat oude gebouw stelde het kleding
concern voor de vraag of de directionele 
en administratieve ruimten opnieuw in 
de binnenstad moesten worden onder
gebracht. Dat er weer een winkel zou 
moeten kmnen sprak vanzelf, de vraag 
was of ook de andere afdelingen daar 
moesten terugkeren. 

Daarover heeft in de elirectie eigenlijk 
wem1g twijfel bestaan. Uitgangspunt 
was dat de topleiding, die overigens 
met het winkelbedrijf natuurlijk hechte 
banden heeft, wel cleg;elijk ook in de 
binnenstad moest zetelen. Het gevolg is 
dat de directie, de dienstverlenende af
delingen en de centrale inkoopafdeling 
nu aan het Damrak zijn gevestigd. Dat 
betekent dat C & A de arguinenten dat 
verkeersaantrekl{encle ·ondernemingen 
bij voorkeur aan de periferie van de 
stad moeten zetelen, niet al te zwaar 

heelt gewogen. Nu komt daar natuurlijk 
hij dat het hoofdkantoor van een derge
lijk bedrijf lang niet zo'n grote ver
kcersproducent is als men wel eens 
meent. En voorts zou men kunnen gelo
ven dat het bedrijf erop vertrouwt dat 
de parkeergarages in de binnenstad die 
vele jaren lang twistpunt zijn geweest 
ook binnen de kring van stadsontwikke
laars er op de duur wel zullen komen. 

Een heel andere functie heeft het eind 
vorige week geopende publiek douane
entrepotgebouw op SchiphoL De aan
wezigheid van een publiek douane
entrepotdok op de nationale luchthaven 
is niet nieuw; reeds in 1964 is op het 
oude Schiphol een ruimte beschikbaar 
gekomen die als opslagplaats voor niet
ingevoerde goederen kon dienen. Het 
grote voordeel daarvan is dat een han
delshuis praelukten naar Europa kan 
brengen zonder deze te moeten in
klaren. Opslag en onderhoud kunnen 
dan vlakbij de markt geschieden, en 
zodra de bestemming- hekend is kunnen 
cle goederen naar het land of de plaats 
van hestemming worden gebracht. In 
zeehavens kende men het instituut van 
het douane-entrepot allang. Het inrich
ten van zo'n opslagplaats op Schiphol 
heeft onze luchthaven een belangrijk 
pluspunt bezorgd in Europa. De uit
stekende relatie met de douane en het 

Nieuwe Metroplannen 
VOLGENS besluit van de Rotterdamse 

gemeenteraad wordt de tunnel voor 
openbaar vervoer order het Churchill
plein een metrotunnel. Oorspronl>elijk 
had de gemeentelijke overheid deze tun
nel, die al in gevorderde staat van aan
leg verkeert, geschikt willen laten ma
lren voor tramverkeer. De raad heeft 
zijn besluit g-enomPn r,iet in de laatste 
plaats op grond van een bepaalde 
uitspraak in het ;,;edrukte stuk over het 
desbetreffende vool'.>tel. Daarin zeiden 
burgemeester en wethouders het niet 
onwaarschijnlijk te achten dat zij - in 
tegenstelling tot de \-erwachtingen -·- op 
betrekkelijk lwrte termijn in de gele
genheid zullen zijn cte raad een voorstel 
aan te bieden tot doortrekking van de 
metro in oostelijke richting. Natuurlijk 
heeft de raad ijverig geïnformeerd naar 
de basis waarop dit optimisme van het 
college berust. Wethouder Jettinghoff 
van openbm;e nutsbedriJven was echter 
niet bereiel het :ichterste van zijn tong 
t~ laten zien. Vertr·)llWt u maar op onze 
woorden, zo ong-eveer gaf hij te kennen. 

Daaruit zou dan toch wel geconclu
deerd lnmnen worden dat het college 
goede hoop heeft op een rijksbijdrage in 
de aanleglwsten van de metrolijn naar 
de Prins Alexanderpolder. Spiegelen· we 
ons aan het voorbedel van het onder
handen zijnde meteoproject Zuiclplein-

Slinge dan lmn die bijd1·age worden 
gestelà op 50 pct. v.m de infrastructuur
lwsten en 80 pct. van Cle gTomumsten. 

Een beetje tegen de verwachting in 
heeft de raad over het tunnelwerk onder 
het Churchillplein maar betrekkelijk 
kort gediscussieerd. De reden daarvan 
is niet moeilijk te gissen. Een dag voor 
de raadsvergadering hadden burge
meester en wethourlers namelijk het 
vijfde metrorapport m de openbam·heid 
gebrac11t. 

Daarin hadden cl.e directies van de 
RET, Gemeentewerken en Stadsontwik
l,eling, bijgestaan dorn· de hoofdcommis
saris van politie. de aanbeveling ge
daan tussen het '.~·~ntrum van Rotter
dam en het nieuwe woongebied in de 
P1·ins Alexanderpolder een metroverbin
ding en geen .meltramverbinding tot 
stand te brengen. Door de verschijning 
van het rapport hebben de raadsleden 
zich begrijpelijlwrwijs heel wat stof 
voor een gedachtenwisseling zien ont
vallen. 

Dit zo zijnde ltan overigens niet wor
-den gezegd dat de raad nu voorlopig 
uitgepraat is over de openbaarvervoers
voorzieningen voor Rottenlam-oost Het 
tegendeel is waar. Er .staat nog heel 
wat op het programma dat op korte ter
mijn de aandacht verdient. 

Agglomeratie-problemen 
HET Algemeen 0Yerlegorgaan Haagse .. 

agglomeratie is de vorige week door 
de Haagse burgem,~,)ster, mr. Kolfscho
ten, geïnstalleerd met een korte rede. 
Het was niet alleen de eerste, maar 
tevens de laatste vêrgaclering, die mr. 
Kolfschoten van het Overlegorgaan 
voorzat, want het einde van zijn 
ambtsperiode nadert nu met rasse 
schreden. Het was ~_;oed, dat de burge
meester nog eens heeft gewezen op het 
"vederlichte" karakti)r van de regeling. 
Ze is ook beslist neet meer, al kunnen 
we het met mr. Kolfschoten eens zijn. 
dat het overlegorgaan ongetwijfeld zal 
leiden tot een territoriale bestum·syer-
11lCUWing. 

Men kent de lan;5durige voorgeschie
denis. Den Haag i10eft altijd gestreefd 
naar een nauwe samenwerking met de 
randgemeenten, nadat wel duidelijk was 
geworden, dat annexa1.ie van bijv. Voor
burg en Rijswijk !Jiet te realiseren 
blee]{, althans een ac111tal jaren geleden. 
Jndien er nu geen overlegorgaan zou 
zijn en men zich op grenswijziging zou 
bezinnen, dan weten we zo het nog niet 
of hiervoor bij de !'ijksoverheid geen 
gehoor gevonden zcu kunnen worden. 
Thans heeft het geen zin (meer) daar
ovel' te p1·aten. Er is een andere weg 
gekozen en daarvan moeten we maar 
hopen, dat hij tot goede resultaten zal 
leJCien. 

Een feit is, dat er op breed terrein fl[ 
®en go.;de samenwer;dng bestaat, ma:.r 

de lijst van onclenvc1·pen, die mr. 
Kolfschoten zijn gehoor voorlas, die 
voor "overleg" in <1ann1erldng ko1nen, 
is indrul,wekkend e11 bewijst, dat er op 
het gebied van de samenwerlüng nog 
heel wat te doen valt. Mr. Kolfschoten 
noemde·: cle volkshuisvesting, openbaar 
ven·oer in directe samenhang ·met de 
ontwiklwling van Zoetermeer, onder
linge verkeersverbindingen, voorzienin
gen op het gebied nm sport en recrea· 
tie, het probleem van de regionale om
roep, onderwijs (speciaal het genieente
lijk voortgezet onderwijs), maatschap
pelijk werk, gezondheidszorg, subsidie
beleid, bejaardenproblematiek en 
bijstandsnormen. Wanneer men deze 
lijst overziet, dan ïwmt men al gauw tot 
het inzicht, dat er zich wel enige hete 
h>mgijzers onder bevinden, waarover in 
de samenwerl>ende gemeenten zonder 
twijfel geheel verschillende opvattingen 
bestaan. 

Opvallend vinden we het, dat mr. 
Kolfschoten bij zijn opsomming ook de 
regionale omroep no(;mde. Natuurlijk, 
wanneer er een .,plaatselijke" on1l'oep 
moet' komen,-. dan is de samenwerking 
met de ranclgemc·"nten wel gewenst, 
·maar vom·alsnog zi ·?n wij de noodzaak 
van een regionale omroep niet in. Ook 
vragen we ons 8f of er behoefte aan 
bestaaL Wanneer het om vool'lichting 
gaat, dan is, naar enze mening, de pers 
daarvoor het aangewezen medium, in 
aanmerking nemende, dat landelijke ra· 

begrijp van deze dienst voor het belang 
van de nationale economie zijn hier 
uitermate zinvol geweest. De duizend 
vierkante meter waarop in 1964 drie 
buitenlandse ondernemingen hun op
slagplaatsen vonden, is met de opening 
van (!it nieuwe gebouw vergroot tot 
meer dan elfduizend vierkante meter. 
Op het ogenblik maken· veertig bedrij
ven, het merendeel Amerikaanse, van 
dit douane-entrepot gebruik. l\!Iogelijk
heden tot uitbreiding zijn nog aanwezig,, 
en bovendien is er een opslaggebouw 
van Blaauwhoed in aanbouw dat nog 
eens veertienduizend vierkante meter 
groot is. In de enorme opgang clie het 
luchtvrachtvervoer doormaakt (vorig 
jaar passeerde 108.000 ton luchtvracht 
Schiphol, in het jaar 2000 verwacht men 
tien miljoen ton luchtvracht) heeft 
Schiphol in de concurrentie met andere 
Europese luchthavens goede kansen. 

Dinsdag is het derde gebouw in Am
sterdam geopend, het nieuwe distribu
tiec-entrum van Rank Xerox, het g1·ote 
Amerikaanse bedrijf dat van hieruit 
voor Nederland en gedeeltelijk voor cle 
hele Euromarkt l'eproduktie-apparatuur 
levert Het woord leveren moet hier niet 
als verkopen worden gelezen. want 
Rank Xerox werkt volgens een huur
systeem; de gebl'tliker kan geen kopieer-

Om te beginnen zal een beginsel
uitspraak moeten worden gedaan over 
de aanleg van de metrolijn naar het 
oosten. Daar is .:mast bij omdat de aan
vraag voor de rijksbijdrage in zee 
moet. Verder moeten beslissingen wor
den genmnen over een 11ieuwe route 
voor tramlijn 8 -- die niet, zoals aan
vanl{e!ijk was voo1·ûen, gebruik zal kun
nen maken van de tunnel onder het 
Churchillplein - en over de verbindin
gen met de Prins A lexanderpolder in de 
tijd die zal verstrijl'en totdat de metro
lijn klaar zal zijn. Wanneer dat is? Als 
men bedenkt dat voor de bouw van cle 
lijn zeven à acht jaar nodig wordt ge
oorcle"eld, dan weet men het wel. 

Tot de aanleg van een metrolijn naar 
de oostelijke periferie yan de stad heeft 
de raad eigenlijl> <tl in beginsel besloten 
door de bestemming van de tunnel on
der het Churchillplein te wijzigen. l\!Iet 
deze opvatting :Jleek _ wethouder Worst 
van openbare werl;:en het niet eens te 
zijn, maar hij was voor zover wij 
konden nagaan, wat dat betreft de 
enige. Wethouder Jettinghoff stond in elk 
geval niet naast hem en ook de KVP
fractieleider Struik leek zijn stanelpunt 
niet te kunnen delen. Op zijn minst zal 
de raad minder discussievrijheid heb
ben als binnenkort het beginselvoorstel 
inzake cle oostelijke meü·ol~jn aan cle 

clio en televisie al ~o 'n grote verschei
denheid bieden, dat het voor ons aan 
twijfel onderhevig Ï8, of de bevolking 
van de agglomeratie nu ook nog zal 
willen luisteren enjof lüjken naar een 
regionale omroep. Bovendien, als het 
Centraal antenne-,;ysteem wordt inge
voerd, wordt de i'eus nog groter en 
krijgen, toneel, eoneet·ten, opera, enz. 
het nog harder te verduren. l\!Ien kan 

·van het "goede" ook te veel krijgen. 
Nee, wat ons betreft, behoeft het Alge
meen overlegorgaan de kwestie van de 
regionale omroep lleCis niet bovenaan de 
lijst van te behand8len onderwerpen te 
plaatsen. Er zijn naar ons inzicht, drin
gender zaken, :.:oals huisvesting, ver
yoer en YerJcecrsvet'jJrncnng-cn. 

:rvrr. Kolfschoten noemde ook hel 
subsidiebeleid, maar bet is een beetje 
onduidelijk of hij daarmee alle subsi
dies bedoelde, of bepaalde o\·erheids
steun. Wanneer hij ..,_Ue subsidies op het 
oog had, clan lijkt het ons voor geen 
betwisting vatbaar, dat daarbij clan wel 
in cle eerste plaats aandacht mag wor' 
den geschonken· ant1' de culturele subsi
dies, waaraan çle ~·andgcmeenten, voor 
mver het typisch Haagse instellingen 
betreft, waarvan cl'" r'rmdhevo!king me
de gebruik maakt, räet of nauwelijl{S 
bijdr-a~·en. Het ware gewenst, dat daar
in JZ.tl CPlJS met spoed verbetering 
kwa•, zc-Glat de !asten van toneel, mu
ziek, enz. niet vrijwel geheel op Den 
Haat blijven rusten. Dit geldt ook voor 

toestel kopen .. hij huurt het compleet met 
onderhoud, en kan elk ogenblik dat er 
door de verdere ontwikkeling van de 

-reproduktietechniek een voor hem ge
schikter apparaat op de markt komt zijn 
apparatuur inruilen. 

De betekenis van de reproduktietech
niek zal duidelijk worden uit het feit dat 
alleen in Nederland vorig jaar meer dan 
750 miljoen kopieën zijn gemaakt van 
documenten, brieven, akten en ande1·e 
stukken. Volgens Rank Xerox is meer 
dan de helft daarvan gemaakt volgens 
haar systeem van "xerogTafie'', dat is 
het maken van kopieën van een origineel 
\'Olgens een droge methode en op ge
woon papier. 

Het bedl'\if was al in Amsterdam ge· 
vcstigd, maar heeft in de afgelopen jaren 
al driemaal naar ruimere behuizing 
moeten omzien. Ditmaal hoopt men voor 
tal van jaren onder de pannen te zijn. 
temeer doordat er nog enig terrein be
schikbaar is voor uitbreiding van de op
slagruimte. Het besluit om in Amster
dam te blijven inplaats van op aan
biedingen van buiten in te gaan, mag· 
de hoofdstad verheugen. Het vasthouden 
en al:lntrekken van bedrijven die de dit
fel'en ·ia tie in de economische activiteit 
van de ;.;lad bevorderen is voor de stad 
van groot nut. 

onle. komt, zo was het oordeel van 
laatstgenoemde. 

De achter ons liggende raadsvergade
ring was ook om een andere reden inte
ressant. Het liberale raadslid Bagger
man heeft namelijk zeer kritische gelui
den laten horen ,:ver enkele frappante 
luedietoverschrijdingen door gemeente
lijke diensten. Wij hebben die geluiden 
best kunnen waanlr~ren. Er wordt in dit 
opzicht door de diensten nogal wat ge
wndigd. De raad zret zich daarbij tel
kens voor een fait accompli gesteld. 
Ee1~ gezonde toestand is dat niet. En nu 
weten wij wel dat in deze tijd krediet
overschrijdingen lang niet altijd te ver
mijden zijn. l\!Iaar wij vonden het met 
de heer Baggerman toch wel heel ple
zierig de heer Worst als woordvoerder 
van het college te boren verzekeren dat 
c.le waal>zaaml1eiCI IS ve1·hoog<t. 

In telegramstijl nog twee dingen. De 
heren Fibbe en Struik hebben van de 
raad toestemming gekregen het college 
te interpelleren over de structuur van 
Rijnmond. Dat zal gebeuren in de 
madsvergadering val'! 19 september. En 
verder: de geleidebrief bij 'de gemeente
begroting is verschenen. Er is een te
Iwrt van -f 100 miljo3n. Dat wordt een 
onderwerp van iJcspreldng in een yol
genCI nummer. 

het openbaar vervoer, maar daarover 
hopen we in een ,·olgende kroniel> nog 
tets te kunnen zeggrcm. 

Voor deze week willen we nog met 
een opmerking 'Jesluiten. Na de r·ede 
van mr. Kolfschoten verraste de heer 
Nuy (de fractievoorzitter van de PvdA 
in de Haagse gem.~enteraad) zijn mede
leden van het overlegorgaan met· de 
mededeling, dat ·oijn partijgenoten had
den besloten voortaan als één fractie 
met de PSP te zullen optreden. Een 
nogal opgeschroefde beslissing, want in 
het overlegorgaan 7.ijn in totaal tien 
p,·dA-leden vertegen·.voordigd en slechts 
één PSP-er (uit de Haagse gemeente
raad). Naar setalssterkte is deze 
.,stunt" dus een J~ogal overdreven ge
baar. l\!Iaar we t;eloven, dat we de 
beslissing vooral :1ls een politieke moe· 
ten zien en in dit licht vinden we het 
besluit bepaald voorbarig, gezien de 
landelijke politieke ontwild,elirig. Wat 
de !1eer Nuy clan ool' heeft bewogen tot 
dit .,samengaan" van Pvd.A en PSP is 
ons niet helemaal duidelijk. Bovendien 
;~ijn we van oordeel, dat het overlegor
gaan nauwelijks een politiek lichaam is. 
Het lmrakter van het overlegorgaan 
leent zich, naar onze opvatting, zeker 
niet in de eerste piaats voor politieke 
beslissingen. Dat zou anders zijn als het 
overlegorgaan hincl8nde besluiten Jwn 
nemen. Maar da.at·van is geen spn>l<e. 
Daarvoor is het overlegorgaan te licht 
van structuur. 
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Tsjechoslowakije en de wereld 
ken. Grandeur en klaplopen in tijd van 
nood op ancleren zijn blijKbaar verenig
baar. 

WAT IS NO MA L? 
Bedenkt men dat Russische troepen 

- zie boven - zich voor onbepaalde 
tijd bevinden aan de Tsjechische grens 
met Beieren, dan is het duidelijk dat cle 
strategische situatie in Europa de 
laatste tijd grondig gewijzigd is. En al 
is een Russische overval op 
\Vest-Berlijn uitermate onwaarschijn
lijk, het Westelijk defensie-apparaat be
hoort ook met de donkerste mogelijkhe
den rel,ening te houden. Merkwaardig 
is, dat men nooit zeker weet of in som
mige Sowjetrussische breinen de ge
dachte aan een momenteel Duits "re
vanchisme", van hun kant althans, niet 
serieus is op te vatten. Maar dan vel·lie
zcn wij volmaal't uit het oog, clat de 
krachtsverhouding tussen West-Duits
land en zijn communistische buren iedere 
\Vestduitse aanval ondenkbaar maal;:t. 

Steeds meer blijkt,. dat de Russen mi
ni-male haast maken met het terugtrek
ken van hun invasie-troepen uit Tsje
choslowakije. Integendeel, het ziet er
naar uit dat het de bedoeling is, zeker 
de Russische legereenheden aan de 
grens met West-Duitslanel daar "tijde
lijk'' zeer lang te doen bljven. 

De troepenvermindering zou blijkbaar 
volgens een Russisch-Tsjechische 
afspraak te Moslwu verband houden 
met de normalisering in het bezette 
land. De vraag is nu wat onder "nor
maal" moet worden verstaan. 

In communistische ogen is het hebben 
en zel,er het ·uiten van een eigen, afwij
kende mehing over het staatsbestel niet 
"normaal". Volgens de Prawda moet 
men "norn1alisatie" beschouwen als de 
vernietiging van "rechtse, anti-socia
listische krachten". Normaal in een 
communistisch land is ten slotte dat 
generlei oppositie wo1·dt toegelaten, laat 
staan het recht heeft zijn mond open te 
doen. Pikant is intussen dat ook in het 
systeem-Dubeek van een oppositie-partij 
geen sprake was. Toch was en blijft het 
restant der liberalisering de Russen een 
doorn in het oog ... 

Om alle Tsjechische stout- en stout
moedigheden verder de kop in te druk
ken, dus om de "normalisering" sneller 
tot stand te brengen, is nu Koeznetsow, 
cle Russische plaatsvervangende mi
nister van buitenlandse zaken, in Praag 
verschenen. Omtrent zijn bemoeiingen 
is officieels niets vermeld. Londense di
plomatieke kringen spraken van een ul
timatum. Dat psychische duimschroe
ven werden aangelegd, is hoe dan ook 
niet twijfelachtig. 

Intussen loont het de moeite na te 
zaan,. welk een samenweefsel van leu
gens en verdichtsels door de Russen 
wordt gehanteerd om hun agressie in de 
ogen van het eigen volk aanvaardbaar 
te maken. De invasietroepen heten het 
land te hebben bezet om Tsjechoslowa
kije te "beschermen" tegen een drei
gende imperialistische actie, die on
dersteund werd door Pruagse contra-re
volutionairen. Onder hen bevonden zich 
.,zionisten" al::;ook "revanchi;:;ten", die 
de NATO in Praag wilden doen binnen
rukken, on1 - men lette wel - cl:tar 
een nieuwe NATO-b:Jsis te stichten. Bo
vendien VI'8.';'Cn -- zo heet het - de 
Tsjechen aan de Russen in het land te 
blijven. Oolr betuigden T~;jechische 
briefschrijvers hun instemming met de 
, .nobele Russlsr;}Je hulp''. Bijzonder 
jammer echter, dat de Rode Ster - het 
m·6·aan van het Russische ministerie 
van Defensie - moest toe::;·cvcn dat een 
groot aantal van deze brieven de penne
vruchten van "anonieme" schrijvers 
waren. Over normaal gesprolwn. In een 
"normaal'' Westers regime verwijst 
men anonieme brieven naar de prune
mand. 

Overigens is het niet uitgcsloten cl at 
de Sowjets er ten l::Lnge leste toch nog 
in zullen slagen een Quisling te vinden 
die het bewind in Praag voor hen kan 
overnemen. Dr. Gustav Husak, thans 
partijleieler in Slowakije, zou voor deze 
rol zijn uitverkoren. De bovcns·cnocmcle 
heer Koeznetsow is immers met de Slo
waakse voorman in Bratislawa bijeen 
geweest. Husak, die tevens plv. premier 
van Tsjechoslowakije is, heeft met 
E:oeznetsnow een "hal'telijk en 
vriendschappelijk" gesprek gevoerd. Hij 
is de enige der Tsjechoslowaakse lei
ders, aan wie men in de Poolse en 
Russische partijbladen vriendelijke 
woorden besteedt. Husal< heeft wel
iswaar gedurende het bewind van No
votny een ruim aantal jaren in de ge
vangenis doorgebracht. lVIaar ten eerste 
wenst hij een grotere invloed der Slowa
ken in het P1·aage bestel. Ten . tweede 
':ergezelde hij onlangs -- in tegenstcl
hng· tot partijleider Dubeek als vrij man 
·- president Svobocla naar :Moskou. Ten 
cl~rcle waarschuwde hij zijn landgenoten 
de vorige week tegen "rmarchistische 
nei:;·ingen". En ten slotte schijnt hij 
over een niet geringe eerzucht ie 
besr:hikken. Alles redenen, waarom het 
ons niet al te zeer zou verwonderen, als 
Alexander Dubeek binnen kortere of lan-

ge1·e tijd door zijn mede-Slowaak ver
vangen zou worden. 

De buitenlandse reacties op de agres
sie van de Russen beginnen zich iets 
duidelijker dan direct na de invasie af 
te tekenen. Zo heeft de Amerikaanse 
ministe1· van defensie Clark Clifford 
veil!'daard dat thans de Amerikaanse 
tmepenmacht van 300.000 man in Euro
pa minder dan ooit mag worden ver
minderd. Bovenal, dat de gebeurtenis
sen der laatste weken aantonen dat het 
voor veiligheid en succes nodig is te 
onderhandelen op , , basis van kracht''. 
Echter, de Amerikanen wensen dat Eu
ropese NATO-bondgenoten hun verplich
tingen beter dan tevoren nakomen. 
Over de m8dewerking van Frankrijk be
hoeft men voor en na De Gaulle's 
persconferentie zich geen illusies te ma-

De vraag is nu, in het Westen het 
juiste strategische antwoord te vinden 
op het verstoorde evenwicht. Dit name
lijk zonder de Russen nieuwe "argu
lnenten" te geven voor een volgende 
agressie. l\!Ien moet immers voorkomen, 
dat de koude oorlog niet opnieuw in 
volle gloed fsic) onthr:mdt. Wij menen 

A. F. v. d. STEENHOVEN & ZN., DELFT 
ROTERDAMSEWEG 384 TELEFOON 01730-2 16 56 

* Leveringen van zand, grind, grond, enz. 

* Massa-transporten met 3-zijdige kipauto's. 

* Speciale machines, trailers voor vervoer 
van draglines - bulldozers - ketels enz. 

1\qijn opinie • 
IS • • • 

• Actuele zaken 
gr zijn drie actuele zàken waar w\j 

lilJeralen met elkaar meer aandaeht 
'' an moeten besteden en waarover wij 
onze mening tegenover onze volkwer~e
genwoonliger en partijbestuur duicleliji{ 
dienen te omschrijven, opdat zij weten 
dat wij in die 7.lll,en de liberale begin:Je
lf'.n en opVéütingen onvoldoende ven!~
<hgd vinden, soms :6elfs met voeten ge
h-eden. Er staan hier grote libe1·ale be
langen op het ~pel, er zijn liberale mi
ni~tcrs in het geding en de "image" \'on 
de VVD zal voor de naaste toekoru:c;t 
mede bepaald wm·den door de wijz~ 
waarop deze zalmn in de Kamers door 
onze afgevaardigden zullen worden. be
h<cnrleld. 

1. De houding van het ministerie >·an 
justitie tegenover de situatie in het r~il,s
asiel in Groningen is onbegrijpelijk 
~13 p. In Nederland en zeker in een sa
E1cnleving 7.oals wij liberalen die ver
langen, zijn toestanden als hier g•?
eonstateerd onduldbaar. Vvmmeer de Le
ri;:l1tcn op waarheid berusten. hetgeen 
ik <J :umeem. waarborgt de wijze waa1·op 
de advicsC"ommissie is samengesteld 
geen volstrekte objectiviteit en werd ztj 
reeds in eerste amllcg bij haar ondcl·
wck om de tuin geleid. Druk zal uitgeoe
fend moeten w01·den op onze ministe1· 
Y8n justitie zijn beleid in deze zodanig
te ver.1cheqv~n. dat aan de l'e-chtsgev<)e
lens van de gemiddelde Nederlander 
wordt tegemoet gekomen. 

2. In de nieuwe belas.tingvoorstelJr·n, 
on~ door het n1inistcrie van finaneic'•l. 
;:"l~.Lngcl;:ondigd, l\:on1cn voor libcl'alen on
vcrtecl·bare zahen voor, die alleen t" 
v•édüaren ZIJn uit "hog·c budgettaü·e 
nood", maar in strijd zijn met onze 
liberale beginselen· en opvattingen. Zon
der in details te willen treden, wordt 
venvezen nanr de voorstellen inzake h-ot 
liquideren van de egali.satlcre3crves bij 
cle verzekeringsmaatschappijen en naar 
ue' bcvool'l'echting van buitenlandse be
leggingsmaatschappijen. Daarnaast is de 
intrcl,king van vroegere voorstellen om 
omlersf'hcicl te maken in het V.B.-tari<'f 
tussen 
\V.in~ten, 

uitgcl,eenle en 
teneinde in de 

ingehouden 
clubbde be-

lastinghcffing tegemoet te lwmen, bij
zonder zwak geargumenteerd. Om over 
de volkomen onvoldoende "con1pensn.
tie" met l punt van de ven
nootschapsbelasting maar te zwijgen: 
n. b. het punt dat al,; t ij d e l ij k e ver
hoging niet lnng geleden werd aang·,:
lwndigd! 

Helmts zullen onze· liberale Kamcrl:>
den zich hier tegenover onze liben1ie 
minister moeten keren, willen zij in de 
geest van hun ldezers handelen. 

3. Het ontwerp Venkelwet Schilde
loosstelling Indonesië. Het standpuott 
van de overheid is onbegrijpelijk e•1 
c:crmnte grievend tegenover de slachtof
fers, die - YOOl'zover nog in leven -- nu 
M 20 jaar en langer in de kou worden 
gelaten, dat er met klem van argum"n
ten door liberalen in de E:amer worde 
vPrdecligcl, dat a. de ove1·heid afstand 
dient te doen van haar ven11eencle aan
ciecl bij deze eerste verdeling en b. op' 
de· lwrtst mogelijke termijn uitl,eringT"!1 
worden verricht aan l'cehthcbbende>~, 
bijvoorbeeld in de vorm_ van staatsob i
ga ties, zoals van bepaalde zijde gesu,;
gereel'Ci. 

Wij pr:.1ten allemaal over steeds me<.·:r 
ontwikkelingshulp aan ondcrontwil,kelrle 
g<'biedcn, maar wij vergeten onze eige:1 
Keclerlandse onderdanen, die in Tndië 
alles verloren en voor een ·deel als stille 
armen jarenlang· hier verkomn1c1·en. 
Dit is een groot nationaal schandaal en 
het zou cle liberale fl·acties eren. wan
neer zij hier hun volle gewicht in de 
schaal gooiden, teneinde voor de gedu
peerden het mrrdmum te bc1·cil,en. 

Wanneer wij liberalen - leden van de 
VVD waarlijk prijs stellen op een 
eigen inbreng. op een participatie ,... 
n1cdczcggensclHlp, dan zou ik de~ 

gcïnh·ess2erclen willen ,. uitdagen". ooi[ 
hun n1ening over deze zaken expliciet 111 

cns wcel,blad ter algemene kennis 1,.-
b1·cngen. 

J. H. FADER, Soe.;t 

Naschrift 
1. De heer Faber kan ervan verzekerd 

z\Jn, dat minister Polak zich niet om de 
tuin zal laten leiden en vcrantwoor'J.~ 
DJaatrcgclen znl nemen, indien daar~oe 

-----·----------- .. ·--------·--- .. - ·----

POLITIEK PIEKEREN 

dat men zich maar niet al te zeer be
zorgd moet maken, dat de Sowjets 
We;o;telijl'e aanvalszucht destilleren uit 
wat ni.et anders is dan een yerant
woorde behoefte aan veiligheid. 

En toch, ondanks alle onvoorzienbare 
Russische ondernemingen - waarbij de 
Sowjets het risico van een nucleaire 
oorlog terecht niet willen aanvaarden -
moet men, uit een positie van Jn·acht, 
blijven streven naar een vermindering 
van de spanning tussen Oost en Vi'est. 

VRAGEN VAN 
KAMERLEDEN 

L.:M. 

Het Tweede-Kamerlid de heer Por
theïne heeft aan de staatssecretaris van 
financiën gevraagd of het hem bekend 
is dat met betrekking tot de heffing van 
omzetbelasting op zuidvruchten de Eu
ropese Commissic een - nu stl'ingente-~ 
uitspraak heeft gedaan, die hierop neer
komt dat ten aanzien van deze vruchten 
de heffing van omzetbelasting - sinds 1 
januari nog verhoogd met 1,6 pct. -
inbreul' maakt üp artikel 95 van het 
EEG-verdrag. "Deelt d'e staatssecreta
ris de n1ening nm de com1nissie, en 
well'e maatrcg·clen denkt hij te nemen 
teneinde aan cle wensen van de con1n1is
sic binnen een redl)lijke termijn vóór de 
invoering van de cl'TW tegemoet te ko
me? ", aldus de heer Portl1eine. 

Het Tw'eede-Kamerlid de heer Vonhoff 
heeft aan de staatssecretaris van On
derwijs en Wetensollappen gevraagd of 
het de bewindsman bekend is dat een 
groot aantal VGLO-scholen, die reeds 
tal van jaren een vierjarige cursus l'en
nen, door de huidige tekst van artilwl 34 
Overgangswet W.V.O. in moeilijkheden 
komen te verl,eren omdat in dit artikel 
als einddatum 1 augustus 1970 wordt 
genoemd. 

aanleiding bestaat. Van groot belang is 
echter dat eerst wordt onderzocht of de 
berichten metterdaad op waarheid te
rusten. De heer Faber neemt dit aan, 
1r.aar van de minister }{an men zull's 
niet zonder meer verwaehten. Grondbe
ginsel van. werkelijk recht is : , ,Audite et 
':'!teren~ pa1tem", hetgeen wil zeggen. 
uat be1de partijen gehoord dienen te 
worden alvorens men oordeelt. 

2. Belastingvoorstellen die op bepaal
de verhogingen neerkomen, vallen altijd 
111 slechte aarde en plegen moeilijk ver
teerbaar te zijn. Financiering van de 
, .hoge budgettaire nood" door inflatie 
i:-J, althans voor liberalen, geheel onvn·
tcerbaar. Gelukkig huldigt onze partij 
C'l1 hülcligen onze liberale Kamerleckn 
het dualistische stelsel, hetgeen inhouut 
dat liberale Kamerleden alle reo·e
ringsvoorstellen, ook wanneer zij .;:'ln 
,r,eesiverwal\te ministers uitgaan, on 
hun merites beoordelen. Bij het bepalPn 
\ an hun standpunt en de mate waarin 
z;_; zich eventueel tegenover bepaald~ 
voorstellen zullen opstellen, zullen de 
Knmedcden zeker in de geest van hun 
kiezers willen handelen, al verwerv~n 
Zij terecht last en ruggespraak. Bij l1et 
l1nndelen in de geest van de kiezers zal 
er echter tevens rekening mee gehou
den dienen te worden, dat met het val
'cn van een Kabinet waarin liberale mi
l'Jsters zitting hebben reeds ervaring-m 
zijn opgedaan, die niet door alle liberalo 
kceze1·s even gunstig zijn onthaald. 

3. Indien de heer Faber heeft ken
ldsgenomen van het voorlopig versl>cg· 
van de Tweede i\:amer, dan is hem bo
l,end dat dit ten aanzien van de voor
gestelde verdeling uiterst kritisch i~. 
het !wint mij niet juist voor de ontw;k
l<elingshulp in verband te brengen met 
hEt inderdaad tragische lot dat Ned<:r
landcrs die in Indonesië alles hebbon 
\'crloren. hebben ondergaan. De heer 
Faber l<an ervan verze]{erd zijn dat Ocl
ze beide Kamerfracties volleelig '" ~
hebben voor mogelijke verbeteringen 111 
Ge verdeling van de schadeloosstelling. 
Overigens is het niet juist om te spreken 
o\·er een "ven11eend" aandeel van clo 
Staat in de sehacleloosstelling daar bj 
de vaststelling van de schadeloosstelling· 
zelf uitdrul,kelijk rekening is gehouden 
met een claim van de Staat der Neder
landen. g·egrond op schulden van Indo
ncsle die bij de soevereiniteitsovcr
cl!·ac:ht z\jn erkend. 

F. KORTHALS ALTES, alg. secr. VVD. 
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HOTEL BOUWES 

ZANDVOORT 

Kamers met meest modern comfort. 

Gerenommeerde keuken. 

Gelegenheid voor congressen en partijen tot 

300 personen. 

Ca!:laret-Dancing dagelijks geopend. 

APPARTEMENTHOTEL 
BOUWES PALACE 

ZANDVOORT 
Kamers en appartementen met modern comfort. 

Restaurant op 70 m hoogte - panorama ~ 

lounge bar - sauna - overdekt zwembad ~ 

co ng resza a I. 

Unieke accommodatie voor kaderbijeenkomsten 

BEIDE HOTELS HET GEHELE JAAR GEOPEND - TÉLEFOON 5041 

fa lstaff café-restaurant in het "RIJNHOTEL'. ROTTERDAM 

harmonie 
oafê-reslaurant In "DE DOELEN" naast da hoofdingang 

T elèfoon (05771) - 241 

Nu over snelweg E 35 nog gemakkelijker bereikbaar 
e Alle kamers met privé badkamer en 

telefoon 
• specialiteiten restaurant 
• American bar 
• ideaal voor meerdaagse conferenties 
• rustig gelegen temidden van bos en heide 
• tennisbanen - manege ~ autoboxen 
• zeer grote parkeerterreinen. 

ADVERTEER 
• ln ons 

WEEKBLAD 

Hotel ,/t Heerenhof11 Emmen 
TELEFOON 05910-11435 

Het moderne comfortabele Hotel in het dynamische Emmen en gelegen 
aan de Hondsrugroute. Alle kamers met douche - toilet - centrale verwar
ming en rijkstelefoon. Speciaal weekend-arrangement f 57.50 p.p. incl. 
Unieke accommodatie voor congressen, recepties, diners, vergaderingen 
etc. Internationaal restaurant met gastronomische specialiteiten. 

waar de gast k<!fning is 
Cocagne, levend middelpunt van een levende stad: 
perfekt~ outillage voor vergaderingen, congressen, 
shows, feestelijke bijeenkomsten: royale hotelacco .. 
modatie, restaurant, café, petit-restaurant, bar en 
bowling. Speci.ale arrangementen bij feestelijke gele~ 
genheden: Kerstmis- Nieuwjaar- Pasen- Pinksteren. 

RESTAURANT DES SPËCIALITËS. CAVE RENOMMËE. 
E1NDHOVEN, VESTDIJK 47. TELEFOON 040- 69288 

on1 ook ·[angs 
die weg dè V\,r D 
te :·.,::steunen. 
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MR. H. VAN RIEL: 

Graag revolutionaire kunst 
De liberale ::;enator mr. H. \'an Riel 

heeft zaterdag 7 september tijdens het 
culturele congres van de VVD in Arn
hem een door velen briljant genoemde 
l'edevoering gehouden over het verband 
tussen Staat en Culllmr, vanuit zijn poli
tiek VVD-standpunt gezien en naar zijn 
persoonlijke uitleg. Zijn toch niet korte 
betoog werd van oegin tot eind met de 
grootste aandacht in dc plenaire verga
dering gevolgd; Naarbij de heer Van 
Riel het genoegen mocht smaken dat 
zijn woorden bij tijd en wijle daverende 
lachsalvo's uitlokten. Dè zaal was zich 
echter zeer wel bewust dat hier een 
bewogen man zijn grloof in het libera
lisme en de ctUtuur bf·Jeect. 

Het betoog van de heer Van Riel 
spitste zich toe op ·der onderwerpen: 
Staat, VVD, kunst en revolutie; Staat, 
VVD, kunst, onze degeljj'kheid en taboes; 
Staat, VVD, en publiciteitsmedia; en ten 
;.;lotte Cultuurspreiding. 

De heer Van Riel :;telde voorop dat 
hij de sociaal-revol•Jtionaire gezindheid 
van vele kunstenaars begrijpelijk , aan
vaardbaar en zelfs vanzelfsprekend 
acht. Het nerveus-creatieve type moet 
zich wel verwonden aan de in menig 
opzicht "harde, valse en beln·ompen 
burgerlijke maatschappij waarin wij Je
ven" met al haar n1achtsBÜ'twturen. 

De revolutionaire lmnstenaar acht hij 
niet politiek ge7a:trlijk; de moderne 
kunst is daarvoor te intellectualistisch, 
tenminste in Nederland, en wie de soci
aal-revolutionaire lwns1 enaar muilkorft 
maakt lmnstproduk1ie in ons land z.i. 
deels onmogelijk. "Ik durf als liberaal 
te IJtellen: wie kunst wil moet er geen 
bezwaar tegen mal;en dat de staa.t, kri
tisch volgend en met enige voorzichtig
heid, de revolutionaire kunstenaar qua 
subsidies en prijz•3!1 precies zo behan
delt als anderen, 1üd beter, niet slech
ter." 

Anders ligt het ~-ij YOOl' de overheid 
sprekende tussenpersonen die revolutio
naire bestr·evingen proberen te bevorde
ren, revolutionaire stemmingen aan te 
moedigen, opzettelijk en systematisch 
minachting voor de bestaande orde 
trachten aan te kwel;en in de uitoefe
ning van hun ambt. Zulken moeien de 
ambtelijke dienst uit. Of met andere 
woorden: graag revolutionaire kunst en 
kunstenaars, mits niemand de indrul' 
krijgt dat wij, •Jiet-reyolutionairen, ons 
in het ootje laten nemen, alduR mr. Van 
RJ.Cl. 

Tegen de achtergrond van kunst, on
zedelijkheid en taboes merkte sprel;er 
op dat voor hem onzedelijke kunst 
bestaat, maar wel l1et gebruik van in
ventiviteit, handvaardigheid en produk
tietechnieken om commerciële voorde· 
len te behalen via e10tiek of wreedheid. 

De schadelijkheid van de pornografie 
Ejlü hem uit de tijd. Er zijn andere 
zaken die de heer Van Riel als 
bijzonder onzedelijlt voorkomen: 
machtsmisbruik, onderdrul;Jdng, ontei
gening zonder echte schadevergoeding, 
revolutionaire gewelddadigheden. Op 
het gebied der seksualiteit is naar zijn 
liberale inzicht het stellen van normen 
van staatswege, behalve ter ber;cher
ming van kinderen, eventueel en soms 
minderjarigen. niet toelaatbaar. Niet in 
zal,en van kunst en >JtUtuur alis. 

Een normstelsel dat in zijn grond· 
vorm vrijheid en verantwoordelijkheid 
combineert .-- en dan naar de eigen 
autonome norm gcmeten is naar het 
persoonlijke gevoel•on van de heer Van 
Riel typisch echt libm·aal. Voor de toe
laatbaarheid yan homofilie geldt precies 
l1etzelfde. 

\Vel n1oet n1en· in deze \-ragen, nauw 
verweven 1net kunst en cultnnr. reke
ning houden met het taboe-venwllijnsel. 
Het wegnemen van taboes garandce1·t 
helemaal niet per difinii.ie vr\jh8icl. ,.Ik 
heb geen bezwaar tegen het inb1·cuk ma
ken op taboes, mits drgene die dit doel 
zich voortdurend van z\jn vcrantwoorde
liji,heid' en het effect van ûjn ciatien be
wust is. s~hent h\j tabues md het oog· 

Mr. H. van l~iel :-lf'et,ie E OJl de Culturele dag in Arnhem in bespreking. In het midden achter 
de tafel vooJ'zitter l'nr. tlrs. L. ,J. F. \Vijsenbeel•. 

merk: bevorde1ring van de J:evo!utie, clan 
moet hij als iedere andere revolutionair 
behandeld 'Vorden," ZO beklcn:toonde de 
senator. 

VOORWAARDE 
Resumerend: geen bezwaar t~gcn. een 

venveving van de -:eksualiteit :wals tie
ze thans in Nederland wordt bele.efd in 
kunst en cultuur, on<ler voorwaarde dat 
de bij belangrijke groepen van de bevol
king bestaande taboes mede uit politie
ke wijsJleül worden get·especteerl.l. 

Met betrekking tot de publiciteitsme
dia merkte de '1eer Van Riel op dat 
pluriforme voorlichting voor een libe
raal een voordeel is. Zo gauw de 
toestand dreigt dat te veel voodichting 
uit één hoek komt, lmn het voor een 

liber:tal pEcht \'.''.Jrden de minder
heilispers tP :;teuu,"n. Overheidssteun 
aan dt> pe1·s lijkt llem echter altijd ver
keerd. 

'Ten aanzien Yan de omroep blijft hij 
de voorlwur geven .aan een soort 
BBC-formule, waarbij alle richtingen en 
stromingen op allerlei manieren en vor
men aan bod komen. Wanneer de VPRO 
werltelijk op die wijze gaat functione
ren, worctt ae heer van Klel weer na. 

In min of meer rustl.ge situaties past 
de overheid veel püssiviteit; cultuurdra
gers bij pers en tdevisie hebben recht 
op afw~jkendC' m cningen. Maar ieder 
be\vind moet, ook L1 znl;en van kunst en 
eultuur releenen met de conformistische 
sentimenten Yan de meerderheid, uit 
overwegingen van dPmocratie en omdat 

LIBERALE 
INTERNATIONi\LE 

Grote opeitbare vergadering 
op maandag 23 septen1ber 1968 

Op maandag 23 september des avonds te 8.1-5 uur wordt ter 
gelegenheid van het Congres van de Liberale Internationale 
een grote openbare vergadering gehouden in "Op Gouden 
Wieken", Scheveningseweg 37 te Den Haag. 

SPREKERS: ~Ir. E. H. Toxopeus, 
Voorzitter van de VVD-fractie 
in de T\veede Kamer; 

On. Giovanui J\ifalagod:i, 
Voorzitter van de 
Italiaanse liberale partij; en 

The Rt. IIon. Jcren1v Thor1Je. 
J ' 

Voorzitter van de liberale fractie 
in het Engelse Lagerhuis. 

ONDERWERP: LIBERALE GEDACHTEN EN LIBERALE 
POLITIEK IN DE KOMENDE TIEN JAAR. 

Toegang vrij. 

Alle redevoeringen \Vorden m het Engels gehouden. 

äööl~ 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prefabs ·.roor verschillende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 

het conformisme der burgerij een voor
name grondslag van iedere gevestigdè 
orde is. Wie de continuering van de 
huidige maatschappijvorm wenst met 
slechts evolutionaire veranderingen, en 
het tegenwoordig besiel ethisch verant
woord vindt, beoordele de activiteiten 
van pers en televisie van dat algemene ' 
gezichtspunt, aldus •le heer van li.leL 

Culturele dag 
·(Vervolg van pag·. J ) 

Een goede presentatie dient te worden 
veezelierd; 

De coördinatie van de Nederlandse en 
Belgische presentatie di<i reeds in 
verschillende vormen bestaat, zou op 
den duur moeten leiden tot een geza.
menlijl;:e presentatie; 

De werl,zaamheden van verschillende 
Nederlandse organisaties die zich op dit 
vlali bewegen zouden waar nuttig moe
ten worden gebundeld zonder dat die 
organisaties overigens in één lichaam 
opgaan; 

De ambtenaren in de buitenl<mdse 
dienst ware een handleiding ter beschik
king te stellen; 

Het uitdragen van de Nederlandse 
taal zou belangrijk cnderdeel van de 
beoogde cultuurexport moeten zijn. De 
activiteiten in het buitenland dienen in 
een prioriteitensche,1la te worden gevat. 

DISCUSSIES 
De conclusies en overwegingen zoals 

hierboven vermeld', gaven de plenaire 
vergadering nog voldoende aanleiding 
tot soms levendige discussies. Daarbij 
kwam vooral naar voren dat men de 
culturele uitrusting van de onderwijzers 
en leraren van morgen volstrekt onvol
d.oende ac1lt. 

Een ander negatief aspect bij de cul
turele vorming ligt in de beperkingen 
van de nieuwbouwwijken der steden. De 
karal,terloze steenmassa's, de hoogte 
der gebouwen, de c.penheid ook, stimu
leert de mens niet; slaat hem eerder 
terneer. Er is te \veinig relatie huis-re
creatiegroen, te weinig mogelijl,heid 
voort:; tot creatlvitelt m lmJs. 

De heer Sj. Scha':11hart, Haags archi
tect en een der pre-adviseurs, stelde 
nadrukl,elijk dat de architectenwereld 
voldoende mensen teeft die .,zin heb)Jen 
~?n capabel zijn" om via het. experin1cnl. 
ae mogellJklleden te vergroten. 

Toen partijvoorzitter ir. Van der Pol:; 
de nieuwe experimentele steden in E;1-

geland in herinnering bracht, mei'kte 
de heer Schamhart scherp op dat de 
plannen daar-voo1· öl in 19·H'i-l!H6 warf'n 
opgesteld en dufl wel wat laat waren 
gerealiseerd. Er J;'"sta.u n in 1968 andere 
denkbeelden, maar dü architecten lu·ij
gen van de politici geen lmns ze te 
·realiseren. De heer Vonhoff was er snel 
bij om dit begrip "de politici" te relati
veren. Zij zijn immers afhankelijk n111 
een IJepaalde polltlel'c constC'llatle. 

Tussen de lleJ'en Detlmeijt>r en mr. J. 
Dl'ijber, burgemeest·•r le Miclclelhw·g. 
ontstond nog een discussie oYeJ' de 
waarde en de VOlTil v:.ln een <'\·cnttu~t·l 

net van regionale o,l'lroepen. Toen bcidP 
heren elkaar niet Vèln hun n~sp,•cticn' 

standpunten konden 01 ertuigen Dd
meijer: regionale mm·oC'p met nwtc: 
Drijbcr: integendeel -·-· befiloten zi] el
kaar wat werkjes ove1· de~e materie toe 
te zenaen. 
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IT KINDERDIJK 
~cheepsbouw sinds '1687 

containers : 
' koel/ vries

containers : 

"Flats" en 
"Huifcontainers": 

Ond~tr da beschermd@ naam .,Multlload"• 
container bouWt Paul &. Van Woelde 
N.V. genormàriseerda alumlnl!l.lm STA· 
PELCONTÀlNERS voor het stukga
darenvorvoer •. 
!:Je constructie van Van Weeldo's con
tainers leent zich In het bijzonder tot 
het bouwen van uitvoeringen als koel/ 
vriescontainers, met naar keuze poly
atreen of polyurethaan Isolatie. Binnen• 
afwerking naar wen1 In aluminium of 
polyester. Tsvena kan elk gewenst koel· 
aggregaat worden geleverd. 

GESLOTEN ALUMINIUM. 
CARROSSERIEEN 

CAftROSSiiRII.· I.N CONTA.INERP'ABRIIIK 

·(d __ ~~. PAUL&VANWEELDEN.V. 
'I·GIIAVIINWEQ 3H· HJBUWHftKiii!C NO IJSiel.• TL ~ltOJ) 2Mi lil !MN-

FIGEE-VLAARDINGEN N.V. 
SCHEEPSBOUWWERF 

SCHEEPSBOUW 

SCHEEPSREPARATIE 

VERLENGEN - VERBOUWEN 

DROOGDOKKEN ~ LASBOTEN 

MACHINEFABRIEK 
MOTOREN-INBOUW· EN REPARATIE 

DRAAl-, FRAIS- EN SCHAAFWERK 

PIJPLEIDINGEN - APPARATEN 

WATERZUIVERINGSAPPARA TUUR 

CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN 
STAALCONSTRUCTIES - TANKS 

TRANSPORTINRICHTINGEN 

Ttvee Torens 

N.V. LIJM:~ EN GELANTINEFABRIEI( 
TELEFOON 25242 ~ DELFT 

'! 
1 

VRIJHEID ·eN DEMOCRATIE 

Scl1eepswerf & .. Machinefabriel~ 
v.l1. H. J. l(00PJ\1AN N.V. 

DORDRECHT - TEL. 1850 - 32866 

SCHEEPSBOUW- MACHINEFABRIEK- KETELMAKERIJ 
INBOUW EN REVISIE VAN MOTOREN 

NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRICHTING 

Voor Buig- en Zetwerk 
op hydr. pers 1000 ton 

ZETLENGTE 7 m, dikte 32 mm 

Co n'structie werk pI a at sen 

W. HUIZER N.V. 
TELEFOON 010-332657 - GROENEDIJK 10 

.CAPELLE a/d IJSSEL 

e 
A~. VAN HOBOI(EN & CO~ 

Anno 1774 

DEVIEZENBANI( 

Parklaan 32- 34 - Tel. 110320 (?lijnen) - Telex 21170 

ROTTERDAl\f 

''------------------------------------

Boele's Scheepswerven en 
Machinefabriek N.V. 

B 0 l NES (bij Rotterdam) 

• 
Reparatie en nieuwbouw 

• 
TIEiLIE,FOON 1134862 ROTTERDAM - TellEGiR.. ~O!E1L!E • lB'OlNES 
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Troonrede: 
bevestiging van 
evenwichtig en 
positief beleid 

, .In onze eeuw van spanning tussen 
yrijheid en onvrijheid is de creatieve en 
inventieve kracht van de democratie 
oycrduidelijk geblel{en. Het is dan oo:{ 
een voorrecht te leven in een land 
waarin de vrijheid niet slechts als een 
ieleaal wordt erl{end, 1naa1· ook in de 
v:crl,elijkheid van ons dagelijl's lev -'11 

<ds een hoog goed wordt ervm·en." 
Het is goed, dat deze woorden, waar

rlee de T1·oonrede eindigt, eens zo dui
delijk werden uitgesproken. Een kleine. 
n,aur !nidl"C!ehtige minderbeid van ex
tl·eem-link>-<~ jongeren en ande1·e randii
gm·en demonstreren helaas bij herha
lmg. dat zij er geen benul van hebben 
vv"at de consequenties (ooi' voor henze][) 
zouden zijn van hun Castro-. Mao-. 
liifoskou- of andere totalitaire sympa
thieën. 

De Tsjechoslowaken. wie een ogen
blik een - zij het nog slechts miniem 
- stukje herstel van de democratische 
vrijheden leek beschoren, ondervinden 
thans in de geest en aan den lijve wat 
het gemis daarvan voor een beschaafd 
volk betekent. 

Inderdaad heeft· het • optreden van 
Sowjet-Rusland en zijn satellieten nog· 
eens duidelijk in het licht gesteld, dat 
het veiligheidsstelsel van de Navo- een 
onmisbare waarborg blijft voor de 
bescherming van onze vrije westerse sa
n,enleving en voor het behoud van de 
wereldvrede. 

De passus, dat "handhaving van een 
doelmatige Nederlandse bijdrage aan 
d') bondgenootschappelij!{e defensie 
daarom noodzakelijk blijft" is dan ooi' 
wel een minimum van wat als concrece 
reactie op de gewijzigde strategische 
verhoudingen in Midden-Europa mocht 
worden verwacht, 

Onze fractie zal, naar wij aannemen. 
bij de behandeling van de Defensie-be
groting de consequenties van de gebeur
tenissen rond Tsjechoslowaldje zelmr 
ernstig onder het oog zien. 

Defensie, onderwijs, woningbouw. ol't
wikkelingshulp, verbetering en uitbl'el
dmg van ons wegennet, bevordering van 
de (regionale) werkgelegenheid en zo
veel andere zaken die geld - en veel 
geld - kosten, vragen weer de aan
dacht van regering en parlement. 

In een lezenswaardig artii{Eèl in het 
Algemeen Handelsblad over de tragiek 
van het Engelse socialisme en over het 
feit, dat Engeland op economisch g,:;. 
bied steeds meel' achter 1·aald, gebruik
te prof. dr. F. Hartog onlangs het pak
lwnde beeld, dat men nu eenmaal geen 
sociaal paradijs kan bouwen op een eco
nomisch kerkhof. Dat sloeg· voor Eng-o
land speciaal op de ondan!{bare maatre
gelen, die premier Wilson dan nu heeft 
moeten nemen als een loonstop en de 
vermindering van de vele gratis sociok 
voorzieningen. 

Het geldt echter eveneens voor alle 
andere noodzakelijke of waardevol g"! · 
a eh te zaken, ook in ons land, die moe· 
ten worden gefinancierd. Gezonde finan
ciën, een evenwichtig financieel-econo
misch beleid, vormen de bron voor dit 
alles. 

Vol'ig jaar gaven wij naar aanleiding 

var de eerste Troonrede onder dit kabi
net als onze voorlopige indruk. dat he~ 
gevaarlijlw illusionisme van de heren 
Cals en Vondeling had plaats gemaakt 
voor de verantwoorde zakelijkheid van 
de heren De Jong en Vl'itteveen. In deze 
T1·oonrede en lVIiljoenennota kan men 
gelukl,ig de juistheid van deze ,ndruk 
bevestigd vinden. 

Terecht schreef ook Het F'inanciëk 
nn.gblad naar aanleiding van de jongste 
Troonrede, dat het herstel dat dit KahJ
···ct zich bij zijn optreden voornam. 
goeddeels is geslaagd en dat het daal·
naast (nog 1 leiding moet geven "mtn 
een proces van diepingrijpende en ve··l 
verbeeldingskracht vergende indm;b·iëie 
vèrnieu\ving.'' 

Toen minister Witt."veen Yorig jaat· 
zijn eerste Miljoenennota indiende. 
r.1erkte hij op. dat de regering eeu 
"voorzichtig en evenwichtig beleid no
dig acht, ·dat de inzinking van de con
junctuur tegengaat en het herstel bevor .. 
dert, dat - gelukkig - voor het volgen
de jaar wordt verwacht. De thans (dAt 
was dus in 1967 - A.) ingediende begro
ting zal tot dit doel kunnen bijdragen. ' 

Met voldoening kan thans, een jac•r 
later, worden vastgesteld, dat het eve.•
wichtsherstel in onze economie duidelijk 
op weg is en dat onze betalingsbalan~ is 
verbeterd. 

Voor het conjuncturele aspect en de 
- grotendeels reeds eerder bekende -
belastingvoorstellen, verWIJzen wij 
gaarne naar het deskundige commen
taar van mr. Van Galen elders in dJt 
nummer. Die voorstellen zullen zekP-r 
di> opbovwend-kritische aandacht van 
onze fractie krijgen. 

Hier willen wij ons voor het ogenblik 
beperken tot het uitspreken van onze 
voldoening over de plannen tot het weg
nemen van de belastingverhoging, die 
voortvloeit uit de geldontwaarding (het 
progressie-effect) en tot indiening van 
een wet, welke daarna een jaarlijk;c 
automatische aanpassing van de loon
en inkomstenbelasting aan inflatoire 
inkomstenstijgingen invoert. 

Aan deze onbillijke sluipende bP
lastingverhoging, die vooral de midden
groepen en de particuliere pensioentrek
lwrs tot slachtoffers maakte, zal dan 
dan!{ zij minister Witteveen en staatsse
cretaris Grapperhans een einde komer>. 

Een groot aantal wetsontwerpen zul
Jen de Kamers te behandelen krijgen, 
die wel aantonen, dat het Kabinet be
paald niet stil zit. Dat het de vo!l{Sver
tegenwoordiging zulk een grote hoeveei
heiel werk gaat verzetten is, zoals de 
Nieuwe Rotterd<tmse Courant opmerkte, 
bepaald "niet het kenmerk van een Ka
binet, dat alles bij het oude wil laten.'' 

En om n1et een constatering van e-oa 
arider liberaal dagblad, het Algemeen 
Handelsblad, te besluiten: "Een periode 
van betrekkelijke onzekerheid en terug
gang op economisch gebied lijkt te wor
den afgesloten en hoewel de politiel'e en 
maatschappelijke vraagstukken niet 
minder ingewildteld zijn geworden, 
heeft de regering onmiskenbaar aan 
zr>!fve1trouwen gewonnen.'' 

A.W. A. 

H. l\I. de I\oningin tijdf'ns het uitsprf'l,en van df' TmonrPdl." dinsdagmiddag jll. 

---~--- -~- ' -

-- -- -- - -- -

/ · e Pag. 3 Het Kieswet-rappor~ 

• Pag. 5 Miljoenenota 

• Pag. 6 Ja en nee bij D '66 
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UIT DE PARTIJ 
• AMSTERDAM 

De jaarlijkse kadercursus van de af
deling Amsterdam is voor het seizoen 
1968-1969 gewijd aan de financieel-eco
nomische problematiek. De organisato
ren hopen in deze cursus te laten zien 
dat aan deze materie een aantal funda
mentele politieke problemen ten 
grondslag ligt en dat de soms in 
technische termen aangeklede argumen
tatie grote politieke meningsverschillen 
verbergt. 

Het pr.opamma van de cursus .is als 
V<Jlgt: 26 september drs. A. Pais over de 
Rol van ·de overheid in het e;:onomi.seh 
leven~ l.f! okti>ber de heer G. M. ·'l"b... 
Goossens over de Miljoenennota; 7 no
VE.'nib.er drs. G. M. V. van A-ar{lenne 
over -de Herziening van het onderne
mingsrecnt; 11 december drs. P. H. Hu
genholt over ·de .gedachten in soci-a
listische 'kring .over het VVD-rapport j)e. 
tr·etfende de Herziening van het onder
nemingsrecht; 21 januari drs. W. G. C. 
.M. Haack over de EEG; 18 .rebr:ua:ri 
drs. F. w. van der :Senaar .over ·Ontwik
kelingshulp; in .maart een nog .niet tle
·kende spre'ker over de Economische 
ontwikkeling op lange .termijn ·in Neder
land; 24 april dr. G. F. Fortanier over 
'Het houden van een betoog; 20 mei een 
äfSluitende avond. 

Alle bijeenkomsten van de cursus wor
den in Hotel Polen aan Rokin en Kal
verstraat gehouden. Men kan Zich opge
,ven bij het secretariaat van de afdeï:ing 
Amsterdam, Herengracht . 36, vóór '24 
~:~eptember. 

• APELDOORN 
Vorige week vrijdag heeft de afdeling 

Apeldoorn een avond belegd in de nieu
we wijk Zevenhuizen van de gemeen~e, 
om de nieuwe bewoners een indruk te 
geven van hun woonplaats. Drs. H. 
Millenaar, directeur van de gemeente
,lijke sociogi•afische dienst, vertelde met 
.behulp van een aantal lichtbeelden hoe 
'Apeldoorn vroeger was; hoe het er 
'tegenwoordig uitziet en hoe deze snelst 
'groeiende gemeente van Nederland er 
in de toekomst zal uitzien. 

Na de pauze konden de nieuwe wijk
. bewoners kennismaken met de leden 
·van de VVD-fractie in de Apeldoornse 
_gemeenteraad, die waren gekomen om 
eventuele vragen, klachten en proble
men te beantwoorden en te bespreken. 
Vele aanwezigen maakten van de ge
boden mogelijkheid druk gebruik. 

Het bestuur van de afdeling Apel
doorn kan terugzien op een zeer ge
slaagde avond: het contact kiezer
gekozene wordt zo op de juiste wijze 
gediend. Het bestuur is van plan 
meer van dergelijke avonden te beleg
gen. 

• EDE 
, De afdeling Ede heeft een commissie 
van bijstand ingesteld, die wethouder H. 
P. Holboom en de raadsleden G. W. Bos 
. en M. van Gestel meer informatie · zal 
verschaffen over de zgn. buitendorpen 
van de gemeente. De commissie bestaat 
uit vier leden: de heer A. A. Exco voor 
Otterlo en De Harskamp, de heer G. 
. I{oster voor Bennekom en De Kraats, de 
heer G. M. J. van der Meene voor De 
Klomp en Ederveen en de he-er G. J. 
'Wilbrink voor Lunteren, Wekeromen De 
Valk. Hot bestuur van de afdeling hoopt 
. dat door hun activiteiten de bijdrage die 
de VVD aan het besturen van de gemeen
te Ede levert, nog zal uitgroeien. 

Op maandag 7 oktober houdt de afde
ling in de Reehorst een algemene leden
'vergadering, waarop het rapport Kiezer 
en Gekozene aan de orde zal worden 

:gesteld. Het Tweede-Kamerlid Wiegel zal 
·het rapport op deze bijeenkomst nader 
toelichten. 

Vrijheid enFV'V' 
Democratie~ 
D'"'FM9M +i 9APiWP y&• 'divN'•0 • 8 *i81RUD 

Weekblad van de VolkspartU 
voor Vrijheid en Democratie. 
.Adrea van de administratie 
(zowel voor abonnementen ala 
voor advertenties) : Witte de 
Withstraat '13 te Rotterdam 
(postbus 824 te Rotterdam). 
Tel. 010-1110 00, abonnemen
ten toestel 219, advertenties 
toestel 224. Postgiro: 245103 
t.n.v. Administratie Vrijheid en 
Demoeratie te Rotterdam. 

Hoofdredacteurt 
Ph. C. la Chapelle Jr. 
.Adrea van de redacties 
Nieuwe Herengracht 89 B 
te Amsterdam-C. 

Spreekbeurten 

20 sept. 

2S sept. 

2.3 sept. 

24 sept. 

25 sept. 

27 sept. 

27 sept. 

30 sept. 

30 sept. 

1 -okt. 

4 okt. 

4 okt. 
V okt. 

7 okt. 

7 okt. 
9 okt. 

12 okt. 

14 okt. 

P-eriode 20 .;eptember tot en met 14 oktober 

Amsterdam 
(20.00 uur, Politiek Café, Pieters Poortsteeg) 
Verihuizen 
(20.00 uur, De Rode Leeuw; oprichting afdeling 
Drie ban) 
Oegstgeest 
(20.00 uur, gem.centrum; .openbaar) 
Alphen a.d. Rijn 
(20.00 uur, geh. Nabij; begrotingsdebatten) 
Amsterdam-J.O.V.D. 
(20.00 uur, De Brakke Grond; ond.: Miljoenen
nota) 
Koog a.d. Zaan (Statencentrale Zaandam) 
(20.00 uur, Lindenboomschool) 
Zwolle 
(Ond.: Kiezer·Gekozene) 

Breda, We.st-Brabant 
(20 .. 30 uur, Hotel CosmopGlite; ond.: De Rijks
begroting:) 
TiJburg 
(20.15 uur, Stadsschouwhur,g; ond.: De nieuwe 
Begroting) 
Utrecht 
(20.00 uur, Restaurant Jaarbeurs) 
Vleuten/De Meern 
(20.00 uur, Haarzuilena-De Vier Balken; ond.: De 
Algemene Politiek') 
Eelde 
Heiloo 
(20 uur, Oude Her-berg; ond.: Nederland en 
Indonesië in nieuw perspectief) 
Ede 
(.20.00 uur, de Reenorst; ond.: Kiezer-Gekozene) 
Dedemsvaart 
Wageningen (Lib. Stud. Ver .. ) 
Oasterbeek 
(Conf. Vrouwen in de VVD) 
Gooise Kadercursus 

H. Wiegel in debat met 
drs. J. v. d. Doel 

Mr. dl'. c. Berkhouwer 

Mr. J. G. Rietkerk 

Mr. W. J. Geertsema 

H. J. L. Vonhoff 

H. Wiegei 
A. J. B. Hubert en 
mej_ A. Kappeyne van 
de Coppel!o 

Mr. E. H. Toxopeus 

Drs. Th. H. Joekel'! 

R. Zegering Hadders 

H. Wiegel 
R. Zegering Hadders 

Mr. dr. C, Berkhouwer 

H. Wiegel 
H J. L. Vonhoff 
Mr. H. van Riel 

Mr. E. H. Toxopeus 
H. Wiegel in debat met 
H.C. Faas 

AANMELDINGSFORMULIER 
Te zenden aan de penningmeesteres mevr. A. Vriesman-Gerde, Ka~>tanje· 
laan 13a, lUiddelfmrg. *) · 

11 

Ondergetèkende: 

Adres: ...... . 

Woonplaats: 

Beroep: 

Functie in of voor de VVD: ....... . 

e Geeft zich op voor de bijeenl!;omst van de Vrouwen in de VVD op .12 en 13 
oktober 1968; kosten''*) f 23,50 of f 22,50 (vóór september) of 1 ........ . 
volgens onderstaande berekening. 
Deelt bij voorkeur kamer met ........................................................... . 
e Is bereid f 1,- bij te dragen ter bestrijding van de algemene kosten; 
maakt gelijktijdig het verschuldigde bedrag over op postrekening no. 605368 
t.n.v. Penningmeesteres Organisatie Vrouwen in de VVD te Middelburg. 

BEREKENING KOSTEN **) 
zaterdag: Thee f 0,75 

Warme maaltijd ., 8,50 
Koffie ., 0, 75 

Zondag: Logies + ontbijt ., 14,-

*) Invullen in drukletters. 

Koffie ., 0,75 
Broodmaaltijd ,. 6,50 

Totaalf 
Handtekening: 

**) Doorbalen wat niet verlangd wordt. 

TIPS ZIJN ALTIJD WELKOM 
HEBT U VOOR HET WEEKEND NOG 

GEEN PLANNEN? 

DAN HEBBEN WIJ EEN TIP VOOR U 

Een ritje over de Hoge Veluwe met als doel 

HOTEL DE WAGENINGSE BERG 
(Vlak bij Renkum op de 

weg Wageningen-Arnhem) 

Uw wagen gemakl,elijk op ons eigen tel'l'ein par
lreren en neerstrijken op het terras aan de Rijn. 
Daarna dineren in ons restaurant of iets laten ser
veren van onze plate-service (van f 3.75 tot f 4.50). 
Of u ktmt ech!t Indonesisch gaan rijsttafelen. Rijst
iafel voor 2 personen met 20 gerechten f 13.50. 

SFEER en STIJL en GASTVRIJE PRIJZEN. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Jl:epU Y"r deze rubriek liP

de• aa1u me••· lllJ'. ll!l. •• 
Beook-BeddiDI', llltadheudèn· 
,~antnea IQ. •• Ha••· 

Agenda voor Oosterbeek 
Voor onze jaarlijkse tweedaagse bij

eenkomst op zaterdag 12 en zondag ·13 
olüober op de "Pietersberg" in Oost<>r
beek, vragen wij ook nu weer uw aan
dacht. Ieder vrouwelijk lid van de partij 
is van harte wellwm op deze interes-
sante conferentie. \ 

Hieronder volgen enige zakelijke me
dedelingen. Eventuel~ aanvullingen en 
wijzigingen komen in het weekblad Vrij
heid en Democratie. 

Met persoonlijke wensen zal zoveel 
mogelijk rekening worden gehouden, 

-- maar toezeggingen kunnen wij niet 
doen. 

De totale kosten bedragen f 23,50 in
clusief bedieningsgeld. Bij aanmelding 
uiterlijk met. de morgenpost van 30 
september heeft men recht op f 1.- re
ductie. Voor diegenen, die niet van alle3 
gebruik :inaken, staat op het aanmel
dingsbHjet een prijslijst van de maaltij
den, dranken en logies. Degenen die zelf 
geen of geringe reis~ of verblijfkosten 
hebben, wordt verzocht f 1.- bij te dra
gen in de algemene kosten. 

Logies vindt plaats op de Pietersbelg 
zelf. Er is centrale verwarming en 
warm water. Lakens en slopen mee-· 
brengen of hiervoor f 2,50 betalen. Hand
doek f 0,25. Indien gewenst kan uw bed 
opgemaakt worden, kosten f 0, 75. 

Voor de r.k.-leden bestaat de gelegen
heid de mis bij te wonen op de Tafel
berg om 7 uur en 9 uur. 

Afrekening uitsluitend via ons bestuur 
en bij voorkeur gelijktijdig met de aan
melding op postgiro no. 605368 t.n.v. 
Penningmeesteresse Organisatie Vrou
wen in de VVD te Middelburg. Het gi
rostrookje dient als bewijs. 

Verbinding: Vanaf station _Arnhem 
trolleybus no. 1, richting Oo.sterbeek. 
Uitstappen bij de . Pieters bergseweg en 
èeze volgen. Ook vanaf station Ooster
beek kan men trolleybus no. 1 nemen. 

Namens het bestuur, 
J. P. Hansen-van der Linden. 

Markeweg 3. Emmen: 
Tel. 05910 - 123J5. 

Z:i.terdag 12 oktober 1968. 
15.15-15.55 uur. Ontvangst en thee

drinken. 
16.00 u. Opening door de presidente 

mevrouw mr. M. N. W. Dettmeijer-Lab
berton. 

16.30 u. mr. E. H. Toxopeus spreekt! 
18.00 u. Warme maaltijd. 
19.30 u. .,Wie zwijgt stemt toe" . 

Spreekster mej. Joh. H. Springer. 
20.00 u. Koffiepauze. 
20.30 u. Vragenuur. 
Het bestuur ontvangt punten, die men 

besproken wenst te zien, bij voorkeur 
vóór 1 oktober a.s. In dit vragenuur zal 
een medisch deskundige een korte inlei
ding houden over abortus provocatus. 
Om een inzicht te krijgen in uw mening 
over dit vraagstuk, zal hierna een 
schriftelijke enquête worden gebouden. 

Zondag 13 oktober 1968. 
9.00 u. Ontbijt. 
9.30 u. Bezinningswoord door mevr. 

M. Sicman-Hardeman. 
10.00 u. Automatisering, zegen of be

dreiging? Toekomstverwachting in wij
:re van werken in de ondernemingen en 
de invloed daarvan op de maatschappij 
en gezin. Spreker: mr. D. Sorgdrager, 
chef Arbeidszaken bij de Algemene 
Kunstzijde Unie. Gelegenheid tot hd 
stellen van vragen. 
11.30 u. Kopje koffie, waarna geiegen
heid tot wandelen. 

13.00 u. Broodmaaltijd met warme 
schotel. 

14.00 u. De student op drift? Sprekers: 
prof. dr. R. Braams, hoogleraar aan de 
ur.iversiteit te Utrecht en de heer J . 
Wiebenga, president van de Federatie 

·van Liberale Studenten Verenigingen in 
Nederland. (Beide sprekers zijn bereid 
vragen te beantwoorden.) 

15.30 u. Sluiting, waarna theedrinken 
en vertrek. 

VVD op de radio 
De volgende radio-uitzending 

van de VVD is op donderdag 
26 september van 18.20 tot 
18.30 uur via Hilversum U 
[298 m). 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Het Kieswet-rapport van de Commissie-Cols (11) 

Parlementair stelsel en 
formatie-procedure 

Het eerste rapport van de Staatscommissie van advies inzake Grondwet 
en Kieswet beperkt zich, overeenkomstig de als eerste aan ·haar voorgelegde 
vraag, tot het probleem van. de al dan niet ·wenselijkheid om - binnen het 
kader van de bestaande Grondwet - wijzigingen aan te brengen in· de 
Kieswet. 

Zoals de staatsèómnïisáie iri haa.r inleiding op het hoof~stuk: ,;Algemene 
Beschouwingen" opmerkt; . gaat. die' vraag uit van het onderscheid tussen 
wijzigingen in· het kiei3stelsel, die blijven binnen het kader van het door de 
Grondwet bepaalde en anderzijds wijzigingen, die daar b~iten liggen. Deze 
soorten va·n wijzigingen staan niet geheel los van elkaar. Bij het bepalen van 
een oordeel omtrent de wenselijkheid van veranderingen binnen het kader van 
de Grondwet ka.I1, naar in de i.nJleiding wordt opgemerkt, ook een rOil spelen 
het standpunt. dat men Zièh gevormd heeft ten aanzien van hervormingen van 
het kiesstelsel büiten de door de Grondwet getrokken grenzen. 

De tegen het geldende kiesstelsel aangevoerde bezwaren staan voorts niet 
altijd op zichzelf. Ook in de staatscommissie bleek, dat zij meermalen samen
hangen met wensen van meer fundamentele aard, die een verder of breder 
ingrijpende herziening van ons staatsbestel beogen. 

. . 
De staatscommissie heeft gemeend, 

zich vooralsnog te moeten onthouden 
van een standpunt-bepaling ten aanzien 
van deze wensen. _en de, daaruit vo.ort
vloeiende gevolgen, .. daai. zij i,n dit inte
rim-rapport gebonden . is aan .het 
bestaande grondwettelijke kader. 

Niettemin heeft de "grootst mogelijke 
meerderheid" van de staatscommissie 
reeds thans als haar oordeel willen 
uitspreken, dat "wijzigingen in het 
staatsbestel, die in ·de toekomst wellicht 
wenselijk zullen ·blijken, toch altijd het 
parlementaire stelsel d.w.z. een 
stelsel, volgens hetwellt de regering be
hoort te steunen op het vertrouwen van 
een meerderheid in het parlement -
zullen dienen te handhaven." 

Het zou mij niet verwonderen als vele 
lezers bij het kennis nemen van boven 
geciteerde uitspraak dezelfde reactie bij 
z1ch hebben voelen opkomen als bij mij 
het geval was. Een reactie namelijk 
van verbazing, zo niet van ontsteltenis, 
dat deze uitspraak niet door de gehele 
staatscommissie is onderschreven, doch 
dat één lid zich daarvan 'dus heeft ge
distantieerd. De vraag ligt voor de 
hand: telt de staatscommissie dus een 
lid, dat voorstander is van een dicta
tüt·iaal 'bewind? 

Standpunt D'66 
Zo is het gelukkig niet, al zien velen, 

c.a. in onze kring in het door dat ene lid 
voorgestane systeem toch wel een 
hoogst ongewenste en tot veel verwar
ring leidende doorkruising van het par
lt>mentaire stelsel. 

Dat ene lid van de staatscommissie, 
waar het hier om gaat, is drs. J. P. A. 
Gruijters, voor-man van D'66. Deze ver
wijst in het rapport van de staatscom
missie naar de in bijlage I van het 
rapport opgenomen samenvatting van 
het advies van zijn partij. 

kundige praktijk" gegroeide eis, dat een 
kabinet het vertrouwen van de ineèrder~ 
beid van het parlement nodig heeft, 
moet volgens D'66 'Vervallen. Dat wil 
dus zeggen, dat de ee:n.;maal gekozen 
minister-president in prmcipe · door de 
Kamer n i e t tussentijds tot aftreden 
kan worden gedwongen. 

De uiteindelijke beslissing over dieP. 
gaande meningsverschillen tussen rege
ricg eu parlement dient volgens D'66 
onderworpen te zijn aan het oordeel van 
de kiezers, die "zulle:(! beslissen over <ie 
verlenging van het mandaat hetzij van 
de minister-president, hetzij van de 
hem bestrijdende Kamerleden." 

D'66 heeft daarbij zelf echter reeds 
aangeteltend, dat zij er zich van bewust 
is, dat op haar standpunt, dat een een
maal gekozen minister-president niet 
tussentiJds tot aftreden kan worden ge
dwongen, ernstige kritiek i!! geuit. 
"Hoewel velen van oordeel zijn, dat de
;,;e kritiek niet steekhoudend is, acht de 
partij het niettemin het overwegen 
.waard in hoeverre de bepleite onafhan
kelij•kheid .tussen regering en parlement 
·verenigbaar is met een zodanige wijzi
ging van de huidige praktijken dat het 
parlement de· regering tot aftreden kan 
:dwingen door een bij voorbeeld met 
versteritte meerderheid genomen 
besluit. Een dergelijk besluit zou auto
matisch het gevolg moeten hebben, dat 
tevens vervroegde parlemèntsverkiezin
gen worden gehouden." 

Aldus de samenvatting van de desi
derata van D'66 op dit punt. 

Voordracht 
In het rapport van onze VVD-commis

sie (verder aan te duiden als "Commis· 

sie-Geertsema") wordt, naar men weet, 
een voorstel gedaan met betrekking tot 
de procedure van l.abinetsformatie, dat 
zonder wijziging in Grondwet en Kieswet 
is te verwezenlijken. 

Daar wordt (op pag. 13/14) het in de 
ontwerp-resolutie nr. 8 neergelegde 
voorstel verdedigd om het parlement 
(de Tweede Kamer) in 'een openbare 
discussie na de verkiezingen een voor· 
dracht aan de Koningin te doen opma
ken voor een formateur, tevens lmndi
daat minister-president. Deze voor
dracht komt dan dus in de plaats van 
de thans gevolgde methode, dat de frac
tievoorzitters elk afzonderlijk een (ge· 
heim) advies aan de Koningin aanbie
den. 

De voordelen, die de commis
sie-Geertserna in deze voorgestelde 
nieuwe methode ziet, zijn in drie punten 
kort samen te vatten: de Koning(in) 
krijgt een veel positiever advies; open
baarheid van de motieven, die aan de 
voordracht ten grondslag liggen; grote
re indirecte invloed van de ldezers op 
de regeringsvorming. 

Deze· voordracht kan geschieden op 
grond van het bepaalde bij artikel 129 
van de Grondwet, volgens hetwelk "elke 
Kamer afzonderlijk" andere voorstellen 
dan voorstellen van wet aan de Koning 
kan doen. Gi·o'ndwetsherziening is hier
voor dus niet vereist. 

Ook de staatscommissie-Cals heeft de
ze gedachte bekeken. Dat zij dit onder
werp bespreekt in de paragraaf "Spel
regels" en ten slotte niet tot een 
uitspraak komt, vindt zijn oorzaak on
getwijfeld hierin, dat voor de toepassing 
van deze methode geen wijziging van de 
Kieswet (en daarover gaat dit inte
rim-rapport) nodig is; slechts een wijzi· 
ging van de procedurele spelregels. 

De staatscommissie volstaat met de 
w;rmelding van twee standpunten in de
ze kwestie. "Een aantal leden", dat 
voorkeur geeft aan het op "meer na· 
tuurlijke wijze" ondervangen van een 
aantal eerder in hun rapport genoemde 
bezwaren tegen bepaalde onderdelen 
van ons staatsrechtelijk bestel dan door 
het forceren daarvan door middel van 
een wijziging van het kiesstelsel, staat 
lrennelijk welwillend tegenover deze ge
dachte. Zij wijzen er daarbij o.a. nog 
op, dat de kiezers, die zich van hun 
kant bewust zullen zijn dat op korte 
termijn na de verkiezingen op de voor
gestelde voet een openbaar debat in de 
Tweede Kamer zal plaats hebben, tij-

Naar aanleiding van de proeve van 
een nieuwe Grondwet heeft de regering 
destijds namelijk aan tal van colleges 
en organen van het politieke en 
maatschappelijke leven advies ge
vraagd inzake de strekking van een 
eventuele Grondwetsherziening. De in 
dat lmder aan de regering uitgebrachte 
adviezen werden (worden) met het oog 
op de openbare meningsuiting gepubli
ceerd in de Nederlandse Staatscourant, 

EEN PARJIJT JE LIBRE 

In een aantal van deze adviezen wer
den mede verlangens geuit ten aanzien 
van wijziging van het kiesstelsel. De 
desbetreffende voorstellen {waaronder 
begrepen voorstellen welke nauw met 
de regeling van het kiesstelsel samen
hangen, zoals die betreffende de kabi
netsformatie) zijn onder de bijlagen van 
het rapport kort weergegeven. 

In dat overzicht zijn tevens betrok
ker" een drietal in dit verband van be
lang· zijnde rapporten, welke los staan 
van de adviesaanvrage der regering. 
Het zijn de PvdA-rapporten "Het Neder
landse parlementaire stelsel" en "Een 
stem die telt", alsmede het rapport van 
onze VVD-commissie kiezer-gekozene. 

Bijlage I bevat nu een samenvatting 
van het bekende staatkundige desidera
tum van D'66: de rechtstreekse verkie
zing van de minister-president, aan wiE' 
eeE "eigen verantwoordelijkheid" dient 
te worden toevertrouwd met betrekking 
tot de personele samenstelling van 
"zijn kabinet", En het regeringspro
gram. dient te worden samengesteld op 
de grondslag van het programma, 
waannee de minister-president de strijd 
heeft gevoerd. 

Positie 
Zij staat een zo groot mogelijlte wc· 

dHzijdse onafhankelijkheid voor tussen 
n,g:ering en parlement. De in de "staat-

een 

verfrissend 

politiek 

boekje 

door Hans Wiegel 

CITAAT UIT HET VOORWOORD: 

Het zijn wat losse persoonlijke notities over de V.V.D., dt>. partijvernieuwlng, 
de democratie in bestuur en maatschappij geworden. Over mijn eigen 
partij ga ik niet "hoera." roepen, daarvoor ben ik te verdacht. Overigens 
ligt het liberalen niet zichzelf op de borst te slaan en de eigen id,eeën 
briljant te vinden. Een beetje meer relativeren in de polltlelr, bereid zijn 
naar an<leren te luisteren en af en toe ook eens om jezelf kunnen lachen, 
zonder de ernst van de zaken waar het in de samenleving om gaat te 
vergebm, zou een bijdrage tot politieke vernieuwing zijn, waar we wat aan 
zomlen kunnen hebben. 

U kunt dit openhartig boekje (87 pagina's), dat u in één adem uit/eest bestel/en door 
f 3,95 over te maken op postgiro 10303 ten name van NRC-Tijdschriftenuitgeverij, 

Rotterdam. Op het bijstrookje vermelden: ,.Libro'". 
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dens de verkiezingen met name hun be· 
langstelling kunnen richten op het punt 
van de meerderheidsvorming ..n 'de 
volksvertegenwoordiging. 

Geheel in overeenstemming ook niè't 
l:.et rapport van de commissie-Geertse· 
ma vestigen deze leden van · 4~ 
staatscommissie nog de aandacht ; .. op 
twee mogelijkheden of wenselijkheden. 
De eerste is, dat het niet als een "autQ
matisme" behoeft te worden aanvaàrl! 
dat een zittend kabinet aan de voor
avond van de verkiezingen zijn ontslag 
aanbiedt. "Het kan van belang zijn, 4at 
de samenwerkende regeringspartijen, ·in 
overleg met het kabinet het beleid van 
het kabinet inzet maken van de verltie· 
zingen door te verklaren dat het kabinet 
zal aanblijven indien de samenwerken
de partijen hun meerderheid bevestigd 
of versterkt zien. Zulk een besluit tot 
aanblijven behoeft niet te verhinderen 
dat in het kabinet ten aanzien van por
tefeuilles of personen verschuivingen 
optreden." 

Het tweede punt is, dat men volgens 
deze leden van de staatscommissie "zou 
kunnen. overwegen, in de toekomst de 
spelregel te volgen dat tussentijdse ka· 
binetscrises niet tot een oplossing mo
gen • worden gebracht die de politieke 
klEmr van het kabinet beslissend w~jzigt 
dan .nadat ,het elect()l'!laLdoor middf;l 
van Kimerontbinding. eh opvolgende 
verkiezingen in de gelegenheid is gesteld 
van zijn inzichten te doen blijken, zij 
het dat deze gedragslijn niet geforceerd 
zvu dienen te worden." 

In het rapport van de commis
sie-Geertserna wordt er terecht aan her
innerd, dat van VVD-zijde bij de 
laatste kabinetscrises reeds op prak· 
tische toepassing van deze "spelregel" 
.is aangedrongen. Toen vonden wij echter 
(nog) geen gehoor. 

Weinig heil? 
"Andere leden" van de staatscommis

sie zien in de suggesties omtrent een 
openbaar Kamerdebat over de opstel
ling van een voordracht voor de aanwij
zing van een formateur (minister-presi
dent) dan wel in het aanblijven van een 
Kabinet "weinig heil". Zij zijn o.a. •ran 
oordeel, dat de realisering van deze 
voorstellen een mate van overeenstem
ming en bereidheid tot samenwerking 
tussen verschillende politieke partijen 
vooronderstelt, welke feitelijk niet aan
wezig is. Zou echter aan deze vooron
derstelling w e I worden voldaan, dan 
zou, zo menen zij, aan de beoogde nieu
we spelregels nauwelijks meer behoefte 
bestaan. Zo is huns inziens het aanblij· 
ven van het Kabinet een zaak van 
slechts secundaire betekenis geworden 
zo gauw de regeringspartijen het eens 
zijn geworden omtrent samenwerking in 
de verkiezingsstrijd. 

Zij verwachten ook weinig of niets 
van een Kamerdebat over de formatie. 
Hun redenering komt hier op neer: 
Indien de richting van de formatie door 
de verkiezingsuitslag wordt aangewe
zen, is er aan een Kan1erdebat geen 
behoefte. Is die richting n i e t duide
lijlt, dan zal onderlinge overeenstemming 
in de Kamer slechts door middel van 
onderhandelingen achter de schermen 
tot stand komen. 

Worden hier dus wel twee visies geg0· 
ven, maar geen (meerde:r
heids)uitspraail: gedaan, dat is op een 
andere plaats in het rapport w e 1 het 
geval ten aanzien van de gedachten van 
een "consultatief referendum" inzalm 
de benoeming van de minister-presi
dent. Hierover in een volgend artikel. 

A. \V. ABSPOEL 

Correctie 
In het eerste artikel van deze 

reei{s werd vermeld, dat de 
:Staatscommissie van advies inza· 
ke de Grondwet en de Kieswet i<; 
ingesteld bi,j n:oninldijl• Besluit 
van 21 september 1967. 

Het is niet van groot belang, 
maar voor de goede orde zij toch 
medegedeeld, dat dit had moeten 
zijn: bij Koninldijlt Besluit van 26 
augustus 1967. 

A. W.ll. 
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Een goede raad is duur 
EEN noviteit voor ons land is dat in 

I Amsterdam de fracties in de gt:>
:meenteraad voortaan een gemeentelij;{~ 
tegemoetkoming zullen ontvangen in de 
kosten van de assistentie die raadsleden 
nodig hebben bij de goede vervulling 
van hun werk. De administratieve 
rompslomp die bij het raadswerk hoort, 
zal dus niet langer op de schouders vtw 
<L'e raadsleden zelve terecht hoeven te 
komen. Nu was het natuurlijk wel zo· dat 
de grotere fracties zelf al wel voor ad
nünistratieve assistentie hadden "'~ 
zorgd, maar daar zat iets onrechtvaar
d;gs in. De geestelijke vader van het nu 
in uitvoering genomen plan van fraé:
t•c-assL,;tentie, drs. A. Pais zei daarover 
ili.' de gemeenteraad van vorige week. 
dat de onontbeerlijke hulp van een ad
ministratieve kracht toe!~ niet mag af
hangen van de financiële draagkracht 
v~m de raadsleden zelf. 

Het voorstel dateerde al van april van 
rdit jaar. In juni heeft toen het college 
van b. en w. een preadvies uitgebracht. 
dat· instemde met het plan, met ·laarbij 
een ra:adsvoorstel voor een verordening, 
"regelende de tegemoetkoming in de 
lwsten van bijstand aan de politieke 
groeperingen, · vertegenwoordigd m de 
gemeenteraad". Daarin werd bepaald 

dat van gemeentewege een tegemoetko
ming in de kosten van assistentie zou 
\Vcrden gegeven, met in artikel 4 de 
hepaling dat een bedrag maandelijkc> 
zou worden uitgekeerd "voorzover tot 
genoegen van burgemeester en wethon
ders door het overieggen van bewijs
stukken is a~pgetoond welke kosten de 
politieke groepering heeft gemaakt". 

Vervolgens ontstond enig rumoer over 
dt: formulering zodat kortgeleden een 
wijziging werd aangeboden, waarin uit 
de titel het woordje "de" voor politieke 
gToeperingen en het woord "vertegen
woordigd" waren geschrapt .. In de tekst 
zijn de woorden ":tot ge:ilàegen van bur
gemeester en wethouders" weg
gcf'treept. Nu kon het voorstel in behai1-
de.ling worden genomen; zonder 'Jroble.
EJ€11 we.rd het aangenomen. 

In. een toelichting op het '·'oorstel 
maakte de heer. Pais enkele behar
tenswaardige algemene opmerkingen. 
HiJ wees erop dat er voor het 
1·::.adswerk - in het algemeen trouwens 
voor het werk van volksvertegenwoordi
gers - weinig belangstelling bestaat bij 
de burgerij, zelfs een zel{ere avers1e. 
Hi.J meende dat dat aan twee dingen zou 
kunnen liggen: misschien is onze partij-

Honderd miljoen tekort 
H-· ONDERD miljoen tekort op· de g·e, 

meentebegroting van Rotterdam. 
Hè~ is weer. ~ei:m .ldèinighêid .. Het blijft 
een ·verorth'ustende geschiedenis, ook 
ais het nadelige saldo - net .als in 
vm·ige jaren - in werkelijkheid nog wat 
:mee zou blijken te vallen. 

Gaan we eens na wat de geschiedenis 
ons wat dat betreft kan leren. De begro
ting voor 1966 vermeldde een tekort van 
67 miljoen, die voor 1967 gaf een nadtè
Hg saldo van f 86 miljoen aan. In beide 
gevallen bleef het telmrt op de rekening 
beperl•t tot f 40 miljoen. En als we de 
blik richten naar .de begroting voor 

. 1968, dan zien' we een tekort van f 112 
miljoen dat echter na een herziening 
kon worden verminderd tot voorlopig 
f 70 miljoen. 

, . In de geleidebrief bij de begroting· 
· yóor het lwmende dienstjaar spreken 

burgemeester en wethouders trouwens 
al aanstonds de verwachting uit dat het 
bel,ende . tekort .van honderd . miljqen 
door een aantal maatregelen ook wel 
weer met enige tientallen miljoenen 
zal worden beperkt. 

:iS' ... 

Hoe verblijdend dat ook klinkt, de 
toestand wordt er toch eigenlijk. maar 
weinig minder verontrustend door .. Er 
zàl namelijk altijd nog een zeer .aan
zir.nlijk deficit overblijven. De situatie 

is te ernstiger · omdat ·dit ong-ezonde 
verschijnsel zich nu ál een reelis van 
jaren voordoet. 

In een artikel in Economisch-Sta
.tistische Berichten heeft de heer J. 
Hasper, oud-directeur van finanèiën en 
oud-gemeentesecretaris van Rotterdam, 
onlangs op de gevaren daarvan ge·we
zen. Met name gaf hij uiting aan de 
vrees dat het systematische werken met 
tekorten bij onze bestuurderen het nood
zal<elijke normbesef zal doen verslap
pen. De eis van een op zijn minst zoveel 
ILogelijk sluitende begroting wordt 
gaandeweg minder er11stig genomen. 

Maar dat daargelaten. Het college on
derstreept in de geleidebrief niet ten 
onrechte de noodzakelijkheid om op 
korte termijn tot een effectieve sane
ring van de financiën der drie grote 
gemeenten te komen. Tussen de dage: 
lijkse besturen van deze g·emeenten en 
de ministers van binnenlandse zaken en 
van financiën is hierover al geruime 
tijd overleg gaande, overleg dat volgens 

· het college nog steeds niet tot tastbare 
resultaten heeft geleid. Enkele 1.mbte· 
lijl'e werkgroepen, samengesteld uit de
partementale, provinciale en gemeente
lijke vertegenwoordigers, hebben zich 
eveneens met deze problematiek bezig
gehouden, ook al zonder dat er tot 

Openbaar Vervoer 
. . 

r[mEN wij de vorige we.ek aandacht 
.J., schonken aan het Algemeen Overlege 
orgaan Haagse agglomeratie, beleefden· 
we· op· één ·onderwerp te-- zullen:< te· 

· rvglwmen, mimelijk op. het. vraagstuk 
van het ogenbaar vervoer. -Niet dat :we 
niet al eens eerder over dit· onderwerp 
in agglomeratieverband hebben 
geschreven. Men zal zich misschien her
inneren, dat we bij die gelegenheid 

· o.m. hebben gewezen op met name de 
"I,Vensen van Voorburg en Rijswijk met 
betrekldng tot het openbaar vervoer,·. 
maar waaraan deze twee randgemeen
ten voor wat de exploitatiekosten lJe
treft, in het geheel niet bijdragen. En 
dat-ondanks het feit, dat het verlies, dat 
op de HTl\II wordt geleden, voor een 
deel mede wordt veroorzaakt door de 
buslijnen, die de HTl\II op Rijswijk en 
Voorburg exploiteert. We hebben be
toogd, dat de randgemeenten, die mede 
van de diensten van de HTl\II gebruil> 
maken, redelijkerwijs ook in de exploi
t~.tielasten behoren bij te dragen. Het 
komt ons dan ook bepaald nuttig voor, 
als in het Overlegorgaan aan deze zaak 
p1 ioriteit wordt verleend. 

Intussen wilden we aan het vraagstuk 
''an het openbaar vervoer in de 
(een) agglomeratie ook uit andere 
hoofde nog wat aandacht besteden en 
dit naar aanleiding- van een artil•el van 
de· heer C. B. J. Oomen uit.Zoetermecr,. 
versehenen in het officieel orgaan van 
dt' Vereniging- van Nederlandse Ge
meenten van 6 september jl. 

In dit artfkéf -sfulf -de .. schdjvei· ëie- . 
vxaag: zijn de lokale vervoerverboden 

1•it de tijd? Deze verboden berusten op 
richtlijnen, die uit 1950 dateren, maar 
w~;arvan de oorsprong teruggaat tot 
1S39. De heer Oomen herinnert aan de 
overwegingen, die de Commissie ver
voervergunningen heeft gehad om te 
streven naar opheffing van de lokale 
vervoerverboden (voor de streekver
voermaatschappijen), zoals : de ver
voerverboden worden in het algemeen 
door het reizend publiek als onnodig 
hinderlijk ervaren; zij passen niet meer 
in deze tijd, aangezien zij een integratie 
van stads- en streekvervoer - waartoe 
de voortschrijdende verstedelijking en 
de eis de efficiency zoveel mogelijk te 
verhogen nopen - in de weg kunnen 
staan; de _met de uitsluitingsbepaling
beoogde coördinatie kan als regel oolt 
worden bereikt door voor het publiek 
gunstige en voor de betrokken onderne· 
mingen billijke regelingen tussen dezen. 
Hoewel de aanspraken van de onderne
mingen - te weten die vanwege door 
haar verricht vervoer en die welke zij 
menen te ktnmen doen gelden op toe· 
kcmstig vervoer - daarbij een gewich
tige rol spelen, is het algemeen belang 
doorslaggevend. 

De heer Oomen heeft op de.ze en nog 

politieke structuur wat verouderd, en 
stellig is de communicatie met de bur
gerij ontoereikend. De verbetering van 
die communicatie - en dan in tweeri•~h
tingsverkeer - kan mede worden be
vorderd door de raadsleden, wier werk 
is als een ijsberg waarvan negentiende 
niet zichtbaar is, enigermate te ont
lasten. Daar kan de betaalde frac
tie-assistentie toe bijdragen. Hij rea
liseerde zich dat · dat geld kost, maar 
"een goede raad is duur". De voorzitter 
haakte later op deze aardige woordspe
lmg in door te zeggen: "een goede raad 
is zijn prijs waard~'. Overigens was e.r 
wel enige ontstemming over het feit dat 
de heer Pais in zijn betoog nog ho,d 
opgemerkt dat bezuiniging van de 
kosten van de raad mogelijk zou lmnnen 
wordeü gevonden in vermindering va:1 
uitgaven voor representatie en bijv. au
to's. Ook b. en w. waren met die op
merking niet gelukkig. 

Tegen het voorstel zelf was overigens 
nauwelijks oppositie. De boerenfractie 
was om een reden die niet helemaal uit 
. de verf kwam tegen, misschien omdat 
de Tweede-Kamerfractie bij de invoe
r·Jng van een soortgelijke regeling ool' 
tegen is geweest. Verder had de heer 
W. vai1 het Schip enig bezwaar tegen 

dusvel: enige prakÜsch effect van zicbt
bao,r is gewordèn. 

Het coÜege verzuimt niet erop te WIJ
zen dat het in· verschillende richtingen 
pogingen heeft gedaan het tekort in· te 
perken. Zo .heeft het een kunstgreep uit
gehaald met twee posten die normaliter 
voor reserveringsdoeleinden werden ge
bruikt. Dat heeft een bate vim f 10 mil
joen opgeleve:t;'d. . Andere maatregelen, 
li.ggende .in het vlak .van de tarieven, 
v.:orden in het verschiet gesteld. De be
volking doet er goed aan andermaal 
rekening te houden met een verhoging 
van de tarieven voor elektriciteit, drink
water, openbaar vervoer en de reini
ging. Ook de havengelden zullen w~l 
weer omhooggaan. 

Verder koestert het college bepaalr1e 
verwachtingen ten aanzien van ee:1 

. rijksbijdràge in de tekorten van het ge
meentelijke openbaar vervoer en van de 
aangekondigde vel'l'uiming van het ge
meentelijke belastingge bied. 

Bij het noemen van d.e laatstgenoem
de mogelijkheid laat het college bij 
voorbaat een waarschuwing horen : 
, , .. . een mogelijl'e hogere opbrengst 
door middel van deze belasting (zal) 
naar ons oordeel niet mogen dienen om 
de reeds bestaande telmrten ten dele te 
dekken. Deze bate zal onzes inziens moe-

verscheidene andere, door ons hier nu 
niet opgesomde overwegingen van de 
Commissie vervoervergunningen, nogal 
kritiek. Wij,:citeren: opmerkelijk is dat 
als · èersfe ~ .en kennelijk doorslagge
vende, ~· .argument wordt aangevoerd 
da~ de vervoerverboden in het algemeen 
door. het. reizend publiek als onnodig 
hindérlijk worden ervaren. Gezien de 
complexiteit van het vraagstuk .kan de 
vraag worden gesteld of de omstandig
heid, dat het "publiek" een bepaalde 
maatregel als onnodig ervaart, in rede
lijkheid als argument kan dienen om 
die maatreg·el ongedaan te maken. Afge
zien van de vraag of het "publiek" er 
zo over denkt, zou de overheid - zelfs 
als dit zo is - vele maatregelen kunnen 
t"'rugnemen of ongedaan maken. Boven
dien zal een stadspassagier, wmmee•· 
HJ op de bus staat te wachten, deze 
verboden anders waarderen dan de 
streekpassagier, die in de bus zit, voor
al wanneer die laatste bemerkt, dat hij 
door het meenemen van stadspassagie-r.~ 
later op zijn bestemming komt. Het 
tweede argument, aldus de heer Oomen, 
nl. dat de vervoerverboden niet meer i:lt 
deze tijd passen aangezien zij aan een 
integratie van stads- en streekvervoêr 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

een onderdeel van het betoog van <le 
heer Pais. Hij had daaruit begrepen dat 
de heer Pais het werk van zo'n frac
tie-assistentie ietwat tegen de ovel.'· 
heidsvoorlichting zou ingaan (hoe hij 
aan die uitleg kwam was niet helemaal 
dLlidelijk) en zo'n "tegen-ambtelijk ap
paraat" vond hij geenszins nodig. Hij 
en de hele communistische fractie wa
ren echter, nadat hij die opmerking had 
gemaakt voor het voorstel. 

Nu is het dan zovei· dat de fracties 
van de Amsterdamse gemeenteraatl 
voortaan een bijdrage zullen ontvangen 
in de kosten van administratieve assis
tf·ntie. Vanzelfsprekend Zàl daarbij moe
ten worden aangetoond' dat die lwsten 
ooli zijn gemaakt; als dat het geval it< 
J·an elke "politieke groepering" een t·'
drag van J 1000,- per jaar plus een be
drag van f 1000,- per jaar per lid van cl~ 
groepering claimen. Wethouders zijn 
van de optelsom uitgezonderd zodat dus 
bijvoorbeeld de VVD-fractie voortaan 
1000 plus 4x1000 is 5000 gulden per jaar 
van de gemeente mag ontvangen aJs 
l:lijdrage in de kosten van de admi
nistratieve hulp ter "vergroting van de 
doeltreffendheid van het we.rk de.r 
raadsleden.'' En dat is, voor een goe(Je 
raad,'niet te duur. 

ten dienen, om nieuwe voorzieningen 
n,ogelijk te maken, met name ·in de 
welzijnssector, waarvan de uitgaven te
gen een verzwaring van de belasting
druk kunnen worden afgewogen." 

Het college deelt mede dat het budget 
volgend jaar f 905,5 ·miljoen zal bedra
gen, hetgeen f 33,9 miljoen meer is dan 
het eindbedrag van de vorige begroting. 
Het is de bedoeling het tekort van hon
derd miljoen af te boeken op de resel'
ves van de algemene dienst. Deze reser
Ve« zullen - na afboeking van het be
g'l'otingstekort voor 1968 (f 70 miljoen) 
- nog f 119 miljoen bedragoo. Zij . zijn 
dus voldoende om er het tekort voor 
19G9 op in mindering te brengen. lil cie 
jaren daarna zal deze 'boekhoudkundige 
manoeuvre dan echter niet meer toege
past kunnen worden. 

Drie componenten die aanzienlijk tot 
het totale tekort hebben bijgedragen, 
l'unnen volgens het college onmogelijk 
bmnen de gemeentelijke sfeer tot een 
oplossing worden gebracht. Die compo
nenten hebben betrekking· op de sector 
doeluitkeringen (tekort f 21,9 miljoen), 
het openbaar vervoer (tekort f 56,2 mil
joen) en het havenbedrijf (tekort f 18,8 
miljoen). Zonder de helpende hand van 
de centrale overheid zal Rotterdams ge
n,eentebestuur de hier liggende proble
men niet te lijf kunnert gaan. 

in de. weg kunneri staan, wordt als 
onbewezen stelling geponeerd . 

Tot zover de heer Oomen, bij wiens 
kritiek we toch wel , enige kànttèkenin
gç.n zouden willen plaatsen. In de eerste 
plaats gaat hij o.i. voorbij aan het feit, 
àa+. het gebruik, dat de .stadspassagier 
JJU ook van de sh'eekvervoerbussen ka!! 
maken, een belangrijke. verbetering in 
de service betel,enf. De frequentie 
wordt er namelijk aanmerkelijk door 
verhoogd en bovendien komt er een rui
mer vervoersnet door tot stand. De 
WSM- en NZH-lijnen geven daarvan in 
Rijswijk en Voorburg een duidelijk 
voorbeeld. In de tweede plaats gaat het 
Dilderscheid tussen stadspassagiers en 
streekpassagiers, voor zover het de be
woners van Rijswijk en Voorburg be
t! eft, in deze tijd toch waarlijk niet 
meer op. Rijswijl>Se en Voorburgse pas
sagiers kunnen niet tot de categorie 
streel•passagiers worden gerekend. 

Wat ons echter vooral in het betoog 
van de heer Oomen hindert, is, dat hij 
het "publiek" min of me.er als een 
quantité négligable beschouwt. We 
dachten, dat de openbare vel·voersmid
delen er voor het publiek zijn, en niet 
omgekeerd. Er zou over het betoog van 
de heer Oomen nog veel meer zijn te 
zeggen, maar we willen besluiten met 
de opmerking, dat een beroep op een 
wet van 1939 bij de huidige ontwikkeling 
toch echt niet meer opgaat. Dat de 
Co!'nmissie . vervoerver%tmningen d't 
heeft ingezien, valt alleen •maar te prij
zen. 



Miljoenennota: ' ... : 

ontwikkeling van. conjunctuur 
De tijd is lang voorbij, dat een mi

nister van financiën zijn begroting mon
deling kon toelichten, ja zelfs uit zijn 
hoofd. De Nota, die thans de staatsbe
groting op de derde dinsdag in septem
ber vergezelt is een lijvig stuk, dat niet 
alleen een exposé geeft van de stand 
van 's Rijks uitgaven en ontvangsten, 
maar de begroting plaatst tegen de aci1· 
tergrond van de economische ontwik
kelina van de invloed op de conjunc
tuur, "'óp de monetaire situatie, op de 
spaar- en inve.steringsactiviteit, kortom 
getuigt va11 de 'invloed van het bu.:lget in 
alledei sectoren. 

Het is onze minister, prof. Witteveen, 
hoogleraar in de conjuctuur!eer, wel 
toevertrouwd, maar ook op het punt van 
de overheidsfinanciën is onze samenle· 
ving zó· complex geworden, dat de nota 
geen "populair" stuk genoemd kan wor-

. den. -
In kort bestek .kunnen wij dan ook 

slechts enkele punten eruit bespreken of 
maar aanstippen. · . 

Wat de economische ontwikkeling b'.l
treft en de aspecten daarvan kan de 
nota een opwekkender geluid laten hu
zen dan het vorig jaar. Wij zijn op weg· 
naar evénwichtshers_tel. :?;ij het ook dat 
onze expo,rt . door bijzondere omstandig
heden in al).dere landen als Engeland d~ 
Ver, Staten: en Frankl'ijk geflatteerd is. 
Het is thans zaak, door het financieel· 
economische beleid. te bevorderen, dat 
de opgaande beweging van onze econo
mie zich op beheerste wijze voortzet: 
enerzijds het herstel niet belemmeren, 
anderzijds een te snelle expansie vool'· 
komen. · 

Natuurlijk dient het budget niet alleer1 
aan deze voorwaarde te voldoen. Er is 
steeds drang tot vergroting van de over
heidsuitgaven. Een redelijk uitgavenbe
leid mag niet tot te veel uitgaven 'hoven 
ne stijging van het nationaal inkom.~n 
leiden. De sterke progressie in de be· 
lastingdruk maakt al, dat de inkomsten 
uit dezen hoofde sterker stijgen dan het 
nationaal inlwmen. Er ontstaat hierdoor 
"begrotingsruimte" die benut kan wor
clen voor nieuwe overheidstalren (evenf:, 
ook voor belastingverlaging!), uitbrei
ding van bestaande taken, anderzijds 
dient. men te overwegen of bestaande 
taken wel op zo efficiënt mogelijke wij
ze worden gediend. 

Men spreekt vaak van "progressief 
beleid" waarmee dan. gewoonlijk be
doeld wordt een opvoering van de 
staatstaken zonder dat men zich daarbij 
veel over de del,king daarvan of Je 
mogelijke invloed ervan op andere ta
ken bezint. 

Dr. Veerman, de nieuwe voorzitter 
van de ARP definieerde onlangs het zo 
belaste begrip "progressief" als een be
leid, gericht op de toelwmst. Hij moet 
deze begroting dan zeker progressief 
noemen, want zij is bij Uitstek gericht 
op de komende jaren. Niet alleen wat 
cle reeds in de vorige Miljoenennota 
besproken meerjarenplanning betreft·. 
Aan de uitwerking van dit voornemen is 
gewerkt en voor E1en aantal sectore;1 
zijn meerjarenafspraken gema~kt. 

Ook aan de sanering van de gemeen
telijke financiën wordt gewerkt waarbij 
de hçop is gevestigd 011 een _spoedige 
totsta.ndkoming · van- dè · voorgestelde 
y6rruiming van het gemeentelijk be· 
lastinggebied. Het zou een groot 
·pluspunt zijn voor dit kabinet wanneer 
ltf'>t er in· zou· slagen de ta:nend.e gemeen· 
telijke autonomie door financiële sane
ring weer tot leven te brengen. Door die 
sanering zou Immers de eigen financie- . 
ring van de zich steeds meer uitbreiden
de talten van de gemeenten weer moge
lijk-worden. 

Stijging 
Al. zijn de conjuncturele vooruitzichten 

voor· 1969 gunstiger dan het vorig jaal', 
cte ongelijke verdeling van de werkgele
genheid stelt de Schatkist voor grote 
uitgaven ten bate van het noorden en 
het oosten en enkele gevoelige be• 
drijfstakken. Een en ander vergt in de 
begroting-1969 in totaal f 1,2 milja['d 
(excl. verleende garantiès). 

Daarnaast eist onderwijs en we
tenschappen rond f 1 miljard meer da,l, 
in het ontwerp-1968; sociale voorzie
niHgen ruim 300 miljoen. De loon- en 
salarisstijgingen droegen voor f 763 mil
joen bij in de totale stijging der uitga
ven. 

Dank zij de toeneming van de be
lastingontvangsten wordt de stijging ge
dekt. De raming van de belastingont
vangsten kan voor 1969 niet minder dan 
f 3,1 miljard hoger worden gesteld dan 
het vorig jaar. Het is ltieraan te dan
lren, dat de begroting voor 1969 wa,t 
de dekldng van llet totale bekort be· 

treft, thans niet behoeft te grijpen 
naar verdere belastingverzwaringen, 
behoudens een verdere verhoging van 
de accijns op sigaretten en kerftabak. 
Deze verhoging zal per jaar naar ra
ming f 115 miljoen opbrengen. 

Correctie 
Een punt, dat ongetwijfeld .de mees~e 

aandacht van ons allen zal treldren is de 
kwestie van de verlaging der loon- en 
inkomstenbelasting. Het is ook politiek 
het meest belaste vraagstuk. 

Van de noodzaak der. correctie van 
he' tarief in verband met de permanen
t<' .inflatie is ieder overtuigd. Maar wan
neer het tot concrete voorstellen komt 
ondervindt elk kabinet in de Kamer al
lerlei moeilijkheden. 

In de miljoenennota kondigt minister 
Witteveen nu een verfijning .aan door· 
onderscheid te maken tussen de infla. 
tie-impuls en de reële stijging van ons 
nationaal inkomen. Neutralisering van 
de louter nominale progressie werking 
voorkomt stijging van de druk louter 
door inflatoire inkomensvermeerdering 
en is geen reële verlaging van be
lasting. Gezien de meerjarenplanning 
van het ltabinet is een reële verlaging 
voor 1970 en 1971 niet mogelijk. Verlicll· 
ting van de reële druk acht de regering · 
dus niet mogelijk. De reële stijging van 
ons nationaal inkomen door de econa
mische groei brengt vanzelf mee, dat de 
progressie haar invloed op de· opbrengst 
van de loon- en inkomstenbelasting· 
blijft ha11dhaven. De regering heeft ech
ter voor de verschillende doelstellingen 
van haar uitgestippeld uitgavenbelèiti 
voor 1970 en 1971 deze begrotingsruimte 
nodig. 

Aan de andere kant maakt de 
voortschrijdende inflatie de relatieve 
druk van deze directe belastingen 
zwaarder, maar de druk van de indirec-

i\:linister van financiën prof~ dr. H; ,J. 
Witteveen 

te heffingen in de vorm van accijnzen 
naar een specifiek tarief relatief lichter. 

Het wordt nu waarlijk tijd, dat aan 
deze door Ulflatie gestimuleerde druk 'n 
einde wordt gemaakt. Zelfs minister 
Vondeling had in 1965 plannen voor -! 
jaar een verlaging van de loon- en in
kostenbelasting door te voeren, zij 
het, dat hij slechts bereid was hiervoor 
"belastingspaarbrieven" uit te reiken. 

Het is dus een juiste en rechtvaardige 
belastingpolitiek om, zoals minister Wit
te\·een thans wil, de tarieven van loon
en inkomstenbèlasting jaarlijks bij te 
·stellen aan de koopkracht-vermindering 
van de gulden. De regering ovèrweegt 
die jaarlijl,se automatische bijstelling in 
een wetsvoorstel vast te leggen. Dit 

LIBERALE 
INTERNATIONALE 

Grote openbare vergadering 
op maandag 23 septe1nber 1968 

Op maandag 23 september des avonds te 8.15 uur wordt ter 
gelegenheid van het Congres van de Liberale Intel~natio_l)ale 
een grote openbare vergadedng gehouden in "Op Gouden 
Wieken", Scheveningseweg 37 te Den Haag. 

SPREKERS: 1\fr. E. H. Toxopeus, 
Voorzitter van de VVD-fractie 
in de Tweede Kamer: . - -

On. Gi.ovanni Malagodi, 
Voorzitter van de 
Italiaanse liberale partij; en 

~he Rt. Hou .. Jerèn1y Thorp~~ 
Voorzitter van de liberale fractie 
in het Engelse Lagerhuis. 

ONDERWERP: LIBERALE GEDACHTEN EN LIBERALE 
POLITIEK IN DE KOMENDE TIEN JAAR. 

Toegang vrij. 

Alle redevoeringen worden m het Engels gehouden. 

. ::; 

lijkt ons zeer juist gezien. Totnutoe ver
wekte elke poging tot inflatie-correctie 
<ier tarieven bij de "linkse" of "radica
le" oppositie groot demagogisch 
misbaar als "belastingverlaging". Ho
pelijk zal er tegen een wetsvoorstel 
waarvan de rechtvaardigheid en de 
billijkheid in het oog springen althans 
minder oppositie zijn, 

Financiële plannen 
Wij kunnen in dit bestek niet ingaan 

op andere plannen der regering in het. 
fî&cale vlak. Wij noemen slechts de stu: · 
die over een loonsombelasting, d.w.z. 
'n heffing naar rato van de uitbetaalde 
lonen als instrument tè hanteren bij het 
regionale industrialisatiebèleid. Dit zou 
men een gerichte heffing kunnen noe· · 
men, ter versterking van uitkeringen 
aan buiten het westen gevestigde oiider- · 
nemingen .. Advies aan de SER zal wor
den gevraagd over een dergelijke hef
fing, die naar de regering zelf inziet, 
ooi< schaduwzijden heeft. . . 

Een ander belang-Wekkend punt is de· 
aandacht, die de minister geeft aan de 
fl«cale positie van zelfstandigen, omdat 
de regels van het draagkrachtbeginsel,
dat aan de inkomstenbelasting teli 
grondslag ligt, geen verschil .kennèn 
tussen inkomen uit beroep of bedrijf en 
andere inkomensbestanddelen. Het gaat 
hier dus niet om het tarief, maar over 
welk deel van het inkomen men be· 
lasting wil heffen. Inderdaad: een loon~ 
trekkende en sociaal verzorgde contri• 
buabele kan zijn inkomen rustig consu·. 
n:eren; oefent men een zèlfstandig be-· 
roep of bedrijf uit, dan iS dit niet moge~ 
lijk, daar uit het inkomen een reserve-: 
·vorming noodzakelijk is. · , 

Al met al menen wij deze begroting te 
r•1ogen karakteriseren als een met 
perspectief. De regering heeft een uit
gavenbeleid uitgestippeld tot 1971, dat• 
uit de te verwachten "ruimte" zal kun~ 
nen worden gefinancierd zonder reële: 
lastenverzwaring. Dit alleen al zal kun-: 
nen bijdragen tot een rustige ontwikke-· 
ling.van de conjunctuur. 

· J. van Galen 

Ledenwerfactie 
Op . vrijdag 18 september heeft de 

landelijke propaganda-commissie te. 
Amersfoort yergaderd met de afgeváar: 
digderi vaü ·:de propaganda-commissies· 
van onze I~amercentrales, .· oh der vooi_.,, 
zitterschap vaii de heer H, J. L. V on~· 
hoff. · · · · · ·' 

De twee afgevaardigdeil ·van de prj.' 
pagarida-commissies van de Ka
mer-Centrales in de landelijke propa
ganda-commissiè, de heren drs. P. E: 
V. de Bruin (Kamercentrale Noord-Bl;a
bant) en ir. 0. Bussemaker (Kamercen
tr~le 's-Gravenhage), traden in deze 
vergadering af. De heer Bussemaker 
stelde zich niet herkiesbaar. 

De voorzitter danktè beide afgevaar
digden voor het vele constructieve 
werk, dat zij in het zittingsjaar ~n de 
landelijke propaganda-commissie heb· 
ben verricht. 

Als nieuwe afgevaardigden werden tet• 
vergadering gekozen de aftredende af
gevaardigde drs. P. E. V. de Bruin en 
d~ heer N. Oosterbaan (Kamercentral8 
Leiden).· · · 

Hierna werd uitvoerig gesproken over 
d13 >dit najaar te voeren ledenwerfcan:" 
pagne. Nadere mededelingen hierove!? 
ZUllen de' aideline-en tijdig worden toJh 
gèzonden. 

v•o~ ver:r:orgde levensmiddelen 
en fijn fruit 

GUICHELAARS 
LEVENSMIDDELENBEDRUF 

Hengelosestraat 168 - Tel. 15855 
Enschede. 

löölööM 
SPIJKENISSE 

Gl!lbouwen van gewapend betonnen 
prel•bs voor versèhillende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten vofgens opgegeven matan. 
Broeibakken en alle andardalen vaar 
de tuinbouw. 



JA, NEE, GEEN MENING 

Samenspr 
tussen 

ak 
0'66 heeft het afgelopen weekeinde zijn congres gehouden. Daar
bij is sprake geweest van een grote mate van vrijblijvendheid. Aan 
de duidelijkheid is daardoor in ernstige mate tekort gedaan. Om 
die duidelijkheid toch te brengen public~ren wij op deze pagina's 
de complete tekst van een gesprek dat Vara-medewerker Herman 
Wigbold op 7 september in het tv-programma Achter het nieuws 
had met mr. H.A. F. M. 0. van Mierlo. Wij laten deze proeve van 
duidelijkheid voor zich spreken. 

Van Mierlo en Wigbold 
Wlgbold: 

:Q'66 is wel eens het wonderlünd in de 
Nederlandse politiek genoemd en als zo. 
danig heeft het nooit over publiciteit te 
klagen gehad, maar het laatste half 
jaar· k\vam ze toch wat minder op de 
'\ioorgrond door de splitsing in de rl:VP, 
de scheuring' in de Boerenpartij, de 
mscussies in de Partij van de Arbeid én 
andere politiel\e gebeurtenissen - maar 
het lijkt dat daar verandering in komt. 
Kort geleden heeft D'66 op vakkundige 
wijze een bom, misschien moeten we 
spreken van een plastic bommetje, ge
demonteerd, dat in de Kamer van de 
Nederlandse politiek werd gezet, name
lijk, de mogelijkheid van een progres
sieve concentratie, een samenwerking 
dus tussen de PvdA, D'66, de Radikalen 
en eventueel de PSP.-- Op een perscon
ferentie heeft de heer Van Mierlo ver
klaard dat D'66, althans voorlopig, niet 
aan besprekingen zal deelnemen en I!\ 

lleb de indruk dat op het komende con
gres van b'66 die kwestie een belang
rijKe rol gaat spelen. We hebben èaar
om de heer Van Mierlo uitgenodigrl 
voor een gesprek. 

Mijnheer Van Mierlo, u heeft dus, al
thans voorlopig, die progressieve con
centratie afgewezen. Voor dit moment. 
Betekent dat nu dat D'66 dat frisse ga'lt 
inruilen voor het voorzichtige van de 
oude politieke partijen? 

Van Mierlo: 
Nee, nee, nee. Het betekent dat D'66 

een noodzakelijke poging doet om dat 
:flisse te behouden. Onderhandelen over 
een progressieve concentratie, dat wU 
zeggen, die aangewezen partners van 
PvdA, PPR, D'66 al dan niet PSP, met 
die moeten we het eens gaan worden -
welnu, bij de huidige machtsverhouding, 
àat de PvdA een kwart heeft van àe 
~lectorale macht ongeveer, dat is nu de 
situatie. En D'66 4,6 misschien en de 
PPR, die heeft niet eens de kans gehad 
om zichzelf onder het kiezersvolk te p<+ 
len, hoe groot ze zijn. Kijk in deze 
buidige verhoudingen, daar is het eigen
lijk absoluut onmogelijk dat die kiezu 
die nieuwe concentratie ervaart als een 
werkelijk nieuwe. \Vant je moet niet ver
geten, die PvdA, dat wil ik onmiddellijk 
bier verklaren, wat ik ook wel eerder ge
daan heb, dat in die PvdA, naar mijn 
€'evoe1, van alle politieke partijen ae 
meeste mensen zitten waar ik mij poli
tiek verwant mee voel, maar het is heel 
iets anders. Het gaat nu om de Partij 
van de Arbeid en daar voel ik me hele
maal niet verwant. mee. 

Wigbold: 
Maar als u wilt wachten hè, totdat de 

PvdA niet die grote basis voor een poli
tieke concentratie is, als die op het 
cgenblik is qua stemmenaantal, dan 
stelt u hem niet alleen uit tot 1971, maar 
ik heb de neiging om te zeggen, dan 
stelt u hem uit tot Sint Juttemis,. want 
er is geen en~ele reden om aari te ne-· 
n>én At b•M, d::it· kàri best ~roeien er 
ll:an iets van afgaan; maar er is geen 
enkele reden om aan te nemen dat D<i6 
zo zal groeien dat het plotseling, laat ik 
zeggen, gelijk zal zijn als de PvdA, of 
daar bovenuit zal gaan. 

Van Mierlo: 
Nou, luister ·eens, het gaat er niet om 

f)f D'66 gelijk wordt aan de PvdA of 
daar bovenuit zal gaan. Ik vind dat u 
een beetje hard oordeel velt over de 
I'vdA als u de mogelijkheid uitsluit dt~.t 
:re inderdaad zelf een nieuw gezieht:gaat 
krijgen en dat sluit ik namelijk niet uft, 
maar dat nieuwe gezicht dat moet )n 
die PvdA groeien, voordat er naar mijn 
gevoel onderhandelingen plaats hebbe11. 
Als de Partij van de Arbeid dat niet 
kan, dan is het noodzakelijk dat er veel 
meer partners komen die wel geloof
waardig een nieuw gezicht tonen en al
thans dan te voorkomen, dat die nieuwe 
concentratie voor de kiezer gedom:~
neerd wordt door een partij die zelf niet 
in staat is geweest om een nieuw ge
zicht te g·aan krijgen en die helemaal 
verbonden is met dat oude, ja, ons oude 
:partljbestel, want daar heeft, hoe je hem 
vok wendt of keert, daar heeft de PvdA 
gewoon altijd aan meegedaan. Die ~s 
besmet, die deelt mee in die vertrou
wensclisis die die Aqezer .heeft ten . op-

zichte van de politiek in het algeme~n 
en ten opzichte van de politieke partijen 
speciaal. 

Wigoold: 
Maar hoe wilt u de onduidelijkheid in 

de Nederlandse politiek bestrijden, dat 
is toch een bekend punt van D'66,. als u 

·de onduidelijke verhoudingen van nu in 
stand houdt. 

Vàn Mierlo: 
Oh, en, maar moet u eens luisteren - -

de onduidelijl{e verhoudingen van JJU, 

d1e wil ik IÎelem aal niet in stand hou-
. den. De onduidelijkheid van de verhou

dingen van nu liggen naar mijn gevo8l 
in het feit dat de Nederlandse politie!\, 
de Westeuropese politiek, die, dat pa
troon waarilï over politiek gedacht 
wordt, dat wordt nog helemaal bepaald 
dóor die oude tegenstelling van kapita
lieme en socialisme en deze twee te
genstellingen ervaren wij in Nederland, 
in die zin zijn eigenlijk al onze partijetJ., 
middenpartijen. ûie ervaren wij dan, la
ten we zeggen politiek tegenover el!' 
aan, Partij van de Arbeid - dat is 
rechts-links. En wat ik nou de onduide
lijkheid noem, is dat in die rechts-linl's 
tegenstelling, daar :ájn voor de huidige 
mensen met de huidige problemen 
van vandaag, daa.r zijn niet de oplossin
gen te vil1den voor al die maatschappe
lijke problemen en toeh is het politielee 
kader het politieke denken, is door die 
opstelling van die partijen als het wat·e 
gedwongen om met de tegenstelling 
rechts-links te werken. 

Wigbold: 
Als u die S<~heiding wilt doorbreke'l 

waar u tegen bent, dan is de enige 
mogelijkheid om met een alternatief te 
Immen en de enige alternatieve moge
lijkheid blijft dan die progressieve con
centratie. 

Van Mierlo: 
l\iee, nee, mag i.],, niet die progressie

ve concentratie. De alternatieve moge
lijkheid is dat een concent!·atie ontsta'lt 
van inderdaad vooruitstrevend denken
à.e mensen, maar een concentratie die 
het vertrouwen heeft ·van de kiezer en 
d.us met succes kan gaan streven naar 
een meerderheid en dan zeg ik, als er 
een vertrouwen is, als er een vertrou
wenscrisis is tussen kiezer en laten we 
zeggen polit:iel\e establishment, politieke. 
top, politieke macht, als daar een ver
t!:'ouwenscrisis is, dan moet je eigenlijk 
met het maken van nieuwe scheids!;j
nen terug naar de kiezers. 

Wigbold: 
Maar u loopt natuurlijk wel het g'!

vaar, u spreekt over politieke establish
ment, maar het uitstellen van beslissin
gen is wel de typische eigenschap van 
de politiel'e establishment._ En u maakt 
die indruk dus nu ook ... 

Van Mierlo: 
lja, ja, precies. Nee, u hebt groot 

gelijk. Dat is typisch uitstellel,i. van be· 
slîssfrigëh; èl'o1n hee:IlWpen. fiat. is ty
pisch iets van het oude bestel en èaar
om zeg ik ook dat we niet de beslissi,"lg 
uitstellen, we nemen nu de beslissing 
uit, uit, laten we .zeggen, in de hoop 
dat het fundamenteel mogelijk wordt 
cm een werkelijk p1·ogressieve eoncen
tratie op te bouwen, dan nemen we nu 
de beslissing om nu niet de zaak dicilt 
te gooien. Want ik stel u dan de vraag: 
waar moeten dan die kiezers voor die 
progressieve concentratie vandaan 
~011î~n? Als wij met een pa:;J.r partijen 
EÛcht gaan klappen. Dan weet u 19:et 
goed wat er gebeurt, dan klapt die an
dere kant ook dicht. En toch, uit die 
conventionele partijen, daar zitten de 
r:J.ensen in die in wezen, als ze maar 
niet voor dat typisch verouderde 
rE,chts-links tegenstelling gesteld wor
den, daar zitten mensen die inderdaad 
in staat zijn om g-ewoon het vooruitstre
vend, heel vooruitstrevend eens te zijn 
met mensen op bepaalde politieke pun
ten, die moeten eruit. 

Wigbold: 
Zou het uièt zo kunneu Z1Jl1 dat als 

men die mensen wil vangen, als men 
die mensen voor een politiek wil Win· 
nen, het noodzakelijk is «~m met een 

nieuw begin te komen. En als men die, 
, daV nieuwe begin blijft afwijzen, waar

om zouden die mensen dan niet op de 
conventionele partijen blijven stemmen. 
Ze hebben alle reden om er dan te 
blijven. 

Van Mierlo: 
Ja, maar de vraag is ·-- wat wilt u? 

Wilt u vernieuwi!ig·, zo meteen ovu 
t\•'ee jaar, over twee jaar moet er een 
alternatief zijn. Houdt u zelf niet in uw 
hart rekening met een veel grotere mo
gelijkheid dat als je nu het alternatief 
schept dat het dan· over twee jaar de 
grond in gaat? 

Wigbold: 
Nee, maa1• ik ben zo bang dat D'öl3 

die het dikwijls heeft gehad over het 
ontploffen vari pm·tijen, nou een beetje 
angstig wegvlucht op het moment dat 
iemand de eerste luciîE'r begint aan t·3 
steken. 

Van Mierlo: 
Nee, ik, in de eer;;te plaats wil ik hier 

ronduit verklaren, do.t · lmn ik uit de 

l\-Ir. H. A. F. M. 0, van Mierlo (D'66) 

bodem van mijn ziel zeggen, dat ~e 
behoefte om D'66 te laten voortbestaan 
er zichzelf bij mij niet aanwezig is. Dat 
dus, althans voor mij· en ik geloof dat irl: 
dat dan mag zeggen. We hebben dat ge
peild in de partij, is dat nog steeds bij 
onze mensen zo, dat wij, wij willen ge
woon ontploffen, maar wat wij niet wil
len is dat wij ontploffen teneinde een 
ander in. de gelegenheid te stellen niet 
te ontploffen. 

Wigbold: 
Nee, dat is duidelijk. 

Vnn Mierlo: 
Ja precies. En dan vrees ik, zonder 

dat ik iets ten kwade wil of zou willen 
suggereren, maar ik vrees dat dat so 
wie so . het effect zal zijn, wanneer wij 
nu met de PvdA gaan praten, gaan on
tierhandelen ever een progressieve con
centratie. 

Wigoold': 
Mag ik dan nog eens even op e~::n 

ander punt teruglwmen? 

Van Mierlo: 
Ja. 

Wigbold: 
U heeft op die persconferentie ge

zegd: "Laten we maar eens ook van 
onderop beginnen, laten we Jaar maar 
eens gaan praten." 

Van Mierlo: 
Ja. 

Wigbold: 
Nou is inspraak van onderop natum

lijk op zichzelf erg· belangrijk en ik vind 
dat D'66 gelijk heeft met te zeggen dat 
daar in de politieke partijen wel wat 
aan ontbreekt. Maar als een bewonde
raar van Kennedy, hoef ik u niet t.~ 
zeggen dat er toch ook nog· wel iets 
meer is, er bestaat ooi' nog zoiets· als 
democratisch leiderschap. En· D'66 
maakt een beetje de indruk van: "Nou 
laten we eerst maar eens kijken wat de 
mensen zeggen en dan laten we onze 
beslissing daarvan afhangen.'' 

Van Mierlo: 
Ja, het kan wel zijn qat dat een beet

je de indruk maakt, maar dat kon:lt 
omdat bepaalde andere, veel belang- · 
rijker zaken eigenlijk, voor ons, die wij 
voorstellen in die resolutie, dat die weg
gevallen zijn een beetje in de publiciteit 
he. De publiciteit, dat woord progressie- · 
ve concentratie, dat is alles geworden 
i'ï een· jaar tijd hè, alsof dat het heilige 
doel is en voor de rest is er niks ... 

Wigbold: 
Maar als u toch ... 

Van Mierlo: 
·wacht even, want ik wil uw vraag 

echt wel beantwoorden. Leiderschap. Ik 
vind natuurlijk dat een partij leiding· 
h<;eft te geven naar beneden. Maar dat 
is niet een leiding zoals we die eigenlijK 
nu kennen in de bestaande politielw 
partijen, een eenrichtingsverkeer van 
boven naar beneden. Het moet een dia
loog zijn, het moet een leiding zijn die 
luistert en die wat hij hoort verwerJ.;t, 
en dan weer 'met nieuwe gedaeht:;m 

.. komt, maar aan die basis, daarovél' 
laat praten. En wat wij nou ;;edaan 
hebben is dat het hoofdbestuur heeft 
gezegd: "Kijk, het gaat er inderdaad 
cm dat we een nieuwe politiek willen, 
daarvoor is nodig gelijkgerichtheid van 
opvattingen." We hebben gezegd: .,Hoe 
peil je die nou, die gelijkgerichtheid die 
:>:it er helemaal niet in dat je... die 
gelijkgerichtheid bewijst voor mij ni0i: 
dat je in de PvdA zit en ook niet dat .)e 
in de PPR zit, die bewijs je op e,m 
gegeven moment door te praten over po
litiek als zodanig. En dwr·om heeft h<'t 
hoofdbestuur gezegd van, goed, we ga:m 
aan de basis praten, met iedereen, 
oyera.l. Maar dan over thema's die op 
dit moment ook de allerbelangrijkste 
ziJn van de hele samenleving. En die 
thema's hebben au fond niks met l.'e•·hts 
en linlts te maken. 

Wigbold: 
Ik wil zo nog even op die thema ·s 

terugkomen. Maar stel nou eens dat ctie 
i11spraak van onderop, op uw congr'3s 
zou leiden tot een uitspraak waarbij 
wordt gevraagd dat men zi.ch positiever 
opstelt ten opzichte van die progressie
""' concentratie. Wat zou u dan doen? 
Dat kan toch. 

Van Mierlo: 
Maar als het de uitkomst van een 

dia ... kijk eens, een van de ellendigs,;e 
dingen van de oude politiek is dat als 
iemand, dat iemand altijd zeker wist 
dat hij gelijk had. En ik heb daarstraks 
al gezegd, er zijn argumenten voor, o1;1 
ii.e progressieve concentratie om daar 
nu over te handelen er er zijn argumen
tev tegen. 

Wigbold: 
Dat is helaas altijd in het leven. 

- Van·.,Mierlé :-. 
Precies'. Maar ik bedoel, het lig:t d:u~ 

11eiemaa1 niet zwàrt-wit. Als ik ze zo 
naast elkaar leg, dan zeg ik, nou dan 
zie ik duidelijk dat die tegenargumenten, 
dat die voor mij een stuk zwaarder 
·wegen. Maar we zijn gewoon allemaal 
lid van een democratische partij. Als nJ. 
een goede dialoog in het congres zoLl 
blijken dat het geconcentreerd zijn van 
mensen, nee, we moeten toch, de argu
menten pro zijn belangrijker. We beslui
ten om daarnaar te gaan werken. N011, 
dan vind ik dat gewoon een behoorlUk 
bestuur dat heeft te doen. 

\Vigbold: 
Maar als het congres zich dan via (ie 

bükende dialoog zich uit zou sprelwn om 
toch eens wat ·meer contact met de 
VVD te onderhouden. 

Van Mierlo: 
Ja hoe, hoezo n1eer contaet. Door nwt 

de VVD te gaan praten over een .öanWJl· 

werking? 

Wigbold: 
Nou nee, niet eens over een samen

werking, maar het kan toch een aantal 
interessante politieke ideeën opleveren 
~;n dat u zich misschien in het (lage-
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lijl•se Kam.erwerk iets te veel op de 
PvdA hebt geconcentreerd. 

Van Mierlo: 
Nou d::m lnm ik u eerlijk zeg·gen, dan 

zou ik als ... in éën poging oni een goed 
dewocraat te zijn, zou ik mij verplicht 
voelen om inderdaad met de VVfY een 
gesprek te beginnen. Ik zou mij alleen 
ook verplicht voelen om dan tegen het 
congres te zeggen dat ze dan nog ma2;,• 
eem; moeten bedenl{en of ze het m1j 
moeten laten doen, omdat ik nou daar 
werkelijk niet in geloof. . . 

Wtgbold: 
Nee, nee. 
Ik wil. nog even op die thema's terug

komen. U heeft genoemd: open deelnê
ming en internationale gelijkgericht
held. Ik wil niet onaardig zijn, maar het 
zijn mij toch wel wat erg vage :ermen 
die ik ook zo uit de conventionele partij
en, van die mooie kreten hoor. Ik wil 
eigenlljk liever van u weten, ik wil daar 
nu niet over praten, maar als voor
beeld. Wat u denkt te doen met "te 
woningbouw, wat u denkt te gaan doen 
met het economisphe leven. Dat vind :k 
op zichzelf toch wel wat interessanter 
dar. \vat vage ... Ja, de burger moet er 
wat meer bij betrokken worden, daar 
zijn we het over eens, daar kunnen ook 
een aantal maatregelen voor genomen 
worden. Maar het blijft in m.ijn ogen 
een beetje een mentaliteitskwestie, een 
beetje vaag en ik . dacht dat juist de 
moderne mens verlangt naar iets con
creters. 

Van Mierlo: 
Ja en u weet dus dat wij er zelf erg 

de nadruk op leggen dat wij een pro
grammatische partij zijn, vandaar uol• 
dat er over woningbouw ... 

Wigbold: 
Ja, ik heb het verwijt niet gebruikt 

dat u niets over economie hebt gezegd ... 

Van Mierlo: 
Oh nee, maar als u ziet de bijlage van 

die resolutie waarin wij sprel,en over 
open deelneming en waarin wij zeggen, 
nou, dat zijn nou de eerste gedachten 
daarover, nou daarin staan een heleboel 
dingen over het economische leven. 
Jl;laar bovendien ons pl'Ogramma zegt er 
een heleboel over. 

Wigbold: 
Er gaan geruehten in Den Haag dat 

de confessionele partijen bij een volgen
de kabinetsformatie de VVD best eena 
zouden willen inruilen voor D'66. Dan 
zi.jn ze van dat eemvige gedonder om te 
k1ezen tussen VVD en PvdA af. 

Van Mierlo: 
Als je een programmatische benade

ring hebt, dan moet je het, nou, heel 
theoretisch gezien niet uitsluiten, daol 
moet je in wezen zeggen: nou, iedereen 
die onze voortvaarden pakt daar willen 
i~"-e het nou wel mee doen. Maar ik zou 
toch persoonlijk zeggen, dat ik de kans 
dat wij met de confessionele partijen, 
hè, dus dat blok van drie confessionele 
pat·tijen, dat wij daarmee in de regering 
zitten, acht ik eigenlijk volstrekt theore
tisch en... ik kan het n1e g·ewoon niet 
voOl'stellen. 

Wigbold: 
Maar als nu eens de KVP 80 procent 

van uw programma zou aanvaarden, 
zou u dan, heeft u er dan voldoende 
vertrouwen in? 

Van Mierlo: 
Tachtig procent? 

Wigbokl: 
Ja. 

Van Mierlo: 
Van het programma. Van ons hele 

programma? 

Wigbold: 
Ja. Maar u weet, in de politiek gaoJ 

lw1: niet alleen om programma's. 

Van Mierlo: 
Ja precies. Nou dan zeg ik, dan denk 

ik niet dat ik daar vertrouwen in heb. 
Kijk, de moeilijkheid van de KVP en 
van de christelijke partijen is helemaal 
niet zo zeer geweest het opstellen, dat 
ze niet in staat waren om een program
ma op te stellen. De moeilijkheid bij 
hen door een verdeelde achtei'ban, is 
altijd geweest dat ze het niet konden 
tli~yoeren. En dat is die on~'!idelijkgei~ 
eit-op< grond daarvàn zou· lK ·~ W!:it 1k 
zeg is natuurlijk voorlopig - maar ik 
zou zoals ik el' nu tegenaan kijk zeg
gen: Mensen, niet doen, kan niet. En ik 
geloof eerlijk gezegd dat mijn hele par
tij daar ook zo ver denkt. 

Wigbold: 
Nou mijn laatste vraag: Bent u niet 

bang, dat de houding van D'66 toch de 
gedachte van de mensen zal bevorderen 
van, ach, ze praten wel over vernieu
wing, maar ook die progressieven pra
ten over vernieuwing, maar er komt 
toch weer niets van terecht. 

Van Mierlo: 
Ja kijk eens, alles is mogelijlt. Het Is 
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best mogelljl{ dat ell, ik ben er ooit 
2cker van dat clie koers de beste is en 
uat die de meeste en d::ü die ... dc meeste 
'"H dat die ... ik denk dat deze koers van 
orw meer resultaten afwerpt. Het is mo
gelijk. Dat risico zit erin. Maar ik heb 
er vertrouwen in dai mensen integen
deel zullen zeggen, anderhalf jaar na de 
verldezingen gaat D'66 niet meteen ais 
het ware in het oude bestel lÜ'uipen. D'66 
gaat proberen.-- en daar hebben we het 
CigenÜjk nog niet over gehad - D'!'IJ 
gaat proberen om meer mensen betrok
ken te krijgen bij de politiek. Niet door· 
dat ze allemaal lid van ons moeten \VOl'
den, hoor. Maar weet. u dat één procent 
var. de Nederlandse politiek, niet méér 
dan een procent van de Neclerland3e 
klE·zers, dat die bet patroon bepalen van 
de Nederlandse politiek. Tien procent 
zit in partijen en tien procent daarvan is 
actief, dan betekent dat één procent van 
de kiezers. En wat ik nou geloof hè, dat 
is dat er een ongelooflijk grote groep 1s, 
he, een groep die niet betrolrken is bij 
de politiek, .omdat zij zich daar gewoon 
niet gestimuleerd toe voelt, omdat zij 
het gevoel heeft dat die politiek niet 
JUist is, dat die uitgangspunten tegeno
'Ver eliraar niet juist zijn, dat· die· -ismes 
niet deugen en dat ik heel sterk het 
gevoel heb dat wanneer je die mensen 
zegt, nou, denk nou eens over die pro
blemen na zonder die ismes, dat ."wt 
dan mogelijk is om een veel grotere 
groep bij die politiek te betrekken in liet 
denkwerk - gebeurt nu al hoor, het 
gebeurt nu al in de werkgroepen van 
onze partij, maar dat zou ook in andeJ e 
partijen kunnen gebeuren. 

Wigbold: 
Maar zou het niet zo kunnen ~llJn dat 

deze mensen, omdat ze zo'n afkeer heb
ben van ismes, omdat ze zo'n afkeer 
hebben van bestcJ.,. en niet zullen voelen 
zich nu tot de politiek te wenden en 
nüsschien wel als er in Nederland ein
del:i,.jk iets nieuws begint. 

Van Mierlo: 
Ja en dat nieuwe is ... 

. Wigbold: 
Maar dan wel bij uitstek. 

Van Mierlo: 
Nee, ik wil het alleen met terugwer

l{(mde kracht niet ongeldig verklaren, 
dat nieuwe is. anderhalf jaar geleden 
begonnen, bij de verkiezingen, toen wij 
gezegd hebben: we willen staatsrechte- . 
lijke vernieuwing, we willen partijont- · 
ploffing en we willen een politiek voe
ren. Dat wij dan een programmatische 
politiek voeren Uit dat rechts-links den· 

1\é'n, dat willen we eruit tillen. Da:1r 1s 
dan - althans voor ons dan het 0 ·evocl 
- dat wij, dat het nieuwe is begonnen. 
Als wij niet al ons .best doen orn cp die 
drie punten tegelijl• te blijven ag·e!'e.l; 
als wij ook maar de schijn op ons laden 
dat wij na anderhalf jaàr gewoon de 
schijn zeg ik, want het lmn best zijn dat 
het niet in werkelijkheid zo is, maar dat 
wij de schijn op ons Iaden dat wij na 
anderhalf jaar in de moederlijke armen 
'an de Partij van de Arbeid met 25 
procent van de electorale macht en met 
een groot verleden in ons oude po:itieke 
bt-stel, als we _daarin verdwijnen. Dan 
vrees ik dat die groep zegt: het is het 
oude liedje, er is niks veranderd. 

Wigbold: 
Voert u dan eigenlijk niet een. politiek 

eenvoudig van de angst. Onden;chat u 
uw eigen vertrouwen bij de ldezers dan? 

Van Mierlo: 
Nee, maar luister eens, nee, helema<il 

niet. 

Wigbold: 
Het feit dat D'66 daaraan zou deelne

men moet de kiezer een zel;er vertrod
- wen geven. 

Van Mierlo: 
Oh ja, een zeker vertrouwen ... 

Wigbold: 
1\!aar u denkt steeds dat ze zullen zeg

gen: het is meerderheid PvdA, dat vin
den ·wij een oude partij, daar hebben we 
niet zo veel zin in en de mensen van 
D'66 laten zich als een soort bijwagen 
gebruiken. 

Van Mierlo: 
Luister eens, dat zegger\. ze nu éll. 

Terwijl wij nu al heel duidelijk in de 
Kamer ... ik schaam me er niet voo:r om 
vast te stellen dat wij heel vaak zaM
lijk, dezelfde uitkomst blijken te hebben 
al~< de PvdA-fractie. Ook wel eens met 
de VVD, ook wel eens met een andere 
partij, maar goed, de VVD zit in de 
regering, dat is Jlou ook weer iets an
ders. Maar daar sehaam ik me' hele
maal niet veor, maar dat zeggen ze dus 
nu al, van: j0:age:ns, D''66, nou vergeet 
het maar hoor, wàllt die vernieuwing, 
want ze zitten gewoon in die Partij van 
de Arbeid. Maar dat is niet waar. (Ge
praat door elkaar.) 

Wigbold: 
... U stemt gewoon in 80 procent van de 

gevallen met de PvdA mee en dat 1s 
toch een normale constatering. Ik be
grijp ook niet waarom men daarvoor ... 

Van :Mierlo: 
Nee, nee, maar als dat n1eestemmt>;1, 

je noemt dat meestemmen, want de 
Fartij van de Arbeid stemt met ons me·.~ 
of:.. Maar goed, zolang dat gezai:nenlijlr 
slemmen de uitkomst is van een 
volstrekt zakelijke redenering, helemaal 
los van elkaar, is daar geen enkel IJ~~· 

zwaar tegen, integendeel, moet je doeu. 

Wigbold: 

Maar ik heb steeds de indruk dat u 
daar toch een beetje mee inzit dat •J:e 
mensen dat zeggen. 

Van :Mierlo: 
Ja, ik, omdat dat soort dingen harJ

nekkig zijn. Ja, ik zit daar een beetje 
mee in, dat durf ik gerust te zeggen. lk 
weet ook niet hoe je ... ik ben ook blij dat 
ik de gelegenheid heb om dat weer eens 
te zeggen, dat het gewoon waar is dat 
je een bijwagen van de Partij van de 
Arbeid bent, omdat je op zakelijke pun
tèn wel eens met ze mee stemt. Dit is 
velstrekt vanuit ons eigen programma, 
vanuit ons eigen praktisch denken, dat 
WiJ daar toe komen. En ik heb .de PvjA 
nooit verweten dat zij in de Kamer een 
geweldig dogmatische politiek voert. 
\-Vat ik de Partij van de Arbeid verwijt 
12 dat hun praktische optreden in de 
Kamer, mijlenver afstaat van het ima· 
go dat de kiezer van hem heeft. En dat 
<::: wat de Partij van de Arbeid aa11 
vernieuwing heeft te doen. Dat is dat 
d;e !doof gedicht wordt hetzij door dat 
cliché, hè, dat imago, hè, dat internatio·· 
naai socialisme in overeenstemming te 
brengen met bet handelen, hetzij door 
het handelen in overeenstemm.ing ~e 

brengen met het cliché. In het ene geval 
krijg je een dogmatisch socialisti.'i<:he 
partij, in het andere geval krijg e:~n 

ptogressieve volkspartij. En dat is f!·~ 

taak die de Partij van de Arbeid in 
de komende jaren voor zich heeft. 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Wilson en de TUC 
Het twee weken geleden te Blackpool en pnJzen. Maar rnen ontkomt dan niet 

gehouden jaarlijkse· congres van de TUC aan een fysieke controle, zoals de 
_ Trade Union Congress - heeft met meeste landen dir0ct na de oorlog -
overgrote meerderheid (7, 7 tegen 1 mil- ook ons land - hebb·'"n gekend. De ver-
joen stemmen) de prijs- en inkomenpoli- betering in de economie leidde er echter 
tiek van de Labour-regering veroor- toè, dat deze maatregelen konden word~n 
deeld. Het moet een sèhrale troost voor verzacht en opgeheven: de liberalisatie 
premier Wilsou geweest zijn, dat een· van het verkeer, zoals wij die sedert de 

·meerderheid wel een aanbeveling tot pren 'bU J,e1men. 
vrijwillige beperking bij de looneisen Engeland heeft de eerste fase na de 
aanvaard(le, Inaar met eel1 111iniem lt "d D kb oorlog nog niet vo ·o01 , e va. ewe-
stemmenverschil: 34.000 op een totaal ging en in 't algemeen de gemiddelde 
van ruim 8

1h miljoen stemmen. Bij de Britse arbeider beseffen de noodzaak van 
stemming op het VOl'ige congres was de . hardere aanpak nog steeds niet. Er gaat 
meerderheid voor een dergelijke .mo.tie ·o:een wëek VOOI'bij of de Britse bladen be
yeel gl"Oter. . ~áttei1' berichten over wilde stakingen 

De Britse vakbeweging heMt zich dus,. 'van. groepjes arbeiders. Die stakingen 
ondubbelzinnig opgesteld teg·en dè poli, · breken om luttele. conflicten uit en drei
tiek van haar eigen rE.gerhtg. De TUG is gèn v::tak. de gehele produktie van .een 
de oprichtster van dè Làbour Par'ty .en . onderneming stil te leggen. De bewegmg, 
heeft in deze partij nóg steeels een bij- die het vorig jaar na (ie devaluatie ont
zondeJ·e positie.~ stond ·oni een half uur over te werken 

De TUC is een overli:oepelende orga- voor Engeland is vollwmen doodgelopen. 
nisatie, te vergelijken met het NVV, die ·Integendeel, somn1ige và]{])onden - o.a. 

- die van elektriciens in de Forclfabrie· 
niet rechtstreeks zeggenschap heeft in k.en ~:weüreren ovlirwe]:k te verrichten 
de politiek van de aangesloten vakbo!l-. ~ 
den. Uit de stemming ·te Blackpool is , gedurençle drie weken ei1 dreigden met 
wel gebleken hoe de. overgrotemeerdei-- staking. Als duid·i)lijlrste teken van het 
heid hiervan gekant is tègen rege• volkomen wanbegi·ip bij ·de vakbonden 
ringsinmenging ·bij dè. lqonvorming. .o!ntrent de werkelijlre .. economische situ
Dam·biJ. komt het grote aantal vakvere- atiè van Engeland zijn wel de plannen 

van de ll;i miljoen leden tellende grote 
nigingen; het zijn in merendeel wat wij vakbond van de elektriciteitsarbeiders, 
hier categorale bonden noqnen. Flet en- 1 t 1 · 
kele maanden geleden verschenen tap~ 'de AEU, om volgenc_ e week een s a nng 
port van de Commissie;Donovan (dàt· 
wij hespralren in het artikèl. Britse loon· 
politiek d.d. 26 juli) noemde. de loonvor-
ming anarchistisch. Dat een officiële 
loonpolitielr onder dergelijke omsta.ndigc 
heden tot mislulrking gedoemd is, zelfs 
al lwmt zij van een Labour-regeri!l_g, is 
te begrijpen, · · 

De gevolgen ·van:· .deze situatie 
weerspiegelen zich in de alg·emene eco-
nomische toestand vim Engeland. De 
hoop, dat de devaluatie van het Pond in 
november ti. soulaas zou brengen heeft 
zelfs de regering nu opgegeven. De ban.· 
deisbalans heeft geen verbetering ge
toond; de werkloosheid neemt toe; het 
vertrouwen in het Pond is niet terugge
keerd, integendeel, de landen van het 
Gemenebest trachten een valutagaran
tie te verkrijgen vaor hun Pondensàlcli. 
De hoop van Engeland is thans ge
vestigd op een revaluatie - een waar
denverhoging - van andere valuta's, in 
de eerste plaats de DM. 

Men mag de regering-Wilsou niet ver
Wijten noodzakelijke maatregelen ach· 
terwege te hebben gelaten: bezuiniging 
op de begroting, verhoging der belastin
gen, beperkingen van a.fbetalingslrre'·. 
diet, van deviezenuitgaven buitenslands' 
enz., maatregelen, cie natuurlijk ver 
van populair waren maar die door de 
buitenlandse kredietgevende instanties 
als het Internationale Monetaire Fonds 
en de centrale banken van de z.g, Club. 
van Tien, de krediteurenlanden, waren 
geëist tot sanering van de Britse finan~ 
ciële positie en van het Pond Sterling. · · 

Maatregelen 

. MASSIEF KARTONNE~ 
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* 
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E. FREE & CO. 
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af te kondigen, een staking, die - een 
groot deel van de Britse industrie dreigt 
lam te leggen en die voor de regering
Wilsou wel heel ongelegen zal komen. 

Eerlijkheidshalve moeten wij hierte
genover stellen, dat de relatie werk
o-ever-werknemer in Engeland zeer 
~chterlijk is, een ons archaïsch aan
doende toestand, waaraan de houding 
van de Britse werkgevers, de goede niet 
te na gesproken,_ mede debet IS. 

Gebrek aan begrip 
De huidige mentaliteit van het Britse 

volk in zijn totaal ·toont nog steeds te 
weinig begrip, dat de politieke en econo
mische positie van Engeland in de we
reld veranderd is: Engeland kan niet 
mèer zoals in lang vervlogen dagen an
deren voor zich laten werken, hun geld 
beheren en leiding geven. Tijdens de 
oorlog heeft de toenmalige Labour-mi· 
nister in Churchills oorlogskabinet, Her
beit Morrison, te Edinburgh een rede 
gehouden waarin hij het Britse volk 
voór hield, dat na de oorlog een tijd 
van hard werken en karig leven nodig 
zoü zijn om de oorlogsschade in te hale:1. 
Mèn heèft dit niet begrepen en die 
woorden in de wind geslagen. Cripps 
"austerity"-politiek werd niet aanvaard. 
Vandaar het uitblijven van een "econo
misch wonder", zoals wij in Duitsland, in 
ons land en in Italië gezien hebben. 
Vandaar dat Engeland thans op allerlei 
gebied hopeloos 1 en achter is: met de 
modernisering van spoor- en waterwe
gen, met het wegennet,. met. havenqutil
lage, sanering van steden, kortom op 
vrijwel alle terrein van openbare 
diensten. En waar moeten de miljarden 
Ponden vandaan komen om deze ach· 
terstand in te halen·~ 

De miljarden :.iuitenlandse steunkre
dièten voor het Pond, qe economische 
en· budgettaire maatregelen van de re
gering-Wilson hebben geen afdoende 
verandering' kunnen brengen: de nood
zaak tot harder· werken, grotere inspan
ning, die het Duitse volk noopte tot vol
brenging van het "Wirtschaftswunder" 
na 1948 voelt het Britse volk thans, 20 
jaàr later, nog niet voldoende. Zelfs de 
grote per~, die toch beter inzicht moest 
hebben in de problemen, pleitte de laat
ste weken voor een revaluatie van dè DM 
ten bate van Engeland. Uit "good neig·h
bourship". De Financial Times schreef, 
dát Engeland alles gedaan had om de si
tuatie te verbeteren. Daarom was het nu 
aan Duitsland en andere krediteurenlan
den om hun bijdrage te leveren. ·Het is 
duidelijk: Wanneer de meli.taliteit in En
geland, vooral onder de arbeiders, niet 
verandert, zal een revaluatie van ande
re valuta's Engeland evenmin uit het 
slop kunnen helpen als de devaluatie 
van het Pond, de buitenlandse steun en 
de maatregelen van c!e regering, 

J. van Galen 

vrijdag 20 september 1968 - 9 

MR. TOXOPEUS OVER 

CONGRES VAN D'66 

• 1s een 

partij zonder 

gezicht 
geworden" 

Het Algemeen Handelsblad heeft maan
dag jl. aan mr. E. H. Toxopens om com
mentaar gevraagcl op het driedaagse 
eonoTes van D'66 te Leiden. De heer 
Tox';;peus zei tegenover de Haagse redac
tem' van het Handelsblad dat het congres 
helemaal geen keus heeft gedaan. "D'66 
blijft - grappig genoeg - in dezelfde· 

. positie als waarin de confessionele llar
t\jen al sinds jaren verke,i'en." 

Mr. Toxopeus had de indruk gekregen 
dat D'66 geen vooruitgang heeft gemaakt 
met haar plannen tot partijvernie~wing. 
, ,Ze. blijft aansturen op D'66 als een ge
wone politielie partij. In elk geval heeft 
D'66 haar aanvankelijk gedane ·beloften 
tot nu toe niet waargemaakt. Het is een 
partij zonder gezicht geworden. Allerlei 
zaken zijn in de ijskast gestopt, vooral 
op het gebied van de binnenlandse poli
tiek." 

Mr. Toxopeus zei te menen dat een 
erkenning van de DDR, waarvoor een 
resolutie op het congres van D'66 zich 
heeft uitgesproken, op dit ogenbUk een 
uiterst verkee.rde zaak zou zijn. Uit de 
l;esolutie met betrekking tot de Nato, 
meende onze fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer te mogen opmaken dat 
D'66 .de Nato wel zou willen loslaten, 
maar - gezien de gebeurtenissen in 
Tsjechoslowakije - het ogenblik daar· 
voor nog niet gekomen acht. Mr. Toxo
peus vond dit een bijzonder zwakke uit
spraak. 

Opvallend achtte mr. Toxopeus het 
voorts, dat de meeste resoluties van 
D'66 met eenzelfde stemmenverhouding 
zijn tot stand gelwmen. Dat geeft mis· 
schien blijk van een gespletenheid in 
eigen ln·ing, zo zei hij tegenover het 
Algemeen ,Handelsblad. 

LDC over rapport 

Kiezer en gekozene 
Het Liberaal Democratisch Centrum 

binnen de VVD heeft op zaterdag H 
september in "Op Gouden Wieken" in 
Scheveningen een speciale vergadering 
gewijd aan het rapport Kiezer en Gelw
zene van de VVD. 

Hoe .komt het, dat al deze buiten
landse hulp en de nationale sane
ringsmaatregelen "1iet of niet voldoende 
effect hebben gehad? Het; is een typisch 
Engels verschijnsel, dat deze maatrege· 
len, die elders niet zonder succes zijn 
gebleven - men denlie aan de "beste· 
dingsbeperldng" in ons land van 1957/58 
- in Engeland hebben gefaald. Dit is 
geen verschijnseLvan de laatste jaren. 
Het kwartaaisoverzicht van' Lloyds 
Bank dd. juli l.l. bevat een .artikel van 
een tweetal docenten in de economie, 
D.W. Pearce en .J. ·.raylor, wa!l,rin zij de 
geringe economische groei . van Enge
land gedurende de afgelopen 13 jaar 
behandelen. In die periode zijn ook 
meermalen maatregelen genomen door 
de Conservatieve regeringen, om het 
gat in de betalingsbalans te dichten. 
Alles vergeefs. De schrijvers komen dan 
tot de conclusie, dat veel meer directe 
maatregelen nodig zijn om prijzen en 
kosten te· ·controleren, 

vloeibare zuurstof 
vloeibare stikstof 
machine-fabriek 

De deelnemers van het LDC konden 
zich verenigen met het merendeel van 
cle door de commissie Kiezer-Gekozene 
opgestelde resoluties. Evenals het 
Hoofdbestuur van de VVD zijn de deei.
nemers van het LDC van mening dat 
het bestaande stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging gehandhaafd dient 
te blijven en dat verbinding van de kan
didatenlijsten binnen de kieskringen on
aanvaardbaar is. 

Het LDC spreekt zich echter, in te
genstelling tot het hoofdbestuur van de 

Wo V. W.A. HOEK'S MACHINE· EN ZUUASTOFI'AIJII!EK HAVINSTI'Ut ~H!EPAM li!J IIW-IIfiliii' 

Dus een verscherpt toezicht op lonen 

POLITIEK -PIEKEREN 

. VVD, wèl uit _v<;>or ondervanging van da 
nadelen vàn · dè huidige regeling van 
:even.r~.d;,ige .. :i\t~~egenwoordiging .. door in
voering. van het zgn. Duit13e. ~e.lsel, ech
ter zonder , ,drempel", ei{ wfid:èr de ei~. 
dat in tenminste één district een zetel 
wordt behaald. Het LDC is ook voo1· 
aanwijzing' van de kabinetsformateur, 
tevens kandidaat-minister-president, het 
sluiten van stembusakkoorden en 
afschaffing van de opkomstplicht. 

De resolutie, waarin wordt uitgespro
ken dat overheidssteun noodzakelijl' is 
voor de uit te breiden activiteiten van 
politieke partijen op het stulr van de 
si aats burgerlijke vormitJg, verwied 
eveneens de goedkeuring van de verga
dering. De oprichting van een instituut 
voor staatsburgerlijke vorming ten 
dienste van organisaties en instellingen 
die zich met die vorming bezighouden 
\vordt ook door het LDC als noodzake
li)' gezien. 

Tijdens de deelnemersvergadering 
werd door de aanwezigen een motie 
aangenomen waarin er bij de hoofd· 
besturen van de aan het Liberaal Be
raad deelnemende organisaties (VVD, 
LDC, JOVD, en LSVN) op wordt aange
drongen, het Beraad zo spoedig moge
lijk - en in elk geval voor de volgende 
jaarvergadering van de VVD in april -
af: te sluiten. 

Het LDC zou graag aan de resoluties 
van de commissie Kiezer en Gekozene 
er nog één zien toegevoegd, waarin de 

... w~PSEjlijkheid van verlaging van de 
l;ït'sgerechtigcle leeftijd tot 18 jaar 
wordt neergelegd. 
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"Gastheren in eigen land" 

HOt~.~ "0~ ,NEDERLANQEN" VREELAND 
.. lESTA,VRANT-R6TISSERIE. ,.NAPOLEON" -

. . VRE.EL~NQ.~ /o \lECftt 
~,rllJ KRUISINQ AUTOWEQ ftAARL!M/ftÎLVERSUM+UTRECftT/AMSTEt(DAM 

RESERVERING (02943) ]576 

HOTEL WITTEBRUG 
.DE.N HAAG~ SCHEVEN1NGEN 

* 
alle kamers met privé bad en douche 

* 
nieuw Restaurant en nieuwe lounge-Bar 

* 
(geheel airconditioned} 

OISTERWIJK Ni. . -

Hotpfde Zwaan, annex Rotisserie "le Prince de Dalles" 
telefoOn 04242 • 2109 · 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet, 
Restaurant van bijzondere klasse, 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag, 

J. A. M. Couwenberg, prop. 
Chevalier clu Tastevin 
Membre de la chaine des rotisseurs. 

Hotel Bar 
Restaurant 

,/9p ~ouden qoieken911 

UITSTEKENDE KEUKEN ~ POPULAIRE PRIJZEN 
14 zalen voor recepties, bedrijfsfeesten, 

congressen 
Aparte film-, toneel-, concertzalen 

Ruime parkeergelegenheid 
Tel. 070 - 555200 · Scheveningseweg 37 . Den Haag 

I(ASTEEL OUD-WASSENAAR 
HOTEL- RESTAURANT. 

Vijf minuten van öen Haag, te bereiken via autoweg naar Am
sterdam, afbuigen tegenover Dierenpark Wqssenaar, 

!n magnifiek park gelegen hotel met alle ~oderne comfort. Salons 
· voor speciale diners, reoepties, cocktailpárties, vergaderingen, etc. , 

GEEN PARKEERPROBLEMEN! TelefoCI!n 01151. 9045 

· Verzorgdè taret, 
in het mooiste 
rivierhotel va!!! 
Nederland, 
omringd door 
het steeds wisstl\m<l* 
décor van de 
wereldhavemJ 
Rotterdam. 

Maashoulevard lS. 
Vlaardioge!ll 
Telef0011 (01898) 54~ 
(010) 11 3U!l . 

[l] 

. .... Hotel 2 
~Noordzee-Boulevard N.V.~ \!1 

Tel. 01184-2245. 

Gelegen op llef mooisfe punf van Vlissingen. Vanuit ds 
~~mers en vanaf het terras schitterend uitzicht op de 
Scheldemoné:l. waar de oceaanstomers het hotel op 
en~ele tientallen mefers passeren. Sfr. t en w. weter en 
huistel. op alle bmers. Centr. verw. kamers m. priv~bad. 
Kamers m. ontb. f 13.50 tot 19.50. Rest. de gehele dog. 
Gerenommeerde keuken. Eigenaar P.J. Smits~ 
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Antwoord op vragen 
van Kamerleden 

De heer Vonhoff had vragen gesteld 
naar aanleiding van het feit dat de di
recteur van de RHBS te Woerden 
plotseling ~et . gebruik van de gym
nastiekzaal aan de · volleybalvereniging 
Valbovol had verboden. "Staatssecretaris 
Grosheide heeft inmiddels geantwoord 
dat de gang van zaken inderdaad onge
rustheid heeft gewekt. Hij heeft daarin 
aanleiding gevonden tot het treffen van 
maatregelen. Deze zijn in de eerste 
plaats gericht geweest op een herstel 
van de onderlinge verhouding tussen de 
directeur en enkele leraren en hebbetl 
tot resultaat gehad dat door de partijen 
gezameruijk een communiqué Is 
verstrekt aan de plaatselijke pers. 
Daarin is o.m. bekend gemaakt dat bei
àe partijen zich verheugen dat na een 
gesprek de kwestie thans tot het verle
den behoort en dat in afwachting van 
een betere accommodatie alles in het 
werk zal worden gesteld om Valbovcl 
de gelegenheid te geven de normale ac
tiviteiten voort te zetten. Intussen heeft 
de staatssecretaris de hem als het be· 
voegd gezag der school door de vereni
ging gevraagde vergunning tot het me
degebruik van het leslokaal voor de li
chamelijk oefening der school verleend. 

<>-

reld in contact te· treden om te Iw men 
tot een aantal normen waaraan adver
tenties voor koopwoningen zouden moe
ten voldoen, zegt minister Schut dat hij 
nog atgezien van de vraag of deze ge
dachte uitvoerbaar zou zijn, in de huidi· 
ge situatie geen a.arneiding vindt om 
stappen in deze zin te ondernemen. De 

· n.inister -deelt wel de mening van de 
heer Wiegel dat de onderhaVige adver
tentie van het BNG vooral wegens het 
ontlJreken van een aanduiding van de 
koopsom als onvolledig moet worden ge
typeerd. 

Toto 
.De heer Geurtsen ·heeft zich vorige 

week tot minister Klompé gericht, in 
aansluiting op vragen van de heer Vis
ser (D'66) met betrekking tot het verho
gen van de aantrekkelijl,heid van de 
voetbaltoto. De heer Geurtsen stelt voor 
om voor de toekenning van de derde 
prijs een anqer systeem . te hanteren 
dan ihans gebruikelijk is. 'l:_e denken 
valt z.i. b.v. aan een systeem waarbij de 
volgorde van de eerste vijf gelijke spe
len uit de eerste negen voorspelde 
uitslagen moet worden aangegeven ;n 
een getal van vijf cijfers. Daarbij dient 
het nummer van de ranglijst van het 
gelijke spel met de meeste gescoorde 
doelpunten voorop gezet te worden, ter
wijl bij gelijke aantallen doelpunten het 
eerdere nummer van de ranglijst wordt 
geplaatst voor het latere nummer. · 

Studieconferentie 
De Vereniging van Staten- en 

Raadsleden houdt op 4 en 5 ol,tober in 
:r.et congrescentrum De Blije Werelt te 
Lunteren een congres. Vrijdagmiddag
vindt de jaarvergadering plaats, vrij
dagavond begint de studieconferentie, 
waarbij het congres in vier discussie
gl'oepen zal worden gesplitst: Mid
denstandsvraagstukken (o.l.v. de heer 
F. L. van der Leeuw-Den Haag), De 
toekomst van de provincie (o.l.v. de 
heer S. J. van den Bergh, Wasse
vraagstukken (o.tv. mevr. N. A. den 
naar), Maatschappelijke ·en sociale 
Haan-Groen - Leiden) en Algemene za
ken (o.l.v. mr. E. H. Toxopeus - Den 
Haag). Zaterdagmlddag vindt de rap
portering door de vier discussiegroepen 
in de plenaire vergadering plaats. 

De kosten voor de gehele conferentie 
bedragen ISO; het is ook mogelijk af
zonderlijke delen bij te wonen, tegen 
geringere kosten. De Vereniging van 
Staten en Raadsleden, secretariaat Ko
ninginnegracht 61, Den Haag, verschaft 
nadere inlichtingen. 

Werkverdeling in 
belastingcommissie 

De commissie ad hoc van de Vereni
ging van Staten- en Raadsleden betref
fende de gemeentelijke en provinciale 
belastingen heeft op 11 september haar 
tweede vergàdering gehouden. Een aan
tal vraagstukken werd in discussie g~
bracht, waarna werd besloten een zeke
re werkverdelng tussen de leden der 
commissie toe te passen, zodat op zo 
kort mogelijke termijn een rapport kan 
worden uitgebracht. 

De heer Koning had gevraagd of het 
waar is dat ook in gevallen waarin aan
nemelijk is dat de aangifte-stor· 
tingskaart voor de motorrijtuigenbe
lasting niet door de belastingplichte is 
ontvangen, door het Centraal Bureau 
Motorrijtuigenbelasting naast een 
aanslag ter zake van de versçhu,ldigde 
belasting tevens een verhoging wordt 
ovgelegd. Staatssecretaris Grapperhaus 
antwoordt o.m. dat in de gevallen dat 
bij de behandeling van een be
zwaarschrift blijkt dat aan de houder 
geen vervolgaangifteformulier is toege
zonden en hij gedurende korte tijd zon
du betaling van belasting heeft gere
den, de verhoging van belasting wordt 
kwijtgescholden en de nahef
fingsaanslag tot de verschuldigde bè
lasting beperkt blijft. Is men evenwel 
langer zonder betaling van belasting 
blijven rijden, zodat het de houder rede
lijkerwijze bekend moest zijn dat de 
verschuldigde belasting niet meer was 
voldaan, dan besta,at er naar het oor
deel van de staatSsecretaris voor een 
algehele kwijtschelding van de verhr_,. 
ging geen aanleiding. In deze gevallen 
wordt de verhoging tot de helft kwijt
gescholden. In dit verband wordt nog 
opgemerkt dat op het door belangheb
bende te behouden strookje van de ver
volgaangifte {gele stortingskaart) het 
einde van het tijdvak staat vermeld 
waarover de belasting is betaald. 

Mijn opinie is • • • 

<>-
De heer Wiegel had zich tot de rege

ring gewend naar aanleiding van adver
tenties van het Bouwfonds Nederlandse 
Gemeenten. Minister Schut heeft nu, 
mede namens minister Beernink, geant
woord dat het niet op zijn weg ligt om 
een oordeel uit te spreken over de wijze 
van adverteren van het BNG in het 
algemeen of óm deze instelling ter zake 
aanwijzingen te geven. Op de vraag of 
de minister bereid is met de bouwwe· 

• Fusies en het HB 
Dezer dagen las ik nogmaals , ,Herzie

ning van het ondernemingsrecht" en het 
daarin staande voorwoord van de voor
zitter van het hoofdbesturn·, dat ver
meldt, dat het HB nog geen tijd gevon
den heeft om de ·ontwerpresoluties van 
adviezen te voorzien. In het begin heb 
ik het ontbreken van deze adviezen niet· 
als een nadeel gevoeld, omdat immers 
bij discussie in de verschillende afdelin
gen wel meningen naar voren zouden 
zijn gekomen, waaruit het HB op zijn 
beurt mede zijn conclusies had kunnen 
trekken. Als ik echter de ontwikkeling 
van de concentratie in de Nederlandse 
industrie van de laatste weken, kan ik 
wel zeggen, gadesla, dan ben ik van 
mening, dat het j'l.mmer is, dat ons in 
de afdelingen niets bekend is over de 
meerderheids- en minderheidsStand
punten van het HH. 

Op blz. 9 van het genoemde rapport, 
bij de Algemene .Beschouwingen, zijn 
drie hoofdverantwoordelijkheden ge
noemd van de steeds meer van onderne
mer-eigenaar, wordende onderne
mer-manager. Deze verantwoordelijk
heden duiden zeer beslist aan, dat de 
ondernemer breder en met verant
woordelijkheid tegenover meer- mensen, 
moet gaan denken. Ik vind de punten b 
en c zeer belangrijk, hoewel ik ook a 
niet wil aantasten. 

Punt c, de verantwoordelijkheid tegen
over derden, vind ik, gezien in het 
licht van de ontwikkeling in de in
dustrie, op !het ogenblik het belang
rijkst. Want als ik dit · pm1t on
derschrijf, en dat doe ik volkomen, wat 
moet ik dan denken van de wijze waar
op de laatste tijd in onze industrie 
fusies hebben plaats gevonden en 
fusie-onderhandelingen zijn gevoerd, ja, 
zelf,s doorkruist.' Ili denk IJlerbij in de 
eerste plaats aan de gang van zaken 
rond Berk-Becon N.V. Deze wordt ech
ter nog overtroffen door het tegen el
kaar opbieden van bedrijven om Wil-. 
ton-Feljenoord in handen te krijgen. 
Men leest over onverstandige bekend
makingen, over tegenzetten en dat op 
momenten, zoals bij de VMF, dat er een 
eeuwfeest wordt gevierd. Wat moeten 
de "derden", genoemd in punt c, hier
van denken? Zijn de leidinggevende fi
guren in deze bedrijven captains of in
dustry? Zijn onze manieren die van de 
pokerface-methode·: 

In de discussie groopen van de VVD, 
waar de , ,Herziening van het onderne
mingsrecht" ter sprake komt, zullen on
getwijfeld t.a.v. de manieren van deze 
bedrijven, vragen komen. Het zou daar
om prettiger zijn geweest, als de afde
lingen met het HB over de verantwoor
delijkheden van de ondernemer-manager 
een gezamenlijke mening hadden kun
nen uitspreken. 

In sommige kringen wordt de VVD al 
als een ondernemers-partij ~ien en 

als WIJ geen unanieme stelling kunnen 
nemen tegen praktijken, die tegen de 
fatsoensnormen indruisen, dan zal het 
steeds moeilijker WC! den ons van dat 
stempel te bevrijden. 

Juist nu hebben wij de adviezen van 
het HB dringend nodig. De genoemde 
ontwikkeling in onze industrie zou an
ders wel eens op de gehele partij kun
nen terugslaan. 

DR. J. HOl\IMES, Apeldoorn 

NASCHRIFT: 

Ongetwijfeld bestaat er in de Neder
landse industrie de noodzaak van sa· 
mengaan tot grotere eenheden. De wijze 
waarop deze zullen worden tot stand 
gebracht moeten wij inderdaad aan be
paalde criteria - zoals de i,n het t•ap
pprt· ,,Herziening van het Onderne
mingsrecht" genoemde - toetsen. 

' Meestal verlopen de fusies ger·uisloos 
omdat het bod op de aandelen .het 
sl~titstuk vormt na langdnrige bespre
kingen en overwegingen. 

In sommige gevatzen - zoals de door 
inzender genoemde - is echter helaa~ 
gebleken dat wellicht te weinig de ook 
voor anderen belangrijke nspecten wa
ren afgewogen, met de bekende gevol
gen. 

Wanneer wij de openb<WTheül wttarin 
ten slotte de stTijd om bepaalde bed~·ij
ven zich afspeelde zien als een nntUge 
correctie op deze onvolkomenhede-n, is 
dit weliswaar een lichtpunt -- het blijft 
te betreuTen dat het zoveT moes,t lw
men. Een zorgvuldige1· beleid in clezen 
mag in de toekomst wel ·van de Neder
landse ondernemer woTden gevmagd. 

DRS. G. M. V. VAN AARDENNE, 
Voo1·zitter Sociaal-Econo-mische Gom-

missie. 

• Commissaris 
De structuur van de· onde!'neming, het 

beheer van produktie- en distributiemid
delen, het zijn essentiële punten van 
politiek geschil. De rapporteurs van de 
sociaal economische commissie van de 
VVD hebben natuurlijk, en terecht, stel
ling genomen voor een vrij onderne
merschap. 

Het ondernemingsrecht, waa1· het rap
port over gaat (Vrijheid en Democratie 
van 9 aug.) beoogt hoofdza!{elijk de be
perkingen van die vrijheid vast te leg
gen. Dat is nodig, anders rest er slechts 
vrijheid voor de economisch sterken, 
zoals de VVD weleens, en ten onrechte, 
verweten wordt voor te slaan. 

Tot de economisch sterksten behoren 
de commissarissen. Het is interessant 
te lezen wat de SEC voor vrijheidsbe
perking wenst voor deze topmensen. 
Erg groot kan die niet zijn: een grote 
onafhankelijkheid is voor de uitoefening 
van hun taa_k onmisbaar, evenals voor 
bijv. parlemètllsleden. Maar ergens 
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-PRII<KELS-
• De Volkskrant over het staats
recht-rapport van D'66: Als men 
bedenkt, dat het bij conflicten tus
sen parlement en premier om 
hoogst principiële of zeer belang· 
rijke zaken kan gaan, dan moet 
worden geconcludeerd, dat D'66 
weliswaar een band legt tussen 
de premier en het kiezersvolk, 
doch tevens alle waarborgen aan
brengt om te bereiken, dat slechts 
het grootste stuk onbenul in de 
Nederlandse politiek karakterloos 
genoeg zal blijken om het pre
mierschap te ambiëren." 

• Ernst van Altena in Het Pa
rool: "Nee, de Russen Zijn niet 
naïef, maar soms schijnen zij het 
wel. ZO nu weer met het openlijk 
verbod aan de Tsjechische pers 
om de woorden: bezetters, bezet
ting en invasie te gebruiken ten 
aanzien van hun optreden in de 
Balkan. De Tsjechen zullen daar 
ongetwijfeld fraaie alternatieven 
voor weten te vinden.'' 

• Prof. dr. F. Hartog in het Al
gemeen Handelsblad over de tra
giek van het Engelse socialisme: 
"De regering-Wilsou is bezig, de 
welvaartsstaat af te breken door 
loonstop- en vermindering van 
gratis sociale voorzieningen. Zij 
kan niet anders, want indièn er
gens, dan is in Engeland wel ge
bleken dat rnen geen soclaal pà· 
radijs kan bouwen op een econo
misch kerkhof." 

moet ook de vrijheid van een commis
smis ophouden in een democratie. 

Het essentiële punt in de vrijheidsbe
perking van topfunctionarissen is de · be·
noemingsregeling. Daar moeten tenslot
te de verantwoorde van de onverant
woorde gescheiden worden. Fei}loos za-l 
dat niet gaan: ook in het parlement, 
democratisch gevormd, zitten soms 
mensen, die er niet thuis horen. 

De SEC-voorstellen inzake de benoe
ming van commissarissen bevatten 
twee hoofdpunten: e.en voorstel van de 
raad van commissarissen tot benoeming 
van een commissaris kan slechts met 
tweederde meerderheid verworpen wot· · 
den· in de aandeelhoudersvergadering 
(par 5.5b), en de zg. werknemerscom
missaris uit het rapport-Verdam wordt 
afgewezen (par. 2.3.) 

De vooruitzichten van de commissa
rissen (als groep) op het behoud van 
hun positie zijn inderdaad riant te noe
men volgens deze regeling. Voor een zo 
grote mate van vrijheid en bescherming 
is een degelijke argumentatie vereist. 
En dat mis ik nu in het SEC-rapport. 

De argumentatie. luidt, dat de raad 
van commissarissen homogeen moet 
zijn, dat belangentegenstellingen daar 
niet op hun plaats zijn; . en dat het 
instellen van een werknemerscommis
saris het begin van socialisatie van de 
produktiemiddelen is (par. 2.3.) Het 
spijt mij, maar daar begrijp ik niets 
van. Waarom moet een toezichthoudend 
en adviserend orgaan beslist homogeen 
zijn? Waarom mag een commissaris, 
wie ook de werknemersbelangen ter 
harte moeten gaan, per se niet mede 
door werknemers benoemd worden? Het 
argument van de socialisatie klinkt ver
gezocht en een beetje bang: 

Als liberaal ben ik teleurgesteld over 
deze slecht geargumenteerde voorstel
len. Als de VVD ze zonder meer over
neemt laadt ze de verdenking op zich 
meer een belangengroep dan een demo
cratische volkspartij te zijn. 

R. W. B. BEST, utrecht. 

ALLE 

VERZEKERINGEN 

• 
HYPOTHEKEN 

• 
FINANCIERINGEN 

• 
makelaarskantoor 

araweg 5 wassenaar tel. 01751-5675.• 
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een stilstaand water is 

: Pak aan. Daar kunt u het als VVD-er voorlopig mee doen. 

En iets tégen doen. 

Ook in uw omgeving kent u wel mensen, die deze 
levensgrote vergissing maken. Omdat uw partij een 
eensgezinde partij is, denken zij dat de VVD maar een ' 
beetje aankabbelt Dat er geen beweging in is. Maar u 
kent de feiten. 

U wéét dat er in de partij een zeer werkzaam Liberaal 
Beraad is dat zich bezighoudt met de vernieuwing van . 
de partijstructuur. 

U wéét dat er een commissie Kiezer-Gekozene is/ die 
zojuist haar werkzaamheden heeft afgesloten met het 
tweede deel van haar rapport. Over haar bevindingen 
en aanbevelingen is het laatste woord nog niet 
gesproken. 

D 
D 

zet uw partij 
in het juiste licht. 
maak minstens 
één lid! 

Aan het Algemeen Secretariaat van de VVD 
Koninginnegracht 61 
Den Haag 

Ot~dergetekende wenst lid te worden van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

Ondergetekende wenst nadere inlichtingen over de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie .. 

U wéét dat er verschillende congressen in voorbereiding 
zijn. Een uitgebreid cultureel congres, te houden in 
september te Arnhem. Een congres over plaats, toekomst 
en leefbaarheid van de hoofdstad: flAmsterdam 1980". 
En in november een congres over de partijvernièuwing. 

U wéét dat er in het laatste halfjaar rwim 6000 nieuwe 
leden zijn bijgekomen. 

En wat doet u met al die wetenschap? Juist! U 
gaat de vergissers in uw omgeving er onophoudelijk 
mee te lijf. U vertelt hun hoe en wat de VVD in 
werkelijkheid is. Alle kans dat er dan al gauw een aanvraag 
om nadere inlichtingen of een nieuw lidmaatschap in 
zit. Dus alweer: méér beweging in uw partij. 

De VVD een stilstaand water? 

Pak aan! 

haal ze uit die waan! 

NAAM: ................ I. :J I •• ,, tI •• 11 •••• ,,, 

ADRES: 1 • • 1 1 1 1 1 • a 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • c 1 s 1 1 1 1 1 1 I I 

WOONPLAATS: .............................. . 
HANDTEKENING: .....................•....... 

AANGEMELD DOOR: 
NAAM ( Ll D) : I I I I •• I •• I I I I I I I I ••• I ., • I I I ••• I I • 

ADRES: IJ. I I I I • I •• I I.~ I I I ' • I •••• ' ••• I •• I I •• I 9 

pLAATS : 1!1 • I I I I I I •• I I !I I • I I •• I I I • I ••••• " I I I ·• I •• 

Aankruisen wat verlangd wordt. Opzenden als brief. 
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Nato IS een 
onmisbaar 
instrument 

Het brute Russische ingrijpen in Tsje
choslowakije heeft grote invloed gehad 
op de internationale politiek en die van 
de :l'fato in het bijzonder. De invloed op 
de Nato is tweeërlei. Allereerst brengt. 
de a:;~.nwezigheid van Russische troepen 
langs d.e westgrens van Tsjechoslowa
kije een nieuwe militaire situatie. In de 
tweede plaats breeltt de Russische. he
zetting van een soevereine staat de 
ontspanning tussen Oost en West op nt
we v.ijze af. 

De Nato. zoals die sedert de commu
nistische revolte in Tsjechoslowaldje in 
19.48 via de Westeuropese Unie en de. 
mislukte Europese Defensie Ge
meenschap is ontstaan, is een defensief 
bondgenootschap. Mocht in de eerste ja
ren haar karakter meer worden bepaald 
door de Amerikaanse politiek van "con
tainment", de afgelopen 10 jaar dient 
zij steeds meer als een v"eilig
heidsinstrument bij een politiek van 
vreedzame coëxistentie en langzame 
toenadering. Sommigen, in slàap ge-. 
wiegd door deze politiek, veridaarden 
de Nato overbodig, ja zelfs een oor
log·sinstrument. Velen pieltten voor een 
herziening vm1 de Nato, die zoals bè
kend in 1949 voor 20 jaar is aangegaan; 
1969 is dus het jaar waarin de leden 
wijzigingen kunnen verlangen, zelfs uit
treden. 

Niet te ontkennen valt, dat de Nato de 
laatste jaren was verzwakt. Het 
Russische gevaar leek te verminderen. 
Binnen het \Varschau Pact deden zich 
ook controversen voor, kortom, zowel 
binnen de Westelijke als binnen de 
Oostelijke alliantie waren centrifugale 
krachten aan het werk. In het Westen 
inaug·ureerde de Gaulle een los-van
Amerika-politiek en voerde diplomatiek 
een de Nato ondermijnende actie. Paci
fisten in geheel West-Europa sloten 
zich bij deze actie van de Gaullc aan. 
door een actieve propaganda in wom·d 
en geschrift, maar vooral op stra8t. 

De gebeurtenissen in Tsjechoslowal<ije 
in agustus hebben zeker een omme
keer gebracht. in· de publieke opinie in 
de Nato-landen. Vóór augustus was de 
algemene "houding tegenover de Nu,to 
lauw. Dat zelfs pacifisten thans wel voe
len, dat die houding veranderd is, blijkt 
tnt een besluit van ,.pt·ogressieve"' stu
denten hun actie tegen de Nato stop te 
zetten. Niet omdat zij van mening zou
den zijn VCl'anderd, maar omdat op het 
ogenblik hun actie geen weerklanl< 
vindt; een erkenning hunnerzijels van de 
veranderde Openbare mening. 

VERANDERING 
De Nato zal zich moeten bezinnen 

op de sedert augustus veranderde si
tuatie. In hoeverre de wijziging op mili
tair gebïed een andere strategie nodig 
maald, valt buiten mijn beoordeling. 
Het is min of meer toevallig, dat de 
vorige nmand het jaarverslag van het 
Institute for Strategie Stmlies te Lon
den, het usantiële overzicht van de be
wapening geeft, waaruit valt af te lei
den dat in Europa het OostblOk een 
clomin~rende positie heeft. De cijfers 
omtrent het aantal brigades ann 
weerslmnten, worden g·ewoonlijk in de 

dagbladen wel gepubliceerd, maar niet 
bv. dat de sterkte van een Oostelijke 
brigade gemiddeld slechts 60 pet. van 
die van een Nato-brigade is, terwijl de 
vuurkracht niet wordt vermeld. Dit 
slechts wat de militaire kant ·betreft om 
te waarschuwen voor panielterige con
clusies op .grond van enkele c~ifers 
waarvan wij de betekenis niet kunnen 
beoordelen. 

De. politieke zijde is direct beïnvloed 
door de emoties, die het met recht en 
goede trouw strijdende optreden van de 
Sowjet-Unie heeft veroorzaakt, een re
adie niet ongelijk aan die na d,e moord 
op Hongarije in 1956.' De verantwoorde
lijke politici hebben zich terecht niet 
door die emoties laten leiden. Wel heeft 
de toch al smalle vertrouwensbasis tus
sen Oost en West een grote schok ge
kregét, zodat de vooruitzichten. op ver
dere onderhandelingen over ontwape
ning en de anti-raltetverdediging· - na 
het non-proliferatieverdrag niet zonder 
uitzicht -thans yoor onbepanlde tijd 
illusoir zullen zijn. 

ONTSPANJ\TJNG 
Alle Nato-regeringen hebben echter 

verklaard te zullen blijven streven naar 
een ontspanning. Minister Luns schrijft 
in de toelichting op zijn begroting, dat 
de politiek der westelijke landen in es
sentie gericht blijft op het uit de weg 
ruimen van al die tegenstellingen, die 
Oost en West tot dusver verdeeld heb
ben: gehouden, ..,hoe moeilijk dat de 
eerstkomende tijd ook zal zijn." 

Uit de militaire bezetting van Tsje
choslowakije blijkt weer eens duidelijk, 
dat de Sowjet-Unie sleehts in macht ge
looft wanneer zij door onderhandeling· 
haar zin niet kan krijg·en. Tegenover de 
sterkere Russische bedreiging van 
West-Europa vanuit nieuwe· stellingen 
'H\.ll de Duits-Tsjechische grens, dient 
de Nato haar paraatheid te vergroten. 
Allereerst dool' het tonen van een gt·oten· 
c>ensgezindheid. Boutades als die waar
<~ an de Gaulle zich de laatste jaren te 
buiten ging, dle gerechtvaardigcl 
moesten worden door utopieën over een 
Europa van de At18.ntische Oc-eaan tot 
de Oeral (waarover de genenu11 tha.ns 
maar wijselijk zijn mon(:l houdt 1 zijn op 
het. ogenblik volkomen misplaatst. Poli
tiek moet de Sowjet-Unie duidelijk wor
den gemaakt, dat de Nato tegenover 
een Russisch optt·eden solielair is. Dit 
houdt niet in een terugkeer tot een poli
tiek van .,containn1ent'' zon.ls onder 
Dulles. Deze politiek hoort bij de koude 
oorlog. die niemand terugwenst. 

Een emstige eomplicatie in de !midi
ge situatie vonnt de druk, die Moskou 
oefent op West-Duitsland, een druk, die 
de vorige week zelfs overging in een 
openlijke dreiging met militaire maatre
gelen (n.b. op grond van artikelen in 
het VN-handvest!), omdat de Duitse re
gering niet genoeg· optreedt tegen de 
neo-nazïs. die zich weer zouden orga
niseren in de Nationaldemokratische 
Partei Deutsehlands. De regering te 
Bonn voelt zich nu dubbel bedreigd. 
Twee weken geleden is een speciale ge
zant van Bondslmnselier E:iesinger, de 
CDU-afgevaardigde in de Bondsdag Bir-

renbach, naar Washington gereisd om 
met de· Amerikaanse regering de situa
tie te bespreken. Uit de officiële mede
delingen hierover blijkt, dat minister 
Rusk de nadruk gelegd heeft op de Na· 
to, en dat de toestand van een verhoog· 
de inspanning van Europa en een voort· 
ger.;ette van de Verenigde Staten eist. 

Hierbij komt dus de reeds vóór de 
bezetting van Tsjccho,<Jlowaltije door de 
Verenigde Staten verlangde grotere mi
litaire bijdrage van de Europese Na· 
to-partners naar voren. 

Er zijn plannen voor een buitengewo· 
ne Nato-conferentie. Hoofdthema van 
een dergelijke .conferentie zou dan zeker 
zijn de opzeggingsmogclijkheid in 1969 
met een termijn van 12 maanden. Men 
neemt aan, dat op die conferentie dan 
besloten zou moeten worden de opzeg
gingstermiJn op te schorten zonder 
meer, daar ee11 herziening van het ver
drag in verschilleltcle partnerlanden bin
nenlandse politieke moeilijkheden zou 
kunnen veroorzaken. De leden zouden 
dan kunnen volsta:..n met de verklaring, 
dat zij niet van de mogelijkheid tot o:rr 
zegging in 1969 gebruik zullen maken. 

GEEN VERZWAKKING 
Twee zaken staan op het ogenblik 

vast: Iedere verzwakking van de Nato 
zou een aanmoediging zijn voor de Sow
jet-Unie om vel'der te gaan met militai· 
re àcties, eerst tegen Roemenië en Joe
goslavië en bedreiging va11 
West-Duitsland. dat door verdel;e actie 
in Oost-Em·opa onder steeds zwaardere 
Russisehe d1·uk zou komen te staan (m 

daarmee gèheel West-Europa. 
Ten tweede: Ieder. die enige prij!! 

erop stelt de vrijheid waaronder wij leven 
te handhaven moet doordrongen zijn 
van de noodzaak zich daarvoor opoffe
ringmt te getroosten. De passage uit de 
Troonrede, dat handhaving van een 
doelmatige Nederlandse bijdrage aan 
de bondgenootschappelijke defensie 
noodzal{elijk blijft, is maar zeer zwak, 

Wanneer wij onze tr:;~.ditionele vrijhe
den willen handhaven en onze veiligheid 
zoveel mogelijk ·willen waarborgen, die· 
nen wij daar grotere inspanning YOOl' 
over te hebben. Hebben wij dit niet, dan 
bèhoeven wij aan die vrijheden niet 
meer te denken. 

Het gezaghebbende Britse blad "The 
Economist" had de vorige week een 
somber artikel "Do you remember Eu· 
rope? ", waarin het ons -,verelddeel beti
telde als een "ouderwetse naatn voor 
een geografisch gebied waar de 
Russische en de Amerikaanse wereld el· 
kaar toevallig raakten." "Vier \'an zijn 
nationale staten hebben zojuist gemene 
zaak gemaakt met de Russen om de 
liberale verlangens van een vijfde t~ 
onderdrukken. De overigen, een groe1; 
wiens bevolkin~- even groot is en wiens 
nationaal inkomen belangrijk groter is 
dan dat van de agressors, stonden hulpe
loos terzijde, niet omdat de Amerikanen 
hun dit hadden gezegd. maar omdat zij 
noch de eenheid, noch de middelen noch 
de wil hadden om iets anders te dden. 

Het is misschien te pessimistisch; po· 
litiek gezien, misschien zelfs een oJwer
diencl verwijt, maar in ieder g·eval 
beschamend. Ad Interim 

K~rt v~or het _ter perse gaan van dit blad bereikte ons de heugelijke tijding dat het 
prmseiiJke gezm op Drakesteyn met een tweede zoon is uitgebreid. De ouders van 
de jongste Oranjetelg en uiteraard de gehele koninklijke familie bieden wij, 
ongetwijfeld mede namens alle VVD-leden, onze oprechte gelukwensen aan, 
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Kepi TOOI' deze l'ultrlek sea
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plaat•-. SU,· Dea Raac. 

Verkiezing Adviesraad 
Mej. Joh. :ÈI. Springer schreef in het 

nummer van V. en D. van 28 juni j.I. 
over de Adviesraad. Hier wil ik gaarne 
nog €ens op terugkomen. 

In de in oktober te houden algemene 
vergadering van de Kamer- Centrales is 
n.l. aan de orde de verkiezing van de 
vertegenwoordigsters en plaatsvervan
gend-vertegenwoordigsters van de Ka-

"-mer-Centrales in de Adviesraad van de 
Organisatie Vrouwen in de V.V.D. 

Volgens art. 13 lid 2 van het 
Huishoudelijk Reglement van de V.V.D. 
kunnen kandidaten worden gesteld 
door: 

a. de partijafdelingen in de Ka
mer-Centrale. 

b. het bestuur van de Kamer-Centra
le. 

c. 20 partijleden, behorende tot het 
gebied van de Kamer-Centrale. 

• De . aftredende vertegenwoordigsters 
zijn direct herkiesbaar, maar u kunt 
dus ook met 19 andere partijleden uit 
uw Kamer-Centrale gezamenlijk (vrou
wen of mannen) kandidaten stellen. 

De voor 2 jaar gekozen Centrale-ver
tegenwoordigsters vormen te zame'n de 
Adviesra!J,d, die het Bestuur terzijde 
staat. In een in het voorjaar te houden 
vergadering kiest de Adviesraad uit 
haar midden 4 leden voor het BestuJir 
van de Organisatie Vrouwen in de 
V.V.D., ook weer voor de tijd van 2 
jaar. 

Het Bestuur bestaat uit: 

a. de vrouwelijke leden van het 
Hoofdkwartier van de V.V.D. 

b. 4 leden gekozen uit en door de 
A~viesraad. 

c. een of twee door de vorige geas
sumeerde leden. 

d. de vrouwelijke leden van de Kamer
fracties (met adviserende stem) 

Hoewel onze Organisatie, doordat zij 
een Stichting is, geen algemene leden
vergadering kent, waar verkiezingen 
plaats vinden, kunt u, zoals uit het bo- . 
venstaande blijkt, invloed uitoefenen op 
de samenstelling van Adviesraad en 
Bestuur, want: 

1. U kunt kandidaten stellen voor de 
functie van Centrale-verte
genwoordigster en haar plaàtsver
Vil,ngster. 

2. U kunt op de in oktober te houden 
~ilgemene vergadering van uw Ka
mer-Centrale door uw stem uit te bren
gen deze vertegenwoordigster kiezen. 

3. doordat de, mede door u gekozen 
Centrale-vertegenwoordigsters in het 
voorjaar weer · 4 bestuursleden kiezen 
hebt u, zij het dan indirect, ook hierop 
invloed. 

Wij zouden u daarom willen vragen, 
om indien enigszins mogelijk, de a.s. 
vergadering van uw Kamer-Centrale bij 
te wonen e:h aan de verkiezing van de 
Centrale"vertegenwoordigsters · deel te 
nemen. 

E.d. R. B. 
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Spreekbeurten 
.Periode van 27 september tpt en met 28 oktober 

·27 sept. 

27 sept. 
30 sept. 

30 sept. 

1 okt. 
~okt. 

4 okt. 
6 okt. 

7 okt. 

7 okt. 

7 okt. 

Koog a. d. Zaan: (20.00 uur, Lindenboom
sehool: sta.tencentraJe Zaandam, ond.: Wat 
staat de VVD in het komende jaar ·te 
doen?) ......................................... : ...... . 
Zwolle ( ond.: Kiezer-Gekozene). • .......... . 
Breda (20.30 uur, hotel Cosmopolite: .west~ 
Brabant, ond.: De rijksbegroting) ; .......... . 
Tilburg (20.15 uur, Stadsschouwburg: ond.: 
De nieuwe begroting) ......................... .. 
Utrecht. (20.15 uur, restaurant Jaarbeurs) 
VleutenjDe Meern (20.00 uur, Haarzuilens, 
De 4 Balken: ond.: De algemene politiek} .. . 
Eelde .................................................. . 
Enkhuizen (14.00 uur, debat met PSP over 
Oost-West-verhouding na Praag; JOVD 
Noord-Holland) ................................... . 
Heiloo (20.00 uur, Oude Herberg: ond.: Ne
derland en Indonesië in nieuw perspectief) · 
Ede (20.00 uur, De Reehorst: ond.: Kiezer-
Gekozene} ................................. : .......... . 

H. Wiegel 
A. J .. B. Hubert. e.a. 

Mr. E. H. Toxopeus 

Drs. Th. H. Joekes 
R. Zegering Hadders 

H. Wiegel 
R. Zegering Hadders 

Mr. dr. C. "Berkhouwer 

Mr. dr. C. Berkhouwer 

H. Wiegel 
Wolvega (20.00 uur, hotel Dragt: staten-
centrale Heerenveen) .. ............................ R. Zegering Hadders 

7 okt~ 
9 okt. 

Dedemsvaart ....................................... H. J. L. Vo.nhoff 
Wageningen (Liberale Studenten Vereni-
ging) ... , ....... :........................................ Mr. H. van Riel 

12 okt. 
14 okt. 
16 okt. 
18 okt. 

Oesterbeek (Conf. Vrouwen in de VVD)... Mr. E. H. Toxopeus 
Gooise Kadercursus (debat· met H. C. Faas) H. Wiegel 
Purmerend , ( ond.: Kiezer-Qekozone) ........ . Mr. W. J. Geertsema 

Mr. J. G. Rietkerk, Tiel e.o ............ · .............. ; ................. " ...... . 

18 okt. Oss 

ir. D. S. Tuijnman en 
H. Wiegel 
Mr. H. E. Koning en 
mr. J. F. G. Schlingemann 

21 okt. Amsterdain ( 20.00 uur, Krasnapolsky: 
Arjos) · ............................................... . Drs. Th. H. Joekes debat 

met drs. B. Goudzwàard 
21 Okt. 
25 okt. 
25 okt. 
28 okt. 
28 okt. 

Hardegar~jp ......................................... . Mevr. mr. E. Veder-SÏnit 
Mr. F. Portheïne Heerlen-Mijnstreek (ond.: BTW) .......... .. 

Laren/Blaricum ................................... . H. Wiegel 
Amersfoort ( ond.: Kiezer-Gekozene) ........ . Mr. W. J. Geertsema 

Mr. F. Portheine, Schagen (20.00 uur, hotel Igesz: forum) .. . 
mr. F. C. Vorstman en 
J. E. Ris 

28 okt. Zoetermeer ( ond.: Een liberale kijk op de 
problematiek der gemeenten) ................ .. H. Wiegel 

28 okt. Groningen (Lib. Sociëteit: ond.: Het ko
mende politieke beeld in het licht van de 
Miljoenennota) .................................. .. Mr. J. de Wilde 

In memoriam 

Mr. dr. Jan 

Schoonenberg 
Op 12 september is te Ermelo, 65 jaar 

oud, plotseling overleden mr. dr. J. 
Schoonenberg, oud-substituut griffier 
van de Centrale . Raad van Beroep en 
oud-gemeenteraadslid van Doorn voor 
de VVD. 

Enkele jaren vóór de. oorlog kwam hij 
van Amsterdam naar Utrecht. Al spoe
dig werd hij tot voorzitter gekozen van 
de afdeling Utrecht •vari de Bond van 
Jong-Liberalen. De leden ·van deze af
deling werden al gauw· vervuld van ont
zag en bewondering voor zijn scherp 
verstand. helder inzicht, enorme bele
zenheid ·en wetenschappelijke ontwikke
ling. Jan Schoonenberg was echter een 
bescheiden mens, dié· zien· nooit op zijn 
kwaliteiten liet voo'rstitan: Als vriend 
deelde hij zijn l'ennis"mede. 

pensionering te verzoeken bleef zijn 
geest ongebroken, zijn wil om te leven 
intens, zo zelfs, dat hij van 2 september 
1958 tot 28 november 1962 een enthousi
ast lid was van de raad van de gemeen
te Doorn. Wij verliezen in Jan Schoo
nenberg een gaaf mens, altijd behulp
zaam en opgewekt. Hij was een stimule
rend voorbeeld voor ons allen en met 
recht kunnen wij zeggen dat Jan 
Schoenenberg het motto, dat ons in de 
bezettingstijd sterkte, heeft waarge
maakt: "Standvastig is ghebleven zijn 
hert in tegenspoet". 

Dr. A. P. J. VAN DER BURG; 
:Rijswijk 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

UIT DE PARTIJ 
• LEIDEN 

Ter bespreking van het rapport "Kie
zer en Gekozene" zal in Leiden 

. een ledenvergadering plaatsvinden op 
dinsdagavond 1 oktober, aanvang 20.00 
uur; in het restaurant Van der Heijden 
(Breestraat). Een speciale weri,g·roep 
uit de afdeling heeft een advies uitge
bracht dat zal worden ingeleid door drs. 
P. L. Offerhaus, voorzitter van de werk
groep. 

• AMERSFOORT 
Vooruitlopend op het verschijnen van 

het plaatselijke mededelingenblad deelt 
het . bestuur van de afdeling Amersfoort 
!Jet v.olgende mede : 

{)p "vrijdag 25 oktober wordt een 
discussieavond gehouden met als onder
werp het rapport Kiezer-Gekozene. Uit 
de hoofdstukken I en IT kozen wij enl<e
le •punten, die .op deze .av.ond behandeld 
zullen worden. Wij vonden de heer mr. 
W .. L Geertsema bereid een inleiding ·te 
houden. 

Ter ·voldoening ·aan art. 16 van oe 
Statuten stellen wij de leden in de gele
genheid voor 15 oktober voorstellen .in 
te . dienen, .die op de algemene vergade
.ring .van de 'partij, welke op 28 en 29 
.maart .1969 zal worden gehouden, moe
tFn ·worden behandeld. Op de vergade
ring van 25 oktober zal aan deze 
voorstellen een zeer beperkte ·tijd kun
n~n. worden besteed. 

• 'MONNICKENDAM 
. De afdeling Monnickendam heeft in 

Fen ledenvergadering de groei van de 
,;tad benadrukt en in dat verband enke
le gunstige aspecten voor de verkiezin
"'cn in 1970/1971 belicht. Verder heeft de 
vergadering zich bezig gehouden met de 
behandeling van het rapport Kiezer-Ge
Iwzene. De heren mr. W. A. C. Sterk ~n 
D. van Haaften werden afgevaardigd 
118 ar ' de landelijke vergadering van de 
p;;rtij in Hilversum. Ten slotte heeft 
mr. Sterk aspecten van zijn werk als 
J'nadslid· besproken. 

• NIJMEGEN 
De fractievoorzitter van de VVD in de 

Nijn1eegse gemeenteraad, de heer J. 
van. den Hoven, heeft zijn zetel !.er 
l"Jeschikking gesteld. De heer van den 
Boven is de laatste jaren overb3la.st 
geweest met werkzaamheden op 
verschillend terrein, hetgeen een bedrei
ging· is geworden voor zijn gezondheid. 
:f,1s geboren Nijmegenaar deed hij het 

·raadswerk met zeer veel liefde en grote 
cvergave. Hij vindt het zelf ook bijzon
der ja;mmer nu gedwongen te zijn deze 
te veel vergende taak los te laten. 
· Tot zijn opvolger is genoemd mr. A. 

R-:. Et M. F. Roelofs, die met zijn ~G 
jaar .. het jongste raadslid wordt. Door

. d'1t iri de verkiezingsstrijd om de 
raadszetels in 1966 de studenten aan de 
RK Universiteit graag hun belangen m 
de raad zagen behartigd door studenten 
kwam de. heer Róelofs op de VVD-lijst 
l:ij de top te staan. Hoewel nu afgestu
deerd interesseert hij zich nog voor de 
universiteits- en studentenproblemen. 

De fractie van de VVD zal nu bestaan 
uit de heren: A. Krijt (voorzitter) en 
r;rr. A. R. E. M. F. Roelofs. 

.:I. 
De onmiddellijk 'rta'' de "bezetting on

dergedoken Bond van . Jong-Liberalen 
leidde hij als landeliJk voorzitter. Hij 
inspireerde de bond-in de ondergrondse 
kampen en conferenties die in 
Loosdrecht, de Biesbosch en Doorn wer
den gehouden en waar met hem promi
nente liberale en niet-liberale politici de 
geest van verzet levend hielden. Dr. 
Schoenenberg was ook een, trouw mede
werker aan de illegale activiteiten rond 
de bladen ,.Slaet' op den Trommele" en 
"Ons Volk". Toen mr. N. A. Stempels in 
1943 werd gearresteerd en gefusilleerd 
zorgde Jan Schoenenberg ervoor, dat de 
radio's, stencilmachines en verdere be
nodigheden werden verborgen in het ge
bouw van de Centrale Raad voor Be
roep, waar hij ook woonde, zodat het 
werk door kon gaan. 

Radio-uitzending van de VVD;: d~nderdag 10 oktober van 18.20 
tot 18.30 uur via Hilversum 11 (298 m.). 

Als redactioneel medewerker van 
"Slaet op den Trommele',', gaf hij blijk 
van zeer moderne inzichten en van een 
vooruitziende blik. Met het oog op de 
naoorlogse ontwikkeling schreef hij in 
bezettingstijd in ons blad b.v. een arti
kel met uitgewerkte voorstellen voor 
een Algemene Werkloosheidsverzekering 
en een studie over de noodzaak van een 
unificatie van de sociale wetgeving. 

Hoewel twee zware chronische ziekten 
hem in 1954 noopten vervroegde 

'\ Ij 

t~gpen 
kleding 

*afgestemd op taak en 
klimaat die ginds op u 
wachten. 

in onze speciale afdeling kunt u 
op vrijblijvend e11 deskundig ad
vies rekenen. .-, 

DE STAD· PARIJS N.V. 
WAGENSTRAAT 45- 45a OEN HAAG TELEFOON 070-18.30.77 
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Het Kieswet-rapport van de commissie-Cals ·(lil) 

Benoeming en positie var
de miniSter-president 

Paragraaf 14 van het eerste rap
port van de Staatscommissie-Cais h~
steedt aandacht aan de gedachte vàn 
een consultatief referendum inzake 
de benoeming van een minister-presi
dent. Ms uitgangspunt wordt geno
men een artikel: "Vorm het kabinèt 
op straat", gepubJiceerd in "De 
Groene Amsterdammer" van 11 
maart 1967, waarin prof. Daudt' een 
voorstel heeft gedaan tot ·Wijziging 
van het kiesstelsel, 

Volgens dat voorstel zouden· de kie
zers ter gelegenheid van de verkiezin
gen voor de Tweede Kamer op 'het stem
biljet tevens hun stem uitbrengen op 
een kandidaat voor het ambt van minis
ter-president. Als kandidaten zouden 
dan fungeren de lijstaanvoerders van de 
grootste twee partijen, die bereid zijn 
hun lijstaanvoerder hiervoor beschik
baar te stellen. In de oorspronkelijke 
oozet van dit systeem zou de kandi
dàat, die het grootste aantal stemmen 
op zich verenigt, in ieder geval minis
ter-president worden, ongeacht de ze
telverdeling in de Tweede Kamer. De 
ldezers zouden derhalve een bindende 
aam..,ijzin!f. doen van de persoon, die als 
minister-president zou fungeren. 

Terecht heeft de Staatscommissie zich 
afgevraagd, of dit niet •in strijd komt 
met het bepaalde bij artikel 86 van de 
Grondwet, luidend: "Hij (de Koning) 
benoemt de ministers en ontslaat hen 
naar welgevallen", Weliswaar zou de 
benoemingshandeling alszodanig door de 
Koning kunnen blijven geschieden, maar 
de Koning zou wettelijk v e r p 1 i c h t 
worden, de kandidaat die de meeste 
stemmen behaalt, te benoemen. 

Deze verplichting zou niet van feite
lijk politieke, maar van strikt juridische 
aard zijn; een afwijking van de electo
rale uitspraak zou niet geoorloofd zijn. 

Voorts merkt het rapport van de 
Staatscommissie op, dat de ministeriële 
verantwoordelijkheid een rol speelt (ar
tikel 55 van de Grondwet). De Sta
ten-Generaal zijn bevoegd, een: nieuwe 
minister ter verantwoording te roepen 
ter zake van zijn benoeming, hetgeen 
impliceert, dat de benoeming door de 
Staten-Generaal wordt beoordeeld. Een 
benoemilig, welke tot stand zou komen 
op bindende aanwijzing van het electo· 
raat, zou vanzelfsprekend aan zodanige 
beoordeling onttrokken zijn. 

Op grond van deze overwegingen is 
de Staatscommissie van oordeel, dat het 
voorstel-Daudt naar zijn oorspronkelijke 
opzet niet realiseerbaar is binnen het 
kader van de bestaande Grondwet. 

Variant toelaatbaar? 
In een variant op het oorspronkelijke 

voorstel fungeert de kiezersuitspraak 
als a a n b e v e 1 i n g voor de benoe
ming van de minister-president. Dit zou 
naar de mening van de cómmissie. aldus 
kunnen worden uitgewerkt, dat deze 
aanbeveling gericht is tot de Koning; 
ook zouden de S t a t e n • G e n e r a a 1 
aan de hand van deze aanbeveling een 
benoemingavoordracht kunnen doen. 

Voorts zou volgens deze variant de 
keuze voor de lüezers niet beperkt zijn 
tot twee kandidaten, maar zou in 
beginsel iedere partij een kandidaat 
kunnen stellen. ~et verschil met het 
oorspronkelijke systeem ligt dus zowel 
in het ontbreken van het bindende ka· 
rakter van de kiezersuitspraak, als in 
de wettelijk onbeperkte keuze. Zeker in 
de gevallen waarin de uitspraak geen 
duidelijk beeld zou vertonen of waarin 
de uitspraak niet zou congrueren (klop
pen) met de samenstelling van de Ka
mer, zou de mogelijkheid tot een afwij
kende benoeming bestaan. 

Een deel van de Staatscommissie, het 
liberale lid mevrouw Fortanier-de Wit 
en de heren dr. Albrecht (pvda), mr. 
Cals (kvp), dr. Cramer (pvda), prof. 

Daudt (pvda), mr. Donner (arp), drs. 
Gruijters (d'66), mr. Meeuwissen (kvp) 
en mr. Prins (arp), acht een dergelijk 
systeem van electorale aanbeveling 
grondwettelijk toelaatbaar. Het benoe
mingarecht van de Koning, zo overwe
gen zij, behoudt reële inhoud; slechts de 
feitelijke politieke constellatie (bijvoor
beeld een duidelijke meerderheid voor 
een van de kandidaten, geruggesteund 
door een hiermee corresponderende 
Kamer-rnee~;derheid) kan met zich 
brengen dat aan de aanbeveling 
doorslaggevende betekenis moet worden 
toegekend. Voorts behouden de Staten· 
Generaal de mogelijkheid, terzake van 
de benoeming verantwoording te vra
gen. In dit verband achten zij bovendien 
van belang, dat de electorale uitspraak 
geen voorwaarde is voor de geldigheid 
van de benoeming; slechts wordt ter 
gelegenheid van de Kamer-verldezingen 
het kiezerskorps de mogelijkheid gege. 
ven om zich uit te spreken. Valt tussen
tijds de minister-president bijvoorbeeld 
door overlijden uit, dan behoeft geen 
nieuwe electorale uitspraak te worden 
uitgelokt. 

Een ander deel van de commissie, de 
liberalen mr. Kan en prof. Simons en 
verder de heren prof. Van der .Hoeven 
(pvda), prof. Jeukeus (kvp), drs. De 
Pous (chu), mr. Scholten (chu), dr. 
verbrugh (gpv) en ir. Witte (kvp) acht 
dit stelsel echter niet te rijmen met het 
grondwettelijk recht. Invoering van dit 
consultatieve referendum introduceert, 
zo betogen zij, een geheel nieuw ele· 
ment met betrekking tot de functie van 
de kiezer, zonder dat daarvoor een vol
doende aanknopingspunt bestaat bij de 
huidige inrichting van het staatsbestel 
of bij de historische ontwikkeling daar
van. Gezien de centrale betekenis van 
de kabinetsformatie in het staatsbestel, 
zou naar hun mening de invoering van 
deze electorale aanbeveling ertoe kUil· 
nen leiden, dat door middel van een 

,,Kiezer-Gekozene'' 

Rectificaties in brochure 
I. In resolutie 14 onder letter d 
{blz. 117 van de brochure) dient 
itt plaats van "de noodzakelijk
heid van de studie" te worden 
gelezen "de noodzakelijkheid V'Ul 
e e n studie", 

Ii. In agendapunt 9 van de 
beschrijvingsbrief voor de buiten· 
gewone algemene vergadering op 
15 en 16 november a.s. (blz. 128 
van de brochure) dient na 
"Amsterdam" en voor "Ede" te 
worden gelezen "Apeldoorn". Het 
deslJetreffende voorstel is in de 
toelichting op dit agendapunt ver- __ 
meld. 

m. In de richtlijn 2 dient in de 
eerste zin achter "ontwerpresolu· 
ties" in plaats van "(nummers 1 
tot en met 29)" gelezen te worden 
"(nummers 1 tot en met 30)'_'. 

N.R. 
De aandacht wordt nogmaals 

erop gevestigd dat. de termijn van 
indiening van amendementen en 
wijzigingsvoorstellen onherroepe
lijlt: wordt. gesloten op vrijdag 18 
oktober 1968, zoals in richtlijn 4 is 
aangegeven (blz. 134 van de bro
chure). 

Genoemde brochure is door 
overschrijving van f 3.- op 
postrekening nummer 67880 ten 
naine van Secretaris van de VVD 
en onder vermelding van "Kiezer . 
• Gekozene" verkrijgbaar. Toe-, 
zending geschiedt terstond na ont
vangst van het bericht van 
bijschrijving. 

wijziging van de Kieswet in feite wordt 
overgegaan op een geheel ander staat· 
kundig systeem. · 

Ten slotte moet in het licht van de 
bestaande constitutionele verhoudillgen 
met betrekking tot de benoeming van 
de minister-president aan deze electora
le uitspraak het karakter worden toege· 
kend van een correctie op de uitslag 
van de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer· hiermee wordt naar het oordeel 
van dlt deel der staatscommissie dë 
grens van het grondwettelijke toelaatba-
re overschreden. ' 

Bij de beoordeling van de effectiviteit 
en de wenselijkheid van deze variant op 
het voorstel-Daudt dienen volgens dit 
deel van het rapport ook nog andere 
kenmerken van dat stelsel in de 
beschouwing te worden betrokken. Wel
iswaar krijgen de kiezers de gelegen
heid zich uit te spreken over een be· 
langrijk facet van de regeringsvorming 
en betekent het systeem een aansporing 
voor de partijen om voor de verkiezin
gen kleur te bekennen. Maar dit sluit 
niet uit, dat partijen zich kunnen ont
houden van het aangaan van een bin· 
dig, voorafgaand aan. de verkiezingen. 
De voorkeuren van de kiezers kunnen 
voorts· dwars door de partijen heenlo· 
pen, waardóor de positie na de 'verkie· 
zingen (incongruentie tussen de uitslag 
der Kamerverkiezing en die van de aan
beveling voor minister-president) verge
leken · bij de bestaande toestand, nog 
aan onduidelijkheid zou winnen. 

Het systeem waarborgt voorts niet, 
dat de kandidaat, die de meeste stem
men verwerft, zal kunnen rekenen op de 
steun van een Kamermeerderheid. De 
positie van de ministèr-president onder
gaat ten slotte wijziging; de legitimatie 
van zijn benoeming komt in sterkere 
mate bij het electoraat te liggen. De 
verhouding tot de Kamers en de verhou
dingen binnen het Kabinet kunnen op 
grond hiervan ongetwijfeld wijziging on
dergaan. 

Afwijzende conclusie 
Alles te zamen genomen is de 

Staatscommissie (behoudens een afwij
kend oordeel van mevrouw Fortanier-de 
Wit en dr. Cramer) van oordeel, dat het 
gewijzigde voorstel n i e t in overwe
ging moet worden genomen. Of het een 
samenbundeling van partijen vóór de 
verkiezingen zal kunnen bewerkstelli· 
gen, is onzeker. Deze twijfel omtrent de 
effectiviteit van het voorstel doet ook de 
leden, die geen grondwettelijke bezwa
ren zien, zich hiertegen verklaren, met 
uitzondering van mevrouw Fortanier-de 
Wit en dr. Cramer. 

Deze beiden beschouwen het als een 
voordeel van een dergelijk consultatief 
referendum, dat het de kiezers niet al
leen gelegenheid biedt om op een be
paalde partij te stemmen, doch tevens 
aan te duiden, met welke andere par· 
tij(en) deze bij voorkeur zou dienen sa
men te werken. Het is weliswaar niet 
zeker, dat dit stelsel tot een meerder
heidsultspraak ten gunste van een be
paalde kabinetsformateur leidt; aange· 
zien het, naar zij opmerken, bij een 
consultatief referendum echter om niet 
meer dan een aanbeveling gaat, levert 
een verdeeld advies huns inziens geen 
onoverkomelijke bezwaren op. Men valt 
dan op de bestaande situatie terug. On
dertussen drukt het stelsel de kiezeril 
toch met de neus op hun verantwoorde
lijkheid, óók voor het proces der rege
ringsvorming. Op den duur kan hiervan 
naar hun oordeel een polariserend ef
fect worden verwacht. Door de combi· 
natie met de afschaffing van de op
komstplicht (waarover later), waardoor 
het kiezerskorps meer uit werkelijk be
langstellenden zal kunnen gaan bestaan, 
zal dit effect nog worden versterkt. 

De staatscommissie deelt in deze pa. 
ragraaf ten slotte nog mee, daf zij zich 
voorbehoudt, in een later stadium in 
meer algemene zin nog op het 

löölööli 
SPIJKENISSE 

Gohouwen van gewapend .. betonnen 
prefab• voor vorsthiliende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgen• opgegeven maten. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 

,,Pragmatische 

theorie" 
In ons artikel van vorige week 

vermeldden wij reeds, dat lle& 
rappon van de Staat~commis
sie-Cals In bijlag·e 1 een .samen• 
vatting geeft van de door D'6G 
voorgestane positie van de 
(rechtstreeks gekozen) mi• 
nister-president. Deze zou in prin· 
cipe n i e t tussentijds door de 
Kamer tot aftreden kunnen worden 
gedwongen. 

Gezien de ernstige kritiek daar· 
tegen, werd van de zijde van D'66 
aangekondigd, te zullen overwe· 
gen dit aldus te wijzigen, dat liet 
u:abinet wel door een bepaalde 
v e r s t e r k t e meerderbeid tot 
aftreden zou kunnen worden ge
noopt. In dat geval zouden dan 
vervroegde verkiezingen moeten 
worden gehouden. 

Op liet kol1 geleden gehouden 
Congres van D'66 heeft nu, in een 
"vrijblijvende discussie", een 
meerderheid van een con· 
gres-commissie van ))'66 (11 te
gen 8 stemmen) uitgesproken, dat 
als er een groot conflict zou ko· 
men tussen de rechtstreeks geko
zen minister-president en het vol· 
gens een ander systeem gekozen 
parlement, het conmet moet wor· 
den opgelost door een steekproef 
onder een 150-tal Nederlanders, 
wier oordeel daarover dan dat 
van liet Nederlandse volk moet 
worden gea.cllt. Het gaat hier, 
blijkens de gege\'en toellchting, 
dan om een soort "jury·nit~praak" 
(ontleend aan het verslag van "De 
Volkskrant"). 

Bet is nauwelijks denkbaar, dat 
dit voorstel buiten de kring van 
deze "pragmatische" theoretici 
enige bijval zal vinden. 

A.W. A. 

vraagstuk van het (consultatieve) l'efe
rendum terug te komen, 

VVD-standpunten 
.Zoals wij in ons vorig artikel in her

innering brachten, heeft de commis
sie-Geertsema gekozen voor het sys
teem van het opmaken van een voor· 
dracht aan de Koningin 'door de Tweede 
Kamer (na een openbaar . debat) voor 
een formateur, tevens lmndidaat mi· 
nister-president (pag. 13/14 van het rap
port en ontwerp resolutie nr. 8). Een 
procedure, welke zonder Grondwetswi:i· 
ziging kan worden toegepast. Eén va.n 
onze medeleden van de comllli&o 
sie-Geertsema, ir. Wagenmaker, heeft 
zich echter voorstander verklaard van 
de rechtstreekse verkiezing van de mi
nister-president door de kiezer. 

Ook hij komt met een geamendeerd 
"steisel-Daudt". Evenals bij de in de 
Staatscommissie besproken variant wil 
hij de kandidaatstelling niet tot de 
grootste twee partijen beperken, maar 
dit recht aan alle partijen toekennen. 
De afwijking is, dat wanneer geen der 
kandidaten meer dan 50 pct. van de 
sternmen verkrijgt (en die kans is in dit 
.geval groot), een week na de eerste 
verkiezingen een tweede verkiezingsron
de zal moeten plaatsvinden tussen de 
twee kandidaten voor minister-presi
dent, die het grootste a.antal stemmen 
op zich wisten te verzamelen. Bij een 
conflict tussen Kamers en Kabinet zou
den zowel nieuwe verkiezingen voor de 
Kamer als voor een minister-president 
moeten worden gehouden (pag. 15/16 
van ons rapport en ontwerp resolutie 
nr. 9). 

Het hoofdbestuur van de partij heeft 
inmiddels (voorlopig) met meerderheid 
van stemmen geadviseerd t e g e n aan
vaarding van de in ontwerp-resolutie nr. 
8 door de commissie-Geertsema voor
gestelde kandidaatstelling door het par
Iement van de form;:J;eur, tevens kandi
daat minister-president, en met algeme
ne stemmentegen de in resolutie nr. 
9 neergelegde gedachte van de 
rechtstreekse verldezing van de mi
nister-president. 

De partijraad moet zijn adviezen nog 
vaststellen, 

A, W. ABSPOEL 



vrijdag 27 september 1968 

Ondergrond van olie 
I N de westelijke haven van Amster

dam is deze week de olieraffinaderij 
van Mobiloil geopend. Dat is vlug. Op 
11 november 1965 beeft de gemeente
raad van Amsterdam v_ergunning ver
leend door het bouwen van de raffinade
rij. Op 28 juni 1966 heeft de Eerste 
Kamer de ontwerp-wet voor een pijplei
ding tussen Amsterdam en Rotterdam 
goedgekeurd. Die pijpleiding hing nauw 
samen met de bouw van de raffinaderij. 
want de grote tankers kunnen Amster
dam niet bereiken. de aanvoer van ru
we olie zal dus v:Jor Veruit het g1·ootste 
deel via deze leiding uit Europoort moe
ten komen. Op 12 september 1966 werd 
de eerste paal geslagen voor de raffina
derij. Anderhalf jaar later. op 26 maart 
1968 heeft een tanker de eerste ruwe 
olie in Amsterdam ge bracht. Hiermee 
kon toen worden begonnen met het 
"opstarten" van de raffinaderij. Enkele 
weken daarna, op 4 april 1968 bracht 
een grote tanker de eerste ruwe olie 
naar R:>tterdam· om vandaar door de 
pijp te worden geperst. Op 24 septem
·oer, twee jaren na het slaan van de 
Cf>l'ste paal, is het bedrijf officieel ge-

opend. Toen was in de in:;tallatics in 
Amsterdam twe.ehónderd miljoen, en in 
de opslagplaats in Rotterelam nogeens 
vijfendertig miljoe111 gulden geïnvesteerd. 

Nu werkt de raffinaderij. Bij het 
proefdraaien ZlJn er enkele onge
wenstheden geweest, eenmaal is er een 
hoogst onplezierige stank geweest, 
maar enkele weken geleden is het be
drijf gereedgekomen. Mobiloil is tevre
den ::.ver de te verwachten bedl'ijfsze
kerheid en -veiligbeid. al kon natuurlijk 
op een vraag. of er nu nimmer n1eer 
iets mis ·kan gaan geen onvoonvaarde
lijk antwoord worden gegeven. Geen au
tofabrikant kan garanderen dat er geen 
mankement zal optreden. 

Datzelfde geldt straks natuurlijk ook 
v.oor de koolwaterstoffabriek die wel
licht in het gnte braakliggende in
dustlieterrein van de westhaven zal "lw
m.en. Tegen de komst van dit bedl'Ïjf is 
nogal wat bezwaar gemaakt, en daar
mee is - ondanks alle redelijkheid van 
sommige van die be.zwaren ~- een grie
zelige sfeer opgeroepen. Opnieuw dreigt 
hier, zoals al vake!' in Amsterdam is 
gebeurd, het evenwicht bij de beoorde-

Rijnmond met twee raden? 
VOOR de tweede maal in drie maan

den tijd is het openbaa1· lichaam 
Rijnmond . onderwerp van discussie in 
de Rotterdamse gemeenteraad geweest. 
De vorige maal is dat geschied aah de 
hand van de nota "Naar een interge
meentelijke corporatie voor Rijnmond", 
waa1in burgemeester en wethouders 
hun visie op de toekomstige ~tructuur 
van het streelwrgaan hadden neerge
legd. Een visie die, getuige de titel van 
de nota, aan duidelijkheid weinig te 
wensen overliet. 

De raad héeft zich in dat eerste debat 
niet aan een bepaalde uitspraak ge
waagd. Hij heeft de nota Yoor kennisge
ving aangenomen. Dat is bij een bespre
king van nota's en dergPiijke documen-

- ten een vaak voorkomende, doch niet 
altijd even bevredigende procedure. 
Door zich in deze geest uit te spreken 
bindt de raad zich namelijk tot niets. 

Gelukldg heeft hij zich ditmaal tot 
zulk een ontwijkende houding niet wil
len lenen. Waàrscbijnlijk is bij door re
acties van sommige andere gemeente
raden in het Rijnmondgebied tot het 
inzicht gekomen dat een standpuntbepa
ling beslist gewenst was. De bedoelde 
reacties liepen niet over van waarde
ring voor de Rotterdamse visie in de 
nota_ 

Even waarschijnlijk is het dat de re
. acties uit de andere gemeenten voor de 

AR-fractieleider Fibbe en de EVP-fractie· 

Discriminatie 
ONGEVEER vier jaar geleden hebben 

de afd. onderwijs en de afd. voor
lichting van het stadhuis een "schrift" 
samengesteld van 's-Gravenhage, waar
van de bedoeling is de kennis vàn de 
eigen woonomgeving Yan de Haagse 
schooljeugd te vergroten. In totaal om
vat het "schrift" zes lessen. Gezien de 
belangstelling met de eerste uitgave is 
nu een tweede verschenen. Hoewel we 
geen deskundigheid bezitten op het ge
bied van het onderwijs en ons dus over 
de kwaliteit van de lessen zeker geen 
oordeel zouden durven aanmatigen, 
n1oet ons toch één opmerking van het 
hart. 

In dé eerste les wm·dt o.m. aandacht 
besteed aan de city als winkelcentrum. 
Daar is uiteraard niets tegen, maar we 
vragen ons wel af of in dit verband met 
name twee grootwinke!bedl"ij''en (wa
renhuizen) moesten worden genoemd en 
ook moest worden gewezen op de 
"prachtige etalages" daanran in Sint
Nicolaastijd. Wij Yinden dit een YOl'm 

van discriminatie van de zelfstandige 
winke.Jiers in de binnenstad, die naar 
onze n1e11ing ten minste e,·en waardevol 
zijn voor het karakter van de bin
nenstad als koopcentrum. :vren begl'ijpe 
ons goed, we hebben niets tegen groot
winkelbedrijven en zij vannen natuur
lijk een essentieel deel van de city, 
maar de jeugd op school alleen hierop 
te wijzen, lijkt ons op zijn minst onjuist. 

De (zelfstandige) winkeliers in het 
Westeinde hebben wel de nodige el"lwn
ning gevonden, toen b. en w. hen uitno
üi.gden voor een gesprek over het 

leider mr. Struik de voon1aamste aan
leiding zijn geweest cmi. de Rotterdarnse 
raad langs de weg van een gezamen
lijke interpellatie tot een nieuw gesprek 
over de structuur van Rijnmond aan te 
sporen. Met voldoening . kan worden 
vastgesteld dat dil ·gespl'ek een meer 
bevredigende afloop heeft gehad dan 
het voorgaande. Er. is éen n1otie op 
tafel gekomen waarmee dé raad zich in 
zijn geheel heeft Imnnen verenigen. 

Deze motie vertolkt de opvatting dat 
voor het Rijnmondgebied een regionale 
bestuursorganisatie gewenst is, waarin 
de belangen van de bevolking mede 
door een nauwe verwevenheid van dat 
orgaan met de gemeenten tot hun recht 
kunnen komen. Daarbij moet dan het 
idee van twee raden voor de ·bestuur
lijke verhouding tussen Rijnmond en de 
gemeenten als één der mogelijkheden 
voor verdere gedachtenwisseling wor
den gezien. 

Voorts wordt er -- met het oog op het 
eindrapport dat de Rijnmondraad over 
de toekomstige structuur van het open
baar lichaam moet indienen - bij het 
college op aangedrongen te bevorderen 
dat in gezamenlijk overleg tussen Rijn
mond en de gemeenten onverwijld een 
nadere studie ter hand wordt genomen 
over plaats- en functiebepaling van de 
bestuursorganen in het Rijnmondgebied, 
zowel op korte als op lange termijn 

Bij de interpellatie 'is de heer Fibbe 

plan-Lijnbaan, waarin het nieuwe katlw
lieke ziekenhuis een dominerende posi
tie gaat innemen. Het ~traienplan zal 
lüercloor een aanzienlijke herconstruc
tie moeten ondergaan. En daarvan 
zal een aantal winkeliers door afbraak 
van hun panden het slachtoffer worden. 
Bovendien zullen zij schade ondervinden 
- schade hebben ze overigens nu reeds 
- van het feit dat het aantal woningen, 
dus potentiële ldanten, kleiner wo1·dt. 

De voornaamste \Taag, die op de 
voorlichtingsbijeenkomst werd gesteld 
was: is het nu nodig zo'n groot ziell.en
huiscomplex in de -binnenstad te hou
den? Van d]O zijde van het kath. zieken
huis werd -deze 'Taag bevestigend be
antwoord. Elders in de stad was geen 
geschild terrein beschikbaaL Bovendien 
3.cht men het nuttig dat tenminste één 
zie!l.enhuis in de binnenstad blijft; alle 
andere ziekenhuizen stRan of komen 
aan de periferie. 

De bezwaren van de winkeliers zijn 
natuurlijk te begrijpen. Zij .zien zich in 
hun bestaan bedreigd, ofschoon dege
nen, die er kunnen blijven -- voorname
lijk in nieuwbouw --- door de aanwezig
heid van het ziekenhÜis toch wel op een 
zekere klandizie van de ziekenhuisbe
zoelwrs (en het veqJlegend personeel?) 
zullen mogen rel<enen. 

Het is met dit soort reconsluering van 
stadsdelen altijd een moeilijke zaak. 
Het verkeer stelt zijn eisen en in dit 
geval ook een ziekenhuis. Maar even
eens gaat het bij dit soort plannen om 
een vernieuwing van het oude, dat veel
al aan afbraak toe is. Zeker geldt dit 

J\ng van voo1:- en nadelen van nieuwe 
economü;èh belangrijke projecten te wm·
den verstoord. 

Ontdaan van alle franje kan men zeg
gen dat de raffinaderij die nu in 
Amsterdams havengebied staat, niet 
meer is dan een van de vele brandst::>f
fabrieken in Europa. De aanwezigheid 
van zo'n fabriek is heel aardig, maar 
niet veel meer dan dat. De grote bete
kenis voor de economie van Amsterdam 
van- de raffinaderij is dat zij de mag
neet kan zijn voor de aantrekking van 
een gedivergeerde, petrochemische in
dustrie. 

Pas dan zal - voor Amsterdam - de 
raffinaderij de grote waarde hebben die 
de gemeentelijke overheid er van het 
begin af aan heeft toegekend. Er ligt 
een terrein van meer dan duizend bec
tm·e gereed om nieuwe vestigingen · te · 
huisvesten. De raffinaderij is daarbij 
als het waré de ondergTond van olie 
waarop nieuwe welvaart lwn gaan drij
ven. 

Voor een juist begrip is het wellicht 
goed erop te wijzen dat dit een zaak i;; 

als voornaamste woordvoerder opgetre
den. Zoals uit het voorgaande is geble
ken heeft hij het enigzins verrassende 
denl,beeld geopperd de totstandkoming 
te bewerkstelligen van een openbaa1: li
chaan1 met twee raden, een "geweste
lijke raad" en een "besturenraad". De 
gewestelijke raad zou 54 rechtstreeks 
g·eJmzen leden moeten tellen, de b8stu
renraad 27 door de gelneenten aangewe
zen leden. Beide raden zouden met de
zelfde voorzitter en hetzelfde clagelijl,se 
bestuur moeten werken. 

In de conceptie van de heer Fibbc zou 
de ene raad niet buiten de andere kun
nen functioneren. Met zoveel woorden 
zei hij in dit verband dat beslissingen 
van de gewestelijke raad de besturen
raad zouden moeten passeren. 

Deze bestuursconstructie - waarvan 
de heer Fibbe ronduit erkende dat ze 
nog maar enkele vage contouren aangaf 
- vertoont gelijkenis met de samenstel
ling van de raad ·die jaren geleden de 
professoren Prins en Simons voor ogen 
heeft gestaan toen zij in opdracht van 
de gemeente Rotterdam hun proeve 
voor een wetsontwerp Rijnmond op pa
pier zetten. Zij kwamen toen tot 45 
rechtstreel's te ldezen leden naast de 
burgemeesters van de 24 gemeenten in 
de regio. Nog groter is de gelijkenis 
met de raad die in een later stadium de 
comniissie-Klaasesz heelft vom·gestelcl en 
die had moeten bestaan uit 54- recht-

voor het Westeinde en naa"te omgeving
!Kortenbosch). Zonder pijn en moeite 
komt zo'n verbetering niet tot stand. 
Dat daarbij slachtoffers vallen, is nu 
eenmaal moeilijk te vermijden. 

Enig verband tussen dit probleem en 
de huisvesiing van ministeries en o\·er
heidsdiensten mag misschien wel wor
den gelegd. In elk geval willen wij dit 
thans doen naar aanleiding van een 
aantal vragen, die de Haagsche Courant 
aan Kamerleden heeft voorgelegd met 
betrekking tot de huisvesting van het 
parlement op ·het Binnenhof. "Gooi de 
ministeries het Binnenh6f uit," an t
woordden vele Kmnerleden. "Bouw een 
geheel nieuw, modern toegerust Kamer
gebouw" willen anderen. 

Deze wensen zijn niet geheel onbegrij
pelijl{. Im·mers, vooral de Tweede Ka
mer kampt met een permanent gebrek 
aan lwerk-)ruimte. Weliswaar is het ge
bouw van de Tweede Kan1er na de 
tweede wereldoorlog aanzienlijk uilge
breid en krijgen de leden nu ook de 
beschil{king over het g1·ote pand tussen 
het poortje en het gouclweeghuisje, maar 
daaraan heeft de hollebolle Gijs nog 
lang niet genoeg. 

Het denkbeeld het parlement in een 
nieuw gebouw onder te brengen, is niet 
nieuw. Maar naar onze mening heeft 
men de kans daartoe vom·bij laten . 
gaan. Het Spui-ll.wartier namelijk zou 
zich e1· goed voor geëigend hebben, 
maar die !rans is wel verkell.en. Het is 
daarmn misschien nog niet eens zo'n 
vreemde wens om de departementen 
die nu nog op het Binnenhof zijn ge
vestigd elders onder te brengen. Met 
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van Amsterdam, dus niet van Mobiloil. 
De geméCnte Amsterdam heeft belang· 
bij en is betrokken bij de werving van 
nieuwe vestigingen. Het industrieterrein 
is gemeentelijk terrein en terecht gaat 
de gemeente uit van het standpunt dat 
bebouwing en bevolking van dat tern~in 
een groot belang dient van stad en ge
west. Datzelfde inzicht zouden trouwens 
de omliggende gemeenten moeten heb
ben. Want de Amsterdamse zaak is al
lang niet meer een zaak die alleen de 
pooi'ters van binnen de stadswallen aan
gaat. Nu binnenkort ook de IJtunnel 
voltooid zal zijn, nu plannen voor nog 
meer oeververbindingen vaste vorm 
gaan krijgen, zal het besef van de grote 
economische binding van het hele ge' 
bied tot op vijftig ·::>f meer kilometer 
afstand van het Noordzeekanaal met 
wat er in het havengebied tussen 
Amsterdam en IJmuiden gebeurt einde
lijk eens dieper moeten doordringen. 

Technisch is, met de voltooiing van de 
olim•affinaderij, de basis voor econo
mische en industriële expansie thans 

,·gelegd: Psychologisch is er nog veel 
werk te verzetten. 

';treeks gekozenen en 27 gemeentelijke 
vertegenwoordigers. Van de Iaatsten had 
Rotterdam er vier moeten leveren. de 
andere gemeenten allemaal één. 

Zowel de hoogleraren Prins en Simons 
als de commissie-Klaasesz zijn erop be
dacht geweest waarborgen te scheppen 

. i• oor een zekere gemeentelijke inspraak in 
het bestuursbeleid van het op te richten 
openbaar lichaam. Helaas heeft de 
Tweede Kamer door aanvaarding van 
het amendement-Elfferich die intentie 
uit het wetsontwerp geschrapt. De mo
tie van de heer Fibbe kan worden uitge
legd als een hernieuwe poging van Rot
terdam \\iettelijke waarborgen te schep
pen voor een redelijke invloed van de 
gem2enten op het bestuur van het 
streekorgaan. Wij vinden dat een inte
l·essant initiatief van de raad. 

De conceptie-Fibbe/Struik laat allerlei 
vragen opén. Zo de vraag hoe de bestu
renraad eruit moet gaan zien als vroeg 
of laat - en dan liever vroeg dan laat 
- de hoogst wenselijl'e gemeentelij!{e 
herindeling actueel .wordt. Voor een ste· 
vige inkrimping van het aantal gemeen· 
ten in het Rijnmondgebied is in het 
lrtatste debat over het streekorgaan van 
ve1·schi!lende kanten weer ijverig ge
pleit. En terecht. Men mag hopen dat 
Den Haag de nodige spoed zal betrach
ten met zijn studie over dit aspect. 

het ministerie van verkeer en wa
teJ·staat zal dit, naar alle waarschijn
lijll.heid, ook wel gebeuren. Volgens ge
ruchten zal het in het )1oofdkantoor van 
de KLM aan de dr. Piesmanweg worden 
gevestigd. In het tegenwoordige depar
ten1ent van verl<eer .en waterstaat zou 
dan het kabinet van p1inister-president 

~ !ktmneri) worden gevestigd. Maar dan 
blijven de gebouwen, waarin binnen
landse zaken is ondergebracht. Dat zijn 
er met het voormalige ministerie van 
koloniën op het Plein mee, in totaal 
drie. Binnenlandse zaken heeft ovel"i
gens nog verscheidene dependances el
ders in de stad. Het zou dus wel wense
lijk zijn dit departement een nieuw ge
bouw te geven. Maar de vraag is: 
waar? We hebben nu eenmanl geen 
bouwgTond n1eer. Dan maar naar een
\·aü de randgemeenten? Ook daar be
gint men met grondgebrek le Iwmpen. 

Aan een meer rationele bebouwing 
,·an het Binnenlwf Yalt natuurlijk nid te 
denken, 1naar n1isschien is het wel een 
o\·erweging waard het foeilelijke oude 
ministerie van koloniën af te brel{en en 
daar een meer ruimte biedend departe
mentaal gebouw neer te zetten. Men 
heeft indertijd immm·s ook niet 
g-eschroomd het even lelijke gebouw 
van de Hoge Raad af te breken en er 
èen architectonisch veel mooie1· gebouw 
voor il) de plaats te zetten? Hoe dit alles 

. lij, we zien voor de moeilijkheden van 
cle Kamerleden vooralsnog- weinig per
spectief. Er staat weliswaar nog· een 
uitbreiding op stapel, nl. aan de z~j(le 
van de Hofsingel, mam· of die volcloencle 
zal blij I, en? 



L 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Aan de bestuurstafel, v.l.n.r. tlr. \Valkr Se!H"r·l, oud-minister van ontwikkelings
hulp van \Vest-Dnitslall(l; tlrs. B. J. 'lldin:<, m:nister van ontwikkelingslmlp (die, 
hoewel hij niet liberaal is, g'aai'IW h<c•t _wool'd Yol·rdP tUllens dit voornameqjk aan 
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ontwikkPlnig·shulp I?,"CWijde congres), mr. E. H. Toxopeüs, fH'Psident van de Liberale 
IntN·nationaiP, Vernon Dawson, seerctal'is en ir. I{. van det· J>ols, \·oorzitter vnn de 
VVD. 

Congres Lib~rale Internationale 
Van 20 to't en met 24 september heeft de Liberale Inter
nationale te Den Haag een zeer geslaagd congres gehouden. 
Er was een verheugend grote belangstelling van deelnemers 
uit 18 landen. Helaas was het ons niet mogelijk reeds in dit 
nummer een verslag op te nemen, maar het spreekt vanzelf 
dat wij in de volgende editie van Vrijheid en Democratie 
nog uitvoerig aandacht aan het congres zullen besteden. 
Voorlopig moeten wij volstaan met bijgaande foto's, genomen 
door de heer Nico Naeff. 

Boven: bU de opening van het cong-res in hotel D<> "'ittebnrg was ook onze geP.st
verwant Ininister Den Toorn aanwezig. Op liP foto wordt hij g·eflankeerd door de 
VVD-staatssecreta-rissen H. J. de KostPr (linl<s) en :u .. J. Iü•,jzer (rechts). 

Onder: de Engelse liberale leider ;Jei'<'Ill.Y Thorpe yraagt mr. Toxopeus wat het 
lintje op zijn re,·ers bet<lkent. De secretaris nut 1le gToep Nederland van- de Liberale 
Internationale, de heer D, \'\', Dettnw~·er, kijkt bdang;;telle.nd toe. 

BoY en: Ouhnoeting; Yau gedelegeerden tijdens een ontvangst ter geleg·enheid van. 
het eongres h•n huize van de heer en men·. l';ydney van den Berglt. V.l.n.r. dr. A. 
Yalman (Turk\jl'); Vet·non Dawson (seer.); mr. Huntly Sin<'lair (Canada); prof. dr. 
Hans Reir-en dr. I". Fabm·s (heiden \Vt·st-DuitslaiHl). · 

Onder: Te1· ~Plegenlwid van het <'-on~r1•s 011h·ing· me,·I·onw 1'oxop<·ns (zittend) ef'nt 
aantal \'J'U\1\\'Pl\jkt·. gt·dele~·ef~rden. 

l ,, 
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Mijn opinie is. • IJ 
In deze rubriek nemen· wij brie

ven van lezers op, waarin een 
mening naar voren wordt gebracht 
die naar het oordeel van de 
redactie de aandacht ·van andere 
lezers verdient. Dit houdt uiter
aard niet in dat de redactie het 
altijd met die mening eens zal 
zijn. Zij behoudt zlcb bet recht 
voor ingezonden brieven te bekor
ten. Anonieme brieven worden 
terzijde gelegd. 

• BNG (I) 
In Vrijheid en Democratie van 6., sep

tember 1968 schrijft de heer H. Wiegel 
over het Bouwfonds Nederlandse Ge-
meenten. · ' 

Deze kritiek waarin het BNG verwe
ten wordt zich op het gebied van de 
bouwondernemer's te begeven, ook voor 
duurdere huizen, acht ik juist. Naar 
mijn mening zitten de problemen, hier 
echter veel dieper. In de e1·ste plaats is 
het daarom noodzakelijk te constateren 
dat het BNG, vooral ook voor die groe
pen die willen bouwen in de prijsklasse 
tussen 60.000 en 100.000 gulde.1, een be
langrijke taak verricht. 

Men koopt meestal maar éénmaal in 
zijn leven een huis. Daarom is het een 
groot voor·deel als men een gelijk exem
plaar van het te bouwen huis van tevo
ren reeds kan bekijken. ·Temeer daar 
een huis met zijn vele leidingen en ap
paraten tegenwoordig een bijzonder ge
compliceerde installatie is. Als de 
groep huizen· tussen de 60.000 en 100.000 
gulden bij het BNG vervalt, moeten de 
P!:rticuliere bouwers in de gelegenheid 
ZIJD deze lacune op te vullen. En dat 
wel in die zin dat de gegadigden weer 
uit uitgevoerde ontwerpen moeten lmn
nen kiezen. 

Als voorbeeld ligt op mijn bureau de 
Duitse .,Fertighauskatalog" met 300 
~mnt en kl~ar te leveren ontwerpen die 
111 heel Dmtsland g·ebouwd mogen wm·
den. Ook de Nederlandse bouwonderne
mingen moeten in staat zijn om met 
volledig doordachte en herhaaldelijk be
proefde· ontwerpen op de markt te ko
me~ tegen een redelijke prijs. 

I;lier komt de kern van mijn betoog: 
Onze ':'ettelijke maatregelen en rege

lementermgen zijn van dien aard dat 
zoiet~ in !'Jederland niet mogelijk is. De 
ontwikkelmgskosten van een goed ont
"':~rp met een a3;1?tal proefexemplaren 
ZIJD hoog. Deze ZIJn door een bouwbe
drijf alleen te maken als het onafhanl{e
lijk is van onnoemelijke aantallen ver
gunningen voor ieder tf' bouwen exem
plaar va~ zijn ontwerp. Het naoorlogse 
bouw:bele~d heeft een dergelijke gezonde 
on!Wikkelmg onmogelijk gemaakt. De 
erugen die baat bij het bouwbeleid ge
V?nden hebben zijn enkele politici 
die er een massa propagandavoer aan 
ontleend hebben. 

Beter dan over wat geweest is, kun
nen we ons bezinnen op wat gedaan 
moet worden. Hier zeer in het kort: 

1) De mogelijkheid moet gescÎrapen 
":'?rden tot het verlenen van een lande
hJke_ goedkeuring voor een volledig ge
detailleerd ontwerp. Dit kan dan inge
d~~!d worden bij één vaste groep catego
n-een. Om een voorbeeld te noemen· 
rijenhuis breed 5 m, 6 m enz.; vrij~ 
staand huis soort 5. 

2) De uitbreidingsplannen van de ;.e
meenten moeten in de categorieën "in 
1) genoemd, ingedeeld worden. , 

3) _Centrale uitgifte van al deze terrei
nen m Nederland. 

4) Strenge normalisering van de net
ten van openpare nutsbedrijven. De in 
1) genoemde ontwerpen zulien dan vol
ledig met meters en overal identieke 
aansluitpunten geleverd kunnen worden. 

~adere uitwerking tot een juridisch 
sluitend geheel zal uiteraard nodig zijn. 

Voorop dient te staan, dat een bou
wer, als hij een bouwterrein verworven 
heeft, de bij de categorie van dat ter
rein behorende huizen zonder één enlre
le vergunning mag bouwen. 

.Als nadelen zal men noemen: 
a) Aa~tasting v~n de gemeentelijke 

autonomie. b) Saaiheid van de bebou-
wing. . 

Van punt a) lmn men zeggen, dat 
de g:emeentelijke ·autonomie nuttig !s 
als een logische overheidstaak -aan d~ 
gemeenten gedl)legeerd wordt maar 
schadelijk is als de burger door die 
gl;lmeentelijke autonomie benadeeld 
wordt. 

Van punt b) kan men zeggen dat 
bijna . ~eder standaardontwerp. variatie
mogeliJkheden biedt en dat bovendien 
de efficiënte bouw in betere ontwerpen 
zal resulteren. 

Mocht er een_ onblusbare behoefte blij
ven om toch Iets te subsidiëren . dan 
dient die subsidie besteed te ,;orden 
v~or de mechanisering en automatise
rmg van de woningproduktie. 

Ik eindig tenslotte met als mijn over
tuiging_ uit te sprel{en, dat een goed 
overheidsbeleid gebaseerd moet zijn op 
een tot zo hoog mogelijke efficiëntie 
brengen van de particuliere bouw. De 
pri_j:"en van de huizen kunnen dan onge
tWJJfeld 20 - 50 pct. zakken. 

IR. K. v. d. TORREN, Dordrecht 

• BNG (11) 
Sedert anderhalf jaar woon ik tot mijn 

grote tevredenheid in een huis dat door 
het Bouwfonds Nederlam1se Gemeenten 
voor m\j is nee1·gezet. Behalve dat dit 
huis zeer comf0rta hel is, was de prijs, 

die ik. er voo1· heb moeten betalen, be
rekend per kubieke meter, vrij laag. In 
aanmerking genomen, dat het Bouw
fonds het in drie maanden heeft neer
gezet, en nogwel in het hartje van de 
winter, nadat ik meer dan een jaar op 
de benodigde vergunningen heb moeten 
wachten, zult u kunnen begrijpen, dat ik 
zeer over het Bouwfonds te spreken ben. 

Mijn tevredenheid heeft geduurd, tot
dat ilt de kritiek las van het Tweede 
Kamerlid H. Wiegel in uw blad van 6 
september j.l. Want toen ln·eeg ik het 
gevoel, dat ik, door het aanschaffen van 
een boven de Wiegelse prijslimiet gele
gen bungalow er aan had medegewerkt, 
dat door het Bouwfonds minder huizen 
konden worden gebouwd voor de minder 
draagkrachtigen en bij deze categorie is 
de nood nog steeds groot. 

Gelukkig bedacht ik mij te elfder 
ure, dat het Bouwfonds een naamloze 
vennootschap is en dat een n.v. winst 
inoet maken. Nu is winst een geladen 
woord, want vele linkse liezers vinden 
winst synoniem met uitbuiting. Dit is 
echter onjuist, want indien er geen 
winst wordt gemaakt dan wordt er ver
·lies geleden en dat kan geen enkele n.v. 
lang volhouden zonder mis te gaan. 

Directie en commissarissen van een 
n.v. zullen er steeds op bedacht moeten 
zijn, die maatregelen te nemen, welke de 
zaak · op winstbasis houdt, niette
genstaande de steeds stijgende kosten. 
Vaak zal er verstandig aan worden ge
daan het scala der produkten uit te 
breiden om niet te veel afhankelijk te 
zijn van de ups en downs van een enkel. 
Kennelijk heeft het Bouwfonds zulks ook 
gedaan en is het er toe overgegaan 
duurdere woningen te gaan vervaardi
gen ten einde de fabriek van pre-fab 
huizen beter op gang te kunnen houden, 
waardoor de kans op winst stijgt. 

Dit overwegende ben ik nog meer te
vreden met mijn aanschaf van een vol
gens Kamerlid Wiegel te duur Bouw
fonds huis, want nu heb ik er toe bijge
dragen, . dat het Bouwfonds door kan 
gaan met het vervaardigen van goedko· 
pen huizen. 

Ik kan best begrijpen, dat er vele 
bouwers zijn, clie niets van het Bouw
fonds moeten hebben, want het is een 
belangrijke concurrent. Maar als libe
raal vindt ik een eerlijke concurrentie 
steeds in het belang van de ge
meenschap. Daar het mij niet bekend 
is, dat het Bouwfonds gesubsidieerd 
wordt, komt het mij voor dat in dit 
geval de concurrentie ook geheel fair is. 
Overigens zie ik geen enkel bezwaar om 
dat deel van ons volk, dat het hoogste 
percentage inkomstenbelasting moet be
talen van alle westerse landen aan een 
huis te helpen tegen een conc~rrerende 
prijs. · 

En nu nog de kwestie van de verhui
zing van het Bouwfonds uit Assen. In
dien commissarissen en directie het in 
het belang van hun n.v. vinden, dat de 
hoofdzetel daarvan wordt overge
plaatst dan hebebn zij daar het volste 
recht toe, vermits de statuten er zich 
niet tegen verzetten. Dat deze verhui
zing in de_ noordelijke provinciën met 
hun structurele werkeloosheid niet po
pulair is, laat zich verstaan. Hier zijn. 
kennelidk verschillende belangen· met el-
kaar in botsing. · 

Het. is wel het laatste, dat ik van een 
liberaal parlementslid zou verwachten 
dat hij verwijten richt tot het Bouw: 
fonds, wanneer het gebruik maakt van 
zijn vrijheid zijn belangen te beharti
gen. Als hier kritiek op zijn plaats is 
dan zou deze gericht moeten zijn tegen 
de betrokken gemeente, provincie of 
rijk, die nagelaten hebben voor het 
Bouwfonds dusdanige omstandigheden : 
te scheppen, dat het zijn hoofdzetel in 
Assen kan handhaven. 

m J. VAN DER VEGT, Leersum 

• Pensioenregelingen 
Onder de titel .,Ondernemings-

pensioenregelingen waardevast en wel
vaartsvast" laat de heer Van Galen 
in uw nummer van 6 september zijn 
licht schijnen over deze actuele proble
matiek, hoewel hij al eerder heeft ge
toond deze materie niet te beheersen. 
Ditmaal tracht hij na te vertellen wat 
hij toevallig {er zijn de laatste tijd ook 
andere uitgaven op dit gebied versche
nen) heeft gelezen in het boekje van 
Verbraak. Dat lukt niet helemaal en 
daarbij gemaakte eigen lranttekeningen 
glijden af naar details of zijn er net 
naast. Maar het grootste bezwaar is, 
dat het gehele artikel een bijzonder ne
gatief beeld oproept over wat er op dit 
gebied bij de Nederlandse ondernemin-

gen aan de gang is, terwijl er juist de 
laatste tijd een duidelijk positieve ont
wikkeling gaande is. 

Aan werknemerszijde is in deze mate
rie grondiger gestudeerd en terwijl men 
zich enlmle jaren geleden van hetgeen 
er op het gebied van onderne
mlngspensioenregelingén gebeurde wei
·nig aantrok, en alle heil leek te verwach
ten van staa,tsregelingen en overheidsbe
moeienis, is men door die studie duide
lijk gaan inzien dat ook in het belang 
van een opvoering van de nationale 
spaarquote, essentieel voor de econo
mische groei van ons land en daarmee 
voor de werkgelegenheid, positief 
gestaan kan worden tegenover een uit
bouw van aanvullende regelingen boven 
de AOW die in belangrij'ke mate op 
fondsvorming gebaseerd zijn. , 

Aan werkgeverszijde is het begrip voor 
de behoeften die er op dit gebied 
bestaan eveneens sterk toegenomen, 
evenals het inzicht in de mogelijkheid 
om aan deze wensen op rationele wijze 
tegemoet te komen. 

De belangrijke hervormingen die 
plaatsvinden bij de FME zullen niet na
laten ook in andere sectoren hun in
vloed te doen gelden. Bij de grote on
dernemingspensioenfondsen waren al 
veel eerder resultaten op dit gebied be
reikt. De aanvullende pensioenregelingen 
in het bedrijfsleven zijn een sector waar 
in d'e afgelopen tijd. stevig is doorge
bouwd aan sociaal hoogst gewenste 
voorzieningen op een· wijze die tevens 
haar grondslag vindt in gezonde econo
mische principes, zodanig dat het ge
heel past in de maatschappelijke ont
wikkeling. Doordat hierbij niet voortdu
rend op de trom wordt geslagen heeft 
deze ontwikkeling de buitenstaander dik
wijls niet bereikt maar in een stuk van 
wie zich geroepen voelt over dit onder.
werp 3/4 bladzijde van ons blad vol te 
schrijven, heb ik een verwijzing naar de
ze positieve ontwikkelingen node gemist. 

G. 0. J. VAN TETS, Rotterdam 

• Image 
Wordt aan onze ve'l·wachtingen vol

daan? 
Hoe blij waren onze stemmers toen 

een VVD-er minister van financiën 
werd? Men verwachtte bezuiniging van 
staatsuitgaven en· bestrijding van infla
tie en bureaucratie. Jammer was, dat 
door de totale ontreddering der finan
ciën die het vorig kabinet achterliet, 
van vele wensen, o.a. belastingverla
ging, niets kon komen. 

Nu publiceert ons blad de plannen 
van de VVD over "Herziening van het 
Ondernemingsrecht". Heeft men zich 
wel eens afgevraagd -hoeveel van onze 
kiezers daarop nu zitten te wachten? 
Had de VVD zich niet beter met 4e 
efficiency van haar departementen kun
nen bezighouden? 

Verder vermeldt ons blad, dat de Wet 
op de J;>BO nooit tot werkelijk leven ·tn 
het bedrijfsleven is gekomen. Deze zou 
nu ~n zgn. "lichte" bedrijfschappen 
worden veranderd. Het is toch bekend 
dat onze ldezers hoopten bevrijd te wor: 
den van de stringente bevoogding door 
de PBO. En of nu de PBO van lood
zwaar naar licht gaat, de daaraan ver~ 
bonden lwsten en werkzaamheden ·.zul- · 
!en voor de leden waarschijnlijk . IlÏet. ~ 
veel veranderen. ·, · 

Voorts, wat de nieuwe BTW betreft, 
welke volgens berichtgeving overgeno
men is van het Italiaanse be-. 
lastingstelsel, vraagt men zich af, waàr: 
om men dan· ook niet tegelijkertijd de 
niet-verkapitalisering van lijfrente, zo
als ook in Italië gebruikelijk is, heeft 
overgenomen. 

Jammer, heel jammer, dat de VVD 
zo weinig positiefs voor haar kiezers 
doet. Met de heer J. H. Faber te Soest 
(zie Vrijh. en Dem. van 13 sept.) ben ik 
het eens, dat de image van de VVD ' 
wordt bepaald door de VVD-ministers, 
die in de geest van de kiezers dienen te 
handelen, zodat blijkt, dat er liberalen 
in het kabinet zitten. 

W. J. WAANING, Haarlem. 

... ·-Bo~ma _)ut . ~ti.~· &. 
:'' Oude.genever ·* Bessenroo,d * Citroen jenev~r -

·',) 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

• Troonrede 
Volgens het voorpaginaartikel van 

Vrijheid en Democratie van 20 septem
ber vormt de Troonrede de bevestiging 
van een evenwichtig en. positief beleid. 
De schrijver van het artikel begint zijn 
adstructie van deze iliet onbestreden 
stelling met een behandeling van de 
buitenland-paragraaf, die hij kennelijk 
toejuicht. Is het al onbegrijpelijk dat 
deze paragraaf zo in de Troonrede te
recht gekomen is, ik vind het bijzonder 
teleurstellend dit voor zoete koek geslikt 
te zien in Vrijheid en Democratie. In de 
Troonrede ontbreekt een duidelijke en 
ondubbelzinnige veroordeling van onze 
Nato-bondgenoot-dictators in Grieken
land en Portugal. Een verklaring voor 
de weifelhartige Biafrapolitiek zal men 
er .tevergeefs in zoeken. Ook heeft de 
regering het onnodig g-eacht recht te 
doen aan de mening van de meerder
heid van het parlement in de kwestie 
van de oorlog in Vietnam: 

Wel enthousiasme voor de Nato. Een 
enthousiasme dat toch wel wat overdre· 
ven aandoet als me11 bedenlrt dat onze 
grootste bondgenoot in dat verdrag in 
het najaar hoogstwaal'Schijnlijk een 
president gaat kiezen die nog maar kort 
geleden het gebruik van kernwapens be
pleit heeft in Vietnam en tegen China. 

Van de huidige minister van buiten
landse zaken kan men blijkbaar niet 
anders meer verwachten. Die heeft zijn 
energie verbruikt op zijn Nieuw-Guinea
en EEG-kruistochten. Dat is dan 0ok 
voor niemand een verrassing mee1·. 
Maar een liberale partij heeft de .plicht 
dit aan de kaak te stellen. Ook ai telt 
de VVD leden onder de collega-mi
nisters van de heer Luns, dat is nog 
geen reden om de denkbeelden van deze 
minister als evenwichtig en positief te 
kwalificeren. Het is dan ook te hopen 
dat de VVD in de Kamer in het 11ajaar 
wat minder strak in het gareel van de 
regering zal lopen dan de scribent in 
Vrijheid en Democratie. Hierbij lw.n 
wellicht de wetenschap dat tussen de 
heer Luns en de door Vrijheid en Demo
cratie zo obligaat verguisde kleine min
derheid van Castro- en Mao-fans noo· 
heel veel mogelijkheden voor een ere; 
tief buitenlands beleid zijn, voor de ka
merfractie van de VVD een steun zijn. 

E. LETAERT PEERBOLTE. Amster-
dam. 

PRIKKELS-I 
• Tronw · over Pl'insjesda~: · 
"Buiten langs de route ntn de 
stoet, was het, naar insiders out· 
dekten, drukker dan Yorig jaar". 

• Het Vrije Volk: "Er was veel 
minder publiek dan Den Haag op 
Prinsjesdag gewend is". · 

• De .heer A. 1\Joos, voo!'Zitter 
van het NVV, In eeh gesprek met 
Ischa van De Nieuwe Linie: "Als 
ik voor een arbeidersvergadet·ing
sta •. • • . . 't Kost me moeite om 
dan de goede toon te vinden. 't 
Kost me moeite om demagoog te 
zijn . • • Den Haag, dat was een 
mislukking • • • 't Rost me moei
te me in dat grensgebied ''all 
waarbeid en demagogie te bege· 
ven". 

• Mr. Van Mierlo, fractievoor
zitter van D'66, vindt de in de 
troonrede aangekondigde iufla
tie-correctie "een goede zaak, die 
_een democratisering ·van de be
lastingen inhoudt' •. 

• Hoofda.rtikel Algemeen Uan· 
deisblad: "Het moet ]\[oskou dui· 
delijk worden gemaakt, dat de 
Bondsrepubliek nog steeds over 
patners beschikt, die de souverei
niteit van dat laml wensen te ga
randeren. Politieke en militaire 
versterking van de Atlantische 
Verdragsorganisatie is daartoll 
het geëigende middel". · 

• Het Parool:· ,.Natuurlijk; de 
drukverzwaring· als gevolg vàn. de 
combinatie van progressie en in
flatie kan niet eeuwig doorgaan. 
Die is onbillijk en door zijn onge
wilde, want .,sluipende" karakter, 
ondemocrati,sch ooic Het plan, dit 
effect in de toekomst elk jaar 
door een automatisch werkende 
correctie weg te nemen, heeft du:; 
ze lier zijn verdiensten''. 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
V.V.D. 

Koninginnegracht 61. 
's-Gravenhage 

Telefoon {070) 604803 
Giro 67880 
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Indrukken van parlementair ·bezoek aan Roemenië (I) 

Nationalisme . en . pragmatisme 
Is het · weergeven van indrukken na 

een parlementair bezoek aan een ander 
land op zich zelf al geen bijzonder een
voudige zaak, omdat men geacht wordt 
zich in zeer korte tijd een mening ge
vormd te hebben over uiterst ingewil{
kelde vraagstukl'en, hoeveel moeilijker 
wordt het niet, wanneer dat andere la•.1d 
Roemenië is en het bezoek dan boven
dien nog plaats heeft in een voor dat 
1}<nd bijzonder spannende periode. 

Roemenië, land van tegenstrijdighe
den. Aan de ·ene kant een zuiver com
munistisch land (eeh zuiverheid van een 
welhaast nog Stalinistisch karakter), 
aangesloten bij het Warschaupact, aan 
de andere kant een land, dat fel stelling 
heeft genomen tegen de inval in 'l'sje
cho-Slowakije, dat als enige van 
Ruslands bondgenoten West-Duitsland 
heeft erkend en ook in · ander opzicht 
duidelijk probeert goede betrekkii1gen 
met de Westelijl'e wereld. te onderhou
den. Ogenschijnlijke tegenstrijdigheden, 
àk echter hun verklm,ing vinden in na-
tionalisme en pragmatisme. · 

Nationalisme, omdat het belang van 
Roemenië en van het Roemee11se volk 
boven alles gaat (van het volk als tota
liteit dan wel te verstaan, want de b~~
lungen van het individu wegen niet 
zwaar om het nog maar voorzichtig uit 
te drukken). Pragmatisme,' omdat men 
niet bereid is terwille van het star 
vHstilouden aan een dogma een overi
gens gunstige oplos:;ing van een pro
bleem onmogelijk te maken. 

Het weergeven van indrukken van dit 
bezoek is ook daarom zo moeilijl{, omdat 
men vele gebeurtenissen .en belevenis
sen tijdens ons verblijf op twee mani.er 
kan uitleggen. Als het dagprogramma 
van de delegatie zo vol is, dat het in 
f!êite geen gelegenheid biedt ·tot p1·iv~ 
bezoek aan datgene. wat men nog wûl 
eens wat nader zou willen bestuderen, 
i:> dat dan een blijl{ vm1 grote gastvr!j .. 
h:d en nationale trots van de Roe
meense gastheren, die hun gasten in r;e 
korte beschikbare tijd zoveel mogelijk 
bun land willen laten zien of moet men 
!:et hesehouwen als een bewijs v~m h~m 

vrees, dat een persoonlijl' onderzoek 
wel eens iets onaangenaams aan 1 1,~t 

licht zou kunnen brengen? 

Protocol of angst ? 
Kan het vrijwel verbieden van 

gesprekl'en met arbeiders tijdens een 
bezoek aan een fabriek uitsluitend ge
motiveerd worden door het verlango1 
om vast te houden aan tijdschema en 
protocol of zit er de angst achter, dat 
de arbeider zich wellicht tot kritische . 
opmerkingen zou laten verleiden? 

Persoonlijk ben ik sterk geneigd, aan 
het einde van dit bezoek het geheel 
overziende, de vriendelijkste visie <tls 
de juiste te beschouwen. Toen wij bij
voorbeeld met kracht aandrongen op 
privé gesprekken met studenten, werd 
van de ene minuut op de andere een 
dergelijk programmapunt ingelast en 
vonden open gesprekken plaats met wi!
lel,eurige studenten, opgepikt in de 
mensa, gesprekken die overigens geen 
blijk gaven van een zeer ln·itische 
ir.stelling van dat deel van de intelli
gentia. Ook het feit, dat toeristen in 
Roemenië geen strobreed in de weg 
wordt gelegd, integendeel, ondersteunt, 
dacht ik, mijn visie. 

Dan is er ten slotte nog een duidelijk 
probleem bij het beoordelen van de sih;
atie in Roemenië. Wanneer men een an
der land bezoekt, maakt men graag 
vergelijking·en met het eigen land. Di<' 
zouden voor Roen1enië in zeer vele op
zichten uiterst ongunstig uitvallen. 
M.aar ik geloof, dat een zodanige verge
lijking onrechtvaardig is. 

Wil men de huidige machthebbers 
reeht doen wedervaren, dan moet men 
de moed hebben de vergelijking te tref
fen tussen het moment, waarop zij de 
macht in handen namen (1948) en dz 
tegenwoordige situatie. Doet men dat, 
dan kan men onmogelijk ontkennen, d'l.t 
er een enorme prestatie w~rd geleverd. 
In 1948 was nog ongeveer een vijfde 
deel der bevolking analfabeet. Nu ruim 

Ons 
Tnreede 
Kamerlid 
mr. W.J. 
Geertsema 
heeft van 
3 tot 10 
september 
als lid van 
een 
deltJgatie van ons parlement 
een bezoek gebracht aan Roe
menië. Zijn indruldmn heeft 
hij in twee -artikelen weer
gege,ven. Het eerste treft 
men hierbij aan, het tweede 
hopen wij volgende week te 
Jllaatsen. 

20 jaar later is het analfabetisme prak
tisch uitgeroeid. Het bevolldngsgetal is 
inmiddels al weer opgelopen. Het ge
middelde inkomen per hoofd van de be· 
volkingis enorm gestegen. 

Prestatie van formaat 
Oorspronkelijk een arm, agrarisch 

land is Roemenië begonnen op forse 
schaal en met succes te industrialise
ren. Zie daar ook hun eerste conflict met 
de Russen, die Roemenië namelijk in 
het Oostblok uitsluitend een rol hadden 
toegedacht van leverander van agra
ri~che produktcn en van gmndstoffen. 
.Een p1·estatie van formaat dus, ma·1r 
daarbij mag men toeh ook weer niet 
VPI ge ten, dat de resultaten ongetwijfeld 
aanzienlijk groter zouden zijn 6·eweest, 
i•1dien men niet zo star zou hebben vast
gehouden aan het communistische be
gmsel, dat elke onderneming, of dat nu 
een agrarisehe is of een industriële, dan 
wel een handelsonderneming, eigendom 

ZOJUIST VERSCHENEN VVD-BROCHURES 

HERZIENING VAN HET 
ONDERNEMINGSRECHT 
(rapport van de sociaal-economische commissie) 

DE VVD OVER 

* * * * * 

Stakingsvrijheid 
loonbetaling bii faillissement 
Bezitsvorming door pensioenvoorziening 
De nieuwe omzetbelasting (BTW) 
Winkelsluitingswet 

trapporten van de sociaal-economische commissie en van de 
landelijke middenstandscommissie) 

KIEZER EN GEKOZENE 
(rapport van de comm.issie kiezer-gekozene) 

Deze rapporten zijn verkrijgbaar bij het Algemeen Secretariaat van de 
VVD door overschrijving van de kostprijs ad f 3.- per brochure naar 
postrekening nr. 67880 t.n.v. secretaris van de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie te 's-Gravenhage, onder vermelding van het gewenste aan
tal en de naam van de verlangde brochure(s). 

Voorts is à f 3:- bij het Algemeen Secretariaat nog verkrijgbaar het 

JAARBOEKJE 1967-1968 
behelzende o.a. het beginselprogram, het verkiezingsprogram- 1967, het 
gemeenteprogram-1966, de statuten en reglementen van de partij, namen, 
adressen en telefoonnummers van de leden van alle partij-organen en 
van de VVD-afgevaardigden in de Kamers, staten en raden enz_ 

moet ZIJn van het Roemeense volk, 
d.v..z. in handen moet zijn van de Staa•, 
een gemeente, of een coöperatieve. Dat 
betekent namelijk dat "joint ventures" 
in Roemenië onmogelijk zijn. Dit is 
zelfs vastgelegd in de Grondwet. 

Aangezien het land bovendien sleehts 
ever weinig deviezen beschikt en de lei, 
het Roemeense wettige betaalmiddel, in 
het buitenland niet wordt geaccepteerd, 
is bijv. stichting van een nieuwe .'abrie:{ 
met buitenlandse hulp meestal slechts 
mogelijk, indien een buitenlandse· firm~ 
bereiet is de volledige kosten van bo•;w 
en inrichting van de fabriek voor haar 
rekening te nemen en er genoegen mee 
neemt te zijner tijd betaald te worden 
in produkten uit die fabriek, die inmid
dels eigendom is geworden van 1e Roe
meense Staat. Gebrek aan deviezen i,; 
tevens oorzaak van het feit, dat de 
meeste handelstransacties op compensa
tie-basis moeten worden gevoerd. D2 
Nederlandse importeur wordt beta,üd 
n1et de meest vreemdsoortige prodn:·:
ten, die hij dan maar weer moet zien 
kwijt te raken. 

Gezien dit alles, zal het wel duidelijk 
zijn dat Roemenië zich ten aanzien van 
haar import beperkt tot zaken, die \Jij 
kunnen dragen tot de ontwikkeling v:1•1 
landbouw en industrie en dat zij .:üle 
produkten, ·die maar enigszins exporta
l,el zijn, ook inderdaad uitvoert. 

Redelijk tevreden 
Dit betekent dat de mogelijkheden î ')t 

aankoop van consumptieve goederen 
voor de Roemenen zelf uitermate ~::erit1g 
zijn. De· i.vinkels, zelfs in Boekarest en 
in de toeristen-badplaatsen aan a'>. 
Zwarte Zee, doen denken aan die ·in Hol
land één jaar na de bevrijding, m.a.w. 
vrijwel leeg en de aanwezige goedere-1 
van een slechte kwaliteit. 

Wat vooral ook opvalt is de volstrckt"
afwezigheid van aantreldwlijk verpal:
kingsmateriaal, materiaal ter opsierin~· 
van de etalages en ander reelame-mat"
riaal. In dit opzicht zijn er voor üe 
Hoemenen dan ook geen ,.verbm·gcm 
verleiders" of om in een vakterm iP 
spreken, er is niets dat prikkelt tot l!?t 
c~oen van een ilnpuls-aankoop. 

Wellicht daarom ook, dat de doorsnee 
Roemeen de indruk maakt redelijl' te
vreden te zijn met zijn bestaansniveau. 
Hij zou niet goed weten. wat hij met 
meer geld zou moeten beginnen. Een 
radio, een televisie en een stofzuignr 
hebben de n1.eesten al en dikwijls ook 
een ijskast, terwijl de huren enorm la.c .. g 
liggen (tot voor kort gemiddeld 5 l1f'~. 
van het inkomen, maar aangezien de 
overheid als eigenaar daaruit zelfs niet 
het onderhoud kan betalen, sinds lwr't 
plm. lO pct.). 

Auto's zijn vrijwel niet te koop. Daar
voor moet men zich op lange wacht
lijsten laten inschrijven. In de dorpen 
ziet men dan ook slechts af en toe e.''' 
auto en ook in de steden is de rijbaan 
voor onze begrippen leeg. De trottoirs 
daarentegen zijn des te voller. De ove!'
ul in het Oosten bekende pantoffelparh
oe viert ook in Roemenië hoogtij. Een 
parkeerprobleem is zelfs in de bin
nenstad van Boekarest (anderhalf ;11il

joen inwoners) volstrekt onbekend. 
Buitenlandse reizen kan men niet nlll

I:en. Officiële motivering·: , ,daar zijn 
. geen deviezen voor beseJiikbaar". Al is 
dat. op zich zelf natuurlijk wel' waar. 
toch kan ik mij niet . aan de indruk 
cnttrekken, dat er meer achter· zit 1':!1 

wel vooral, omdat mij bekend is dat ook 
in geval van invitaties uit het buiten
land een uitreis-visum niet g·emakkelijk 
v~rkregen wordt. Ook in dit opzicht is 
Roemenië zeer bepaald nog een 0cht 
communistische land. 

Contact bevorderen 
Contact ze]{er wanneer h:;t 

niet-geselecteerde personen betreft 
met het leven in Westerse democratieên 
zou tot verl{eerde gedachten kunnen le!
den en wordt zeer zeker niet aangemoe
digd, 

Hier ligt ook voor Nederland een dui
delijk taak, namelijk om te tra<:hten via 
uitwisselingsprogramma's, jumelage van 
gemeenten, sportontmoetingen, uitnodi
gingen aan Roenienen, die men tijdens 
een Roemeense vakantie heeft ler'è'l 
l;ennen, enz., enz., deze Roemeense hod
ding te doorbreken. Ik ben bepaald niet 
somber ten aanzien van de result~lt.en 
van een dergelijk streven. Ik geloof dat 
het land er rijp voor hegint te worden. 

Roemenië is voor Nederlandse to-::
risten een zeer aantrekkelijk land, uit 
landsehappelijk oogpunt bezien. zm,;,o) 

(Vervolg op pa::-ina ll) 
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Nationalisme en pragmatisme Onderwijsbegroting 
'.l'en tijtle ·van de· beha.tl!leling· in 

de Twt"eile J(a.mer van de begro: 
ting· Yan onderwijs en we
tensdmppen verblijft <ll·. I(. van 
Dijk als ·lid Yan de Nederlandse 
llelcgatie bij de Algemene Verga· 
derinJ.:" van de Yet·enigrle Naties 
il) rle YPr.' state1.1. 

(Vervol).\" van pag·iJm '7) 

(lt: Zwarte. Zee-kust, als ook· de Km·pn
te.n zijn bijzonder de moeite waard. 

Een belangrijke vraag daarbij is.'nH-· 
tuurlijk of Roen1ënië· duur is.,.Ahyee~c_·. 
een vraag, waarop niet zo g·emakkiMi]k · · 
een dh;eet antwoord' is te gevèn, Dé lr.i, 
heeft. namelijk geen vaste koers. Di2 
l'ost. 20, 40 of 60 cent, al naar gelang 
men Roemenië als toerist, als za1,r;n
n;an of zonder enig~ kwalificA-tie be
zoekt. Dit houdt in, dat Roemenië voor 
de toerist een betrekkelijk g·oedkcop 
land is (waarbij nog komt, dat men niet 
in de verleiding wordt gebraroht tftJlrj::e 
sotJVeniers te kopen, want ook die zijn 
van povere kwaliteit). 

Ik heb de indruk gekregen. dat d,o 
V> aarde van de lei qua koopk1·acht' vod' 
de bevolking op ongeveer 20 cent moet 
\Ha·den geschat. Dat brengt mij d•1n 
weer terug tot het levenspeil vnn. u<' 
gf;middelde Roemeen. Vergeleken -· ;k 
herhaal het - met de pro-comm:t
nistische periode is er een enorme ver
betering. Hetgeen natuurlijk niet wil 
ze:ggen, dat dit voor iedereen het gevHl 
i!'. Zo zijn bijvoorbeeld de grotere boe· 
ren {d.w.z. voor Roem.eense begTippen 
boeren met 10 à 20 ha land) er enorm 
op achteruit gegaan toen zijn _·"h·.m 
land" Vl'ijwillig moesten inbreng·en 1!1 

coöperatieve landbouwbedrijven en daar 
gelijk opdelen met "boeren" die 20. à 30 

·are inbrachten. En over het inkomen 
van de intelligentia behoeven we l1ele
maal niet te spl'el,en! Maar Je 
. ·doorsnee Roemeen". is er ongetwijfeld 
qua inkomen aanzienlijk op vooruit ge
goan. al ligt hij dan ook nog ver .aehter 
C'P zijn collega's in het Westen. 

Vergelijkingen 
Ik ontken daarbij absoluut niet. cht 

het moeilijk is om inlwmens in twe'è 
vcrschillende landen met elkaar te ver
gelijken. Men moet met vele factoren 
rekening houden. Wat Roemenië betreft 
o.a. met de lage huren. de gratis me
di.oche ve.rzorging·. waarvoor geen pre
.mie wordt betaald, het preiYÜC-Vl'!J 
stnatspensioen (overigens laag) en 7.C

ker ook met de progressieve inkomsten
f;c·lasting· met een maximum hef
fi~lgspcl:-centage vm_1 10 peL ( !) en met 
het· ontbreken van een vermogensbe
lasting. Belastingvluchtelingen aller lnn
dFn verenigt u in het communistisei1~ 
Roemenië! 

Maar hoe we ook tellen, de Roemenen 
liggen qua levenspeil achter op het 
\Vesten. Zij beseffen dat ool' heel w,~l, 

maar ze zien het als een noodzakelijk 

SMIT KINDERDIJK 
Scheepsbouw sinds 1687 

containen: 
koel/vries
containers: 

~,Flats" en 

Onder de beschermde naam "Multlload"• 
eontaloer bouwt Paul & Van Weeld• 
N.V. genormaliseerd• alumln!!Um STA• 
PELCONTAINERS voor het atukgM• 
derenvr.rvoer. 

H •f ,. 11 " u1 con a1ners : 

De oonstructle van Van Weelde's oonw 
talnerà leent zich In het bijzonder tot 
het bouwen van uitvoeringen als koel/, 
vriescontalners, met naar keuze poly· 
streen of polyurethaan Isolatie. Binnen• 
afwerking naar wens In aluminium of 
polyester. Tevens kan elk gewenst koel• 
aggregaat worden geleverd. 

G-ESLOTEN ALUMINIUM 
CARROSSERIEËN 

CARROSSERIE- EN CONTAINERFABRIEK 

PAUL& VAN WEELDE N.V. 
, '1.ciRAViNWEG 350• NliUWERKERKA/D IJSSEL, leL.(01W3) 2$41 ~ I.IJNE~ 

'""':,Y'..t- ,~~;-;"'}:-,".,(.~·· ·s. .'~·-.2:~k'Z·"·~'~"~-:· .... -· ··~ 

I Twee Torens 

N~V. LIJM- EN GELANTINEFABRIEI(. 
TELEFOON 25242 . DELFT 

offer om het land al geheel er - ond ll' 
meer door een snelle indushialisatie en 
een snelle ontwikkeling van de toe
ristisehe voon:ieningen - weer boven 
op te brengen. 

Di'e Óilt'wikkeling gesç:hiedt, zoals allé>s 
in dit communistische land, via 5-jf\
rC:n,plannen, waa1·bij ··uiterst scherp gP
let. wordt op de rentabiliteit. Zo is nn 
het ogenblik de ontwikkeling van dll 
brrdplaatsen langs de Zwarte Zee-kust ln 
cle gemeente Constanta in volle gang. 
:Men spreeld daar over "volgend janr 
1000 beelden erbij" of het niets is. Maar 
men heeft dan ook lmns gezien in een 
ongelofelijk korte tijd aantrekkelijl;e 
badplaatsen als Mamaia, Eforie, M<m
galia Nord. enz .. uit de grond te stam
pen. Badplaatsen met een zeer aantrek
kElijke, hyper-n:oderne stedebouwkundi
~.-e opzet. Daar zijn rniljarden ingesto
ken en het is duideEjk, dat daardoor 
onder meer in de meeste andere g8-
meenten maar weinig kan gebeuren. 

Maar dat slikt men. Het is aan de 
distrietsverteg-enwoordiger in het parle
ment om ,,zijn'' bevolking van de nood
zaak daarvan te overtuigen. 

Dat brengt mij dan tegelijkertijd op 
de constitutionele verhoudingen in Roe
menië. Daarover echter in een volgc'nd 
artikel. 

Onze· Iüunert'radie heeft nu.J 
gev.raag·d dit jaar het hoofdstuk 
wetensdmppeli,jk onderwijs na
mens de VVD in de J(amer ie 
behandelen. DaarouT verzoek iJ;: 
hij deze die leden van de \Til, 
die kr zake Yan 'de yers<"hi!l(•nde 
n·aagstuldv•u wt>lke ll\j de bespre
king; Yan dt~ paragraaf \\'~

tensdmppt>lijk onderwijs in de· 
J(mn.er aan de or<le zullen kon1en, 
deskundig en be.lan;_\•o;te!lend û,in, 
mij met informatie en sug;.;;er<ties 
ter zijde te staan. 

'l,hans, n1eer· dan in _vorigT~ -j,:t~ 
ren, zijn Yele Yan de stnl(·turele 
problemen waarvoor het we
tenschal>pel~jk onderv.ijs zich 
gesteld ziet, ae.tueel en zelfs 
a<·.uut. Vamlaar mijn yerzoek mij 
op lwrte termUn ·die inlichtingen 
te verschaffen wainnu1 n1en oor
deelt dat zij ons bij ile aanstaan
de begrotingsdisellssie van uilt 
kunnen zijn. · H. WIEGEL 

N.V. Houthandel v.h. W. Kunst 
GRONINGEN 

EEMSKANAAL Z.Z~ 19 - Tel. 05900 36541* 

Voor Buig- en Zetwerk 
op hydr. pers 1000 ton 

ZETLENGTE 7 m, dikte 32 mm 

Co n st r u ct ie we r kp I a at se n 

• UI E .V. 
TELEFOON 010-332657 - GROENEDIJK 10 

CAPELLE ajd IJSSEL 

Boele's Scheepswerven en 
Machinefabriek N.V. 

B 0 l NES (bij Rotterdam) 

• 
/Repar,atie en nieuwbouw 

• 
TElEFOON 134862 !ROTTERDAM TElEGR. BOElE • IBOILNlECS 
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!!LUISTEREN NAAR DE MENING VAN ANDEREN!' 

Mevrouw Corver- van Haaften 
burgemeester van Heiloo 

Ik heb me weer eens wild geë1·gerd 
aan de Telegraaf. Nu heb ik aan den 
lijve :mdervonden hoe daar journalistiek 
wo1·dt bedreven. Ze hebben na een in

tel'View met mij onder meer in de ln·ant 
geschreven dat mijn cll'ie collegae \'r·ou
welijli:e burgemeesters aan het J10ofcl 
van gclmchten staan, 1naar geloof me: 
ik heb het woord gehucht niet in de 
mond gelmei tijdens dat gesprel{. En er 
stonden meer onjuistheden in dat stuk
je. Ik noem dat niet bepaald fatsoenlijk. 
Zet dat maar ger·ust in Vrijheid en De
mocratie. 't Is goed dat onze lezers dat 
n Jg eens te horen krijgen." 

Nog zichtbaar verontwaardigd ont
vangt ons mevrouw mr. Johanna lVIaria 
Corver-Van Haaften (51 ~ "dat mag .u 
best weten, het staat ten slotte ook in 
Parlement en Kiezer") voor het tien
de-elfde interview sedert vorige week 
haar· benoeming bekend werd tot bm·ge
meester van Heiloo. Haar geprikkeldheid 
vlamt tijdens het gesprek nog enkele 
malen hoog op. als zij do01· relaties 
wordt opgebeld met de vraag: "Hoe 
heb je dat nu kunnen zeggen . tegen de 
Telegraaf". Steeds weer geeft ze een 
korte explicatie rnet de toevoeging: "Ik 
bel je nog wel terug". 

Vrij plotseling is mevrouw C01·ver, die 
de VVD twaalf jaar lang in de Tweede 
Kamer heeft veptegenwo.:)l'dgcl, weer in 
het nieuws gekomen, aan het begin van 
een nieuwe carrière. 

,;Waarom bent u burgemeester ge
worden?" 

:Nievrouw Cm·ver: .,Omdat ik een 
functie in het uitvoerende vlak erg- pret
tig vind. Ik ben zolang daar gezeten 
waar de wetten worden g-emaakt. Nu 
lijkt het me erg plezierig die wetten zelf 
mee te mogen uitvoeren." 

"Als burgemeester moet men onafhan
kelijk zijn, boven de partijen staan. 
Lijlü u dat niet een moeilijke opgave, 
zo teg-en de achtergrond van uw p:Jlitie
keloopbaan?" 

Dat lijlü me niet 'zo moeilijk.Natuur
lijk heeft iedereen zijn eigen politieke 
overtuiging én menigeen oefent die eigen 
politiek in meer of mindere mate ook 
wel in zijn vak uit, maar men moet in 
staat zijn naar de mening van anderen 
te luisteren. Dat is goed liberaal. Mijn 
voOl·g-ang-er, de heer J. A. Fesman heeft 

het daarmee in . Heilo:J nooit moeilijk 
gehad. Hij was ool< liberaaL" 

NOORD-HOLLAND 
:Mevrouw C01·ver wordt eerste burge

res van de gemeente met ruim 16.000 
zielen. De gemeenteraad telt 17 leden: 7 
EVP. 4 VVD, 3 PvdA, 2. Prot.-Chr. en 1 
Boerenpartij. Tijdens de raadsvergade
ringen zal daar het vertrouwde "Meneer 
de voorzitter" worden vervangen door 
"Mevrouw de voorzitter". Dat zal in het 
begin nog wel eens bt versprekingen 
leiden, maar voor het overige verwacht 
mevrouw Corver dat haar entree in alle 
opzichten soepel zal verlopen, ool' vak
matig. "Ver'5eet nie't, je kunt vertrou
vven op de steun en de medewerking 

Mededelingen van 
1. .Jaarlijkse Al:,!,'PIHf•ne ,-er~·aderin~· 

1!)69 
Ter voldoening aan ar·tikel 16 van 

de Statuten deelt het Hoofdbestuur 
mede, dat de Jaarlijl<se Algemene 
Vergadering in 1969 wordt geJDuden 
op vrijdagavonel 28 en zaterdag 29 
maart in Huize lVraas, Vismar·kt z.z. 
52 te Groningen. De afdeling·en en 
Kamercentrales hebben het recht 
uiterlijk 15 november a.s. voorstel
len, die op de Algemene Vergadering 
moeten worden behandeld, voorzien 
van een toelichting, bij het Hoofd
bestuur in te dienen. 

:!. Iiandidautstelling- Hoofdbestuur. 
Ter voldoening aan het bepaalde in 

artikel 24 van het Huishoudelijk Reg
lement deelt het Algenreen Secreta
riaat mede, dat in het jaar 1969 de 
volgende leden van het Dagelijks 
Bestum· en van het Hoofdbestuur :1an 
de beurt van aftreden zijn : 

yan het Dagelijlis Be:; tuur: 
de ondervoorzitter, dr·s. J. A. F. 

Roeien te Zwolle; de penning
meester S. J. van den Ber·gh te 
\Vassenaar; clr·. A. J. Vis te Bussum, 
secretm·is (voor de organisatie). 

van hc1 Hoofllhes1uur: 
F. J. Melzer te Breda; ir. W. van 

<ler Ham te Nijmegen; dr. ir. A. W. 
G. E:oppejan te 's-Gravenhage; H. 
Wiegel te Amsterdam, lid van de af
deling Laren/Blal'icum; mr. H. P. 
Talsma te Enschede; mr. clr. H. K. 
<cle Langen te Meppel. 

Behoudens de heer S. J. v:1n den 
Bergh, die ingevolge artikel 5:; van 

het Huish::JUdelijk Reglement wegens 
het bereil,en van de 70-jarige leeftijd 
niet meer tot enigerlei bestmu·sfunc
tie verldezbaar zal zijn, zijn voor
noemde aftredende leden van het 
Dagelijks en Hoofdhestuur tCJ'stond 
herkiesbaar. 

Ter toelichting eliene dat van de in 
het voorjaar van 196!) aftrcrlC'!Ylc le
den van het Hoofdbestuur de heren 
F. J. Melzer, ir. W. van c1er I-T:.lm, 
dr. ir. A. W. G. Koppejan, mr. H. P. 
Talsma en mr. dr. H. K. de Langen 
krachtens de huidige st::ttuten en het 
huidige Huishoudelijk Reglement 
voor het eerst zijn gel~ozen op 9 n:J
v~mber 1963. Het betrof hier een 
ver1dezing van een geheel nieu\v 
hoofdbstuur, in ver)Jand w:wnnede 
enerzijds de voorjaanvergaclel"ing 
van 1963 besloot geen pcr·iocliel'e 
hooiJoestLmr;;verlüezing te houden 
en anderzijels in het voorjaar \'an 
1~J64 geen nieuwe periodieke verkie
ziEgen werden gelJ:Juden. K1·achtens 
u rtlkei 18, lid 5, van de sta tuten zijn 
leden van het Hoofdbestuur vool'ZO
ver ZlJ onafg~broken geclunmcle ten 
minste zes jaren het lidm3~ltschap 

hebben \"ei vuld, niet ten;tond her
kiesbaar. A::mg·ezien op 29 maar-t 1069 
nog niet ten volle zes jaren zijn 
vcrstcel<en seder-t 9 non~mber 1863 
en bovendien de per·iodicl{e aftreding 
van de leden van het Hoofdbestuur 
eerst is begonnen in het vo::>rjaar 
v:m 1865, heeft het Hoofdbestuur in 
zijn vergadering van 14 september 
jl. geoo1·deeld dat tegen herverkie
;dng- geen statuts i re belemmering
hest<J.at. 

van de wethouders en de gemcente-~e
cretaris. · 

"Kent u Heiloo en wat zijn er de 
belangrijl,ste problemen?'' 

"Heiloo is een n1ooie gemeente die in 
het provinciale streekplan is aangewe
zen als woongen1eetJte, vooral ook voor 
de Zaanstreel< en het Hoogovensgebied. 
Ik lwn de gemeente niet in !1et bijzonder, 
maar· ben wel vrij goed op de hoogte 
van de problemen van Noord-Holland. 
doordat ik van '49 tot '60 in de Provinci
ale Staten heb gezeten. Wat de proble
men betreft: Heiloo heeft nog-al wat 
groen en dat willen we behouden. Er z\jn 
enige omliggende gemeente, Alkmaar 
bijvoorbeeld, die naar wat gebiedsuit
breiding streven. U begrijpt dat Heiloo 

da·a1· niet zo enthousiast over is. ::VIaar 
\·oor het ovel'ige zijn er niet van die 
eno1·me problen1en." 

.,U hebt de benoemingsprocedure nu 
van zeer nabij meegemaakt. Hoe denlü 
u over· de gekozen burg~meester?" 

.. Daar· ben ik tegen, want juist de ge
kozen bw·gemeester zit direct in het poli
tieke schuitje. Zijn verlüezing- is een 
st11k gemeentepolitie!' en dat lijkt me nu 
niet zo goed. In Den Haag hebben we 
een een;te poging gezien ::>m de gemeen
temad erbij te betrekken, maar de pro
cedur" is daar niet bepaald ideaal ,·er
lopen." 

EMANCIPATIE 
Mevrouw Corver is, zo mag 1nen na 

een gesprek met haar concluderen, een 
vrouw die het van jongs af aan hoog 
heeft- opgenomen dat in het maatschap
pclijk be:;tel de man altijd hoger is aan
geslagen dan de . vrouw. In feite vindt 
haar politieke loopbaan zijn oorsprong 
in dit verschil in appreciatie. 

Reeels als stuclente in Utrecht nam 
zü enthousiast deel aan discussies over 
het onderwerp emancipatie, over de 
deelneming van de vrouw aan 
maatschappij en politiek leven. "Ik ge
loof niet dat de vrouw in aanleg zo 
verschillend is van de man, noch in de 
aloude gedachte dat de vrouw zich 
_l'icht op het beslotene en de man op het 
'"uiterlijke. Aan de andere kant geloof ik 
ook niet in een specifiek vrouwelijke ,,in-
breng" in bijvoorbeeld de politieiL Dat 
ze zich vooral op maatschappelijke en 
sociale, kortom verzorgende terreinen 
zou moeten begeven. Die opvatting komt 
ook voort uit een oud cultuurpatroon. 
Maar gelukkig begint het zwart-wit iet
wat te vervagen. Ik geloof dat alles 
1nee1· grijs is." 

Hoe het zij, in huize-Corver is het dan 
nu zo geworden dat de man, wethouder. 
getrouwd is met een burgemeester. De 
he'"r Corver, lange tijd vo::>r de VVD 
eveneens lid van de Tweede Kamer, zal 
zijn wethouderschap twee jaar eerder 
moeten opgeven dan zijn bedoeling was. 
Hij vindt het niet bijzonder leuk, maar, 
zo verzekert ons zijn echtgenote: "Hij 
heeft het er voor over." 

.Mevrouw C01·ver aanvaardt haar 
ambt per 1 oktober. Dan is een pel'iode 
van anderhalf jaar Heemstede voor 
haar afgesloten en begint het tijdperk 
Heiloo. Aan de ambtswoning daa1· woHlt 
nog hard .gewerkt. 

het hoofdbestuur 
Van de aftredende leden van het 

Dagelijks Bestuur heeft de onder
voorzitter, de heer drs. J. A. F. Roe
Ien, verlilaard niet voor een herbe
noeming in' aanmerking te willen ko
nlen. 

Iü·achtens artikel 22 van het 
Huishoudelijk Reglement, dat be
paalt dat voor cle verkiezing der le
den van het Dagelijks Bestuur o:Jk 
het Hoofdbestum·- kandielaten lmn 
.stellen, stelt het Hoofdbestuur lwncli
daat voor het lidmaatschap van het 
Da gelijkR Bestuur: 

in de functie van ondervoor·zitter: 
mevrouw G. V. van Someren-Downer 
te Rotterelam; in de functie van pen
ning;mcester·: de heer· A. W . .J. Cm·on 
te \Vassenaar; in de functie van :;e
Cl·etaris: dr. A. J. Vis te Bussum 
(aftredend). 

De ge~telcle lmncliclaten hebben 
zich be1·eid verklaard deze lwndicla
tuur te o flnva;n·den. 

Jnge\·olge artikel 23 van het 
Huishoudelijl' Reglement mogen in 
het H::Jofllbestuur niet meer clan vier 
hoclen tler· St8ten-Generaal zitting 
hebbcm, waan·an niet rneer dan twee 
leden in het Dagelijks Bestuur. In 
het Hoofdbestuur hebben thans vier 
leden der Staten-Generaal zitting, nl. 
de leden van het Dagelijlm Bestuur 
cle heren S. J. van den Bergh en H. 
J. L. Vonhoff, en de leden van het 
Hoofdbestuur 1nevrouw drs. J. F. 
Scllouwenaar-Franssen en H. \Viegel. 

Overeenkomstig het bepaalde in 
n rtikel 24, lid 2 van het Huishoude
lijk Reglement, kunnen kandidaten 
';oor de vei-vulling- van de hierboven 

genoemde vacatures vóór 31 decenl
ber a.s. aan het Algemeen Secreta
riaat worden opgegeven. 

Een Jwndidaatstelling is slechts 
geldig-, indien de lmndidaat zich 
schriftelijk heeft bereid yerklaard 
haar te aanvaarden. Bevoegd tot het 
stellen van kandidaten zijn: 

a. ter vervulling van de openval
lende plaatsen in het Dagelijks 
Hcs1um·: 

de ledenvergaderingen van alle af
delingen: deze vergaderingen mogen 
voor elke te vervullen plaats één 
kandidaat opgeven; 

b. ter vervulling- van de openval
lende plaatsen in het Hoofdbestuur: 

F. ,J. ~Ielzer te Bre<la: 
de ledenvergaderingen van de af

delingen in de Rijkskieskring Til
burg: 

Jhr. W. yan det· Ham te Nijmegen: 
de ledenvergaderingen van de af

clclingC'n in de Rijksldeskring Nijme
gen; 

Dr. ir. A. W. 0. Jioppejan ie 
'~-(~ra Y(-'nhag·e: 

cle lNlcnvergaclering \'an de afde
ling 's-Gravenhage; 

H. Wkg·Pl, wonende te Amstet•!lam, 
lid \·:m de afdeling Laren/Blari<'um: 

de ledenverga de ringen van de af
delingen in de Rijkslüeskring- Haar·
lem: 

_,rr. H. P. Talsma te Enschede: 
de ledenvergaderingen van de af

delingen ln Çle Rijkskiesl\l'ing Zwolle; 
.:\lr. dr. H. J{. de J,angen te Mep

pPl: 
de ledenvet-gaderingen van de af

delingen in de Rijksldeskring Assen. 
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WEEKBLAD om ook langs 
die weg de V\-rD_ 
te steunen 

Gastheren in ei g._e_n_l a.,...___n_d 

+l)aarJt- t/et J...aa 
tel: 057b0-17744 

~u.stil ;eleáen RA'U J',leit 11tlet c-(,,"e Uitsteken): a&Ciml),fie vtn meer)la;se &lnferettties. .Stecialiteiten-resfaurant 

V~lleliá ,ensi1n · ""'"/ f3ou"' ~er ,ferslln ~er la;. 24 kamer&, waarvak 12 mef ~a~, teleflln en ra!it .. 

/ejn~ofef-.Arn~em 
annex SAVOY-RESTAURANT 
Hotel met sfeer en gesoigneerde keuken 

RIJNTERRAS 
Onderlangs 10 " Arnhem .. Tel. 08300 · 27141 

du . 
waar de gast koning is 

::= 

Cocagne, levend mlddelpunt van een levende stad: 
perfekte outillage voor vergaderingen, congressen. 
shows, ·feestelijke bijeenkomsten: royale hotelacco .. 
modatie, restaurant, café, pettl-restaurant, bar en 
bowling. Speciale arrangementen bij feestelijke gefe .. 
genheden; Kerstmis· Nieuwjaar- Pasen· Pinksterene 

GGGACRB 
RESTAURANT DES SP!::CIALITËS. CAVE RENOMMËE. 
EINDHOVEN, VESTDIJK 47a TELEFOON 040 • 69288 

Hotel Restaurant Barendsma 
HEEZE (NOORD-BRABANT) 04994- 1385 

. Gelegen in het hart van de Kempen. Hotel 

Restaurant van biizondere klasse. Ideaal 

voor het houden van uw vergaderingén, 

conferenties etc . . 
Onbeperkte parkeergelegenheid. 

Voor- en achterterras met' uitzicht op tuin. 
Kamers met privé-douche en toilet. 

Garage aan huis. Zeer goed verzorg.de 

keuken en sfeervol restaurant. 

Hotel 

"De Herikerberg" 
Markelo- Tel. 05476-223 

Het gehele jaar geopend 

Specialiteiten Restaurant 

Ruime parkeergelegenheid 
l 1 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE vrijdag 27 september 1968 - n 

Tien vragen over 
bouw- en huurbeleid 

Nu de begroting voor ·t969 aan de 
'Ineede Kamer is aangeboden leg ik de 
lezers · van Vrijheid èn · Democratie 
graag een. aantal vragen voor over en-· 
kele belangrijke faeette.n van het 
volkshuisvestingsbeleid zoals minister 
.Schut dit het .komend jll3F· wil gaan 
·voeren.· De vragen -omvatten natuurlijk 
niet alle :punten die bij ile . besprekbJg 
van dit begrotingshoofdstuk aan de· orde' 

· zullen komen. Naast antWoord "') op mijn 
vragen ontvang ik dan ook graag sug
gesties betreffende andere beleidsfacet
ten. Een zo intensief mog~lijke·uit\lljsse
ling van ideeën etossen kiezers en gek• 
zenen is immers van groot belang. Wel 
vraag ik bij voorbaat excuus als het mij 
niet mogelijk zou zijn ieder die op mijn 
·v~rzoek reageert op korte termijn 
persoonlijk te antwoorden. 

1 Bouwprogramma 
Het bouwprogramma voor 1968 omvat 

125.000 woningen in de navolgende verde
ling: 50.000 woningwetwoningen,. 50.000 
premiewoningen en 25.000 ongesubsidieer
de huizen. Tijdens de behandeling in 
de Kamer van de brief van de minister 
d.d. 11 juni jl. inzake de stand van èe 
woningbouw, werd onder meer door ons 
betwijfeld of het aantal van 25.000 on- , 
gesubsidieerde woningen wel zou wor- : 
den gerealiseerd. Er was immers, ~o · 
bleek uit de brief van ir. Schut; tot dan 
voor slechts 7.350 van deze huizE-n 
bcuwvergunning verleend. Uitbreiding, 
irdien nodig, van de premiesector werd 
daarom mede door ons bepleit. De be
windsman zegde tijdens de discussie in 
de Kamer toe voor eventueel 5.000 extra 
premiewoningen subsidie te zullen ver-
lenen. . 

In het bouwprogramma voor. ·1969 is 
wederom voorzien in de bouw van to
taal 125.000 woningen. De onderverde
ling daarvan is : 45.000 woningwet-, 
55.000 premie- en 25.000 ongesubsidieet'
de woningen. Voor de (hoge) raming 
van de laatste sector voert de be
windsman een drietal argumenten aan: 
1. bij de toekenning van rijkssteon zij'l 
wachttijden ontstaan; 2. bij de toeken
ning van de subsidie zal selectief te 
werk worden gegaan (voorrang voor <ie 
g·oedkopere premiebouw); 3 .. de wat 
gunstigere perspectieven ten aanzien 
van de conjunctuur in het .komend jaar. 

Vraag: A) Wat is uw oordeel over het 
t<>tale aantal van 125.000 in het. bouw
rrogramma opgenomen huizen? .B) Acht 
u de onderverdeling over de drie cate
gorieën (verschuiving van 5.000 huizen 
van de woningwet- naar de premiesec
tor)- acceptabel? C) Verwacht u realisa
tie van de 25.000 geplande ongesubsi
dieerde woningen, en zo nee, wat dient 
volgens u dan ter zake door ons naar 
voren te worden gebracht? · 

2. Premiebouw door 
corporaties 

Van de 50.000 in het programma-1968 
opgenomen premiewoningen zouden · de 
woningbouwverenigingen er 5,.000 mogen 
bouwen, aldus werd in de >memorie van 
toelichting op de begroting voo1~ 1968, 
n,edegedeeld. In de ·Tweede Kaml'r 
werd op 25 juni 1968, toèn de halfjaar
liikse nota van minister Schut over' cle 
rèalisatie van het bouwprogran1ma a'ln 
de orde was, allerwegen hulde gebracht 
aan de corporaties voor het feit dat zij 
een flink deel van de goedkopere pre
miebouw voor hun rekening hadden g·e
nomen. Het besluit dat de minister .toen 
aankondigde, om het aandeel van de 
<'orporaties van 5.000 tot 10.000 te verho
gen, verkreeg dan ook bij vele fr•acti~s 

instemming. 
. Van de kant van de PvdA werd· tegen . 

dit besluit bezwaar aangetekend, omdat 
dE: eigen middelen van de woningbouw
verenigingen binnen afzienbare tijd uit
geput zouden raken, omdat voorts al
leen de ;rijkere corporaties. de 10 pct. 
e1gen geld die voor de bouw van deze 
huizen nodig is op tafel zouden kunnen 
brengen en ook vanwege het feit dat 
niet in alle gemeenten bouwverenigin-
gen bestaan. · ·' 

Thans wordt door ir. Schut in de· me
morie van toelichting aangekondigd dat 
het aantal van 10.000 door corporaties te 
bouwen premiehuizen ook voor 1969 ?.al 
worden aangehouden. 

Vraag: Is u bekend of moeilijkheden, 
zoals door de PvdA voorvoeld, zijn voor
gpkomen - een vraag met name gc
r:cht aan VVD-raadsleden - en kunt L1 

miJ zeggen hoe deze problemen zijn 
en/of zouden moeten worden opgevan
gen? 

3 Bejaardenhuisvesting 
Op 8 november van het vorig jaar heb 

ik in de Kamer gevraagd of de minister 
bereid zou zijn in de toekomst een 
verschuiving in het contingent woning
wetwoningen aan te brengen in de rich
ting van meer bouw van speciale be
jaardenwoningen. Niet alle.en vereist 
juist deze groep extra zorg van de over
heid,, ook zou door nieer .aandacht voor 
de· bouw van· dergelijke ··huizen :Je 
doo.rstroming worden bevorderd. Daar
op zei ir. Schut dat thans ·reeds voor de 
bejaarden een voordelige telling in het 
contingent bestaat en >dat de vraag of 
!lit · in de toekomst nog een sterker e.c
cent moet krijgen in onderzoek is. 

Uit de gegevens in de begroting voor 
1969 verstrekt bleek (ik noem slechts 
enkele cijfers) dat in 1962 28, in 1964 41 
en in 1966 65 verzorgingstehuizen zijn 
gebouwd, terwijl in c diezelfde jaren 
respectievelijk 2.386, 2.958 en 3.571 bE
jaardenwoningen tot . stand kwamen. 
Een duidelijk opgaande lijn zit er dus 
wel in. 

Vraag: A; Wat vindt u van deze ten
dens? B) Is zij naar uw mening: te 
sterk, voldoende of onvoldoende? C) 
Wat raadt u mij aan ter zake bij cJe 
behandeling van de begroting te beplei
ten? 

4 Regionale continM 
gentsverdeling 

De woningnood, zo hebben wij het af
gelopen jaar in de Kamer gesteld, eist 
dat wij dààr bouwen waar het woningte· 
kort het grootst is : in het westen van 
ons land, terwijl de werkgelegenheid 
maatregelen eist die een tegengesteld 
karakter hebben. In de achter ons Ilg-

. ,gende jaren is meer op het werkgele
genheidsaspect dan op dat van de 
volkshuisvesting de nadruk gelegd. U~t 
de memorie van toelichting op de be
groting voor 1968 blijkt dat van 1962 t:lt 
1966 de woningvoorraad (1962 = 100) in 
het noorden tot 233 en in het westen tot 
131': is gestegen. Ik heb tijdens het debat 
op 25 juni jl. gezegd het nationaal-eco
r.omische verspilling. te achten als wij 
te veel zouden kijken naar de werkgele
genheid en daar huizen zouden bomvPn 
waar zij veel minder nodig zijn, en te 
weinig zouden bouwen waar nieuwhouw 
het meest nodig js. 

In zijn begroting voor 1969 gaat ir. 
Schut uitgebreid op de regionale sprei
cling van de woningnood in. Hij consh
teert dat zich in 1967 een verschuiving 
ten gunste van het westen van ons land 
heeft voorgedaan. Een ontwikkeling ook 
door hem in zoverre gunstig genoemd, 
daar zij heeft bijgedagen tot leniging 
van de woningnood welke juist in het 
westen van het land het zwaarst drukt. 
Immers, uit het in 1964 ingestelde onder-

. zoek naar de woningbehoefte blijkt da.t, 

door 
H. Wiegel, 

lid van de 
Tweede kamer. 
der Staten

Generaal 

terwijl 50 pct. van alle huishoudens en 
a!Jeenstaandèn in de drie westelijke 
provincies woont, van de inwonende 
huishoudens en alleenstaanden 60 pct. in 
het westen woonachtig is. Hetzelfde on
derzoek wees uit dat de onbevredigde 
vraag naar woningen in de grote ge
meenten twee- à driemaal zo groot is 
ais in de Ideine plattelandsgemeenten. 
Toch zou de minister ter wille van de 
wukgelegenheid in beginsel geen 
drastische wijzigingen in de verdeling 
van de contingenten over de provincies 
·W:illen aanbrengen, ook al - zo schrijft 
J-•iJ - zou een verdeling, uitsluitend ge
baseerd op de behoefte, wellicht anders 
uitvallen. 

Vraag: Acht u het al dan niet gewenst 
dat wij ons pleidooi voor herziening van 
de regionale verdeling van de woning
c~mting·enten van het vorig jaar herha
len? 

5 Liberalisatie 
Door ir.- Schut is de liberalisatie van 

hel' humbeleid goed in gang gezet.:\ 
T!Jans is in de drie noordelijke en in de 
dl'ie zuidelijke provincies, op slechts en
kele gevallen na, een vrijer huur
regime van kracht. 

Op 1 janual'i 1969 wil de minister de 
nog niet geliberaliseerde gemeenten in 
de zes hierboven genoemde provincies 
(een enkele gemeente wellicht uitgezon
derd) in hef vrijer huurregime betrek-· 
l;E·n. Voorts wil de bewindsman thans 
ook in Overijssel en Gelderland gaan 
liberaliseren. Ten slotte overweegt hij, in 
de nog niet tot evenwicht in kwantitatie
"e zin geraakte· gebieden tot partiële 
liberalisatie over te gaan. 

Vraag: Al Aan de leden woonachtig in 
de reeds geliberaliseerde gemeenten:. 
hebben zich naar uw mening onaan
vaardbare schokken in het huurniveau 
voorgedaan, en· zo ja waar en in welke 
mate? B) Aan de leden woonachtig in de 
in 1969 te liberaliseren gebieden:.Acht u 
vrijmaking van de huren in uw woon
plaats, gezien de situatie op de woning-

EEN PARTIJl JE LIBRE 
een 

verfrissend 

politiek 

boekje 

door Hans Wiegel 

CITAAT UIT HET VOORWOORD: 

Het zijn wat losse persoonlijke notities over de v.v,D., de partijvernleuwing, 
de democratie in bestuur en maatschappij geworden. Over mijn eigen 
partij ga ik niet "hoera" roepen, daarvoor ben ik te verdacht. Overigens 
ligt het liberalen niet zichzelf op de borst te slaan en de eigen ideeën 
briljant te vinden. Een beetje meer relativeren In de politiek, bereid zjjn 
naar anderen te luisteren en af en toe ook eens om jezelf kunnen lachen, 
zonder de ernst van de zaken waar het in de samenleving om gaat te 
vergeten, zou een bijdrage tot politieke vernieuwing zijn, waar we wat aan 
zouden kunnen hebbt<n. 

U kunt dit openhartig boekje {87 pagina's), dat u in één adem uitleest bestellen door 
f 3,95 over te maken op postgiro 10303 ten name van· NP.C-Tijdschriftenuitgeverij, 
Rotterdam. Op het bijstrookje vermelden: "Libre". 

n1.arkt aldaar, mogelijk ja, dan nee? C) 
Wat is uw oordeel over eventuele invoe
ring van een partiële liberalisatie en op 
welke wijze zou één en ander kunnen 
worden verwezenlijkt? 

6 Van 4 naar 6 pct. 
Eén ·van de componenten van het 

huur- eh' subsidiebeleid is het uit
gangspunt dat in tien jaar de subsidie 
0p woningwet- en premiewoningen zou 
moeten worden afgebroken. Daartoe is 
indertijd een jaarlijkse huurverhogin!:l' 
met 4 pct. ingevoerd. 

Reeds bij de.·behandeling van de be
groting voor 1968 is tot uiting gekomen 
dat, zou men aan afschaffing van de 
bijdragen in tien jaar willen vasthou
den, de jaarlijkse aanpassing ;1iet 4 
maar 6 pct. ~ou moeten zijn. Een advies 
van de SER hierover is onlangs uitge
bracht. 

Vraag: Wat is uw oordeel over ·<d~ 
aangekondigde wijziging van de hüur
wet? 

7 Subsidietechniek 
Voorlopig kan, zo schrijft de ministe:· 

in zijn memorie van toelichting, de aan 
bef object . gebonden subsidie niet wor
den gemist. Een duidelijk nadeel v<:L1 
deze subsidietechniek is dat de finan
ciële steun, welke thans is gekoppeld 
aan de woning en niet aan de bewoner. 
vaak daar terechtkomt waar hij niet 
het meest nodig is. Subsidiëring van rle 
bewoner in plaats van subsidiëring van 
de woning zou, zo is door ons o.a. bij de 
plenaire behandeling ' van de begroting 
cp 13 december van het vorig jaar be
toogd, een veel rechtvaardiger -.lit'.ver
king hebben. 

Intussen heeft ir. Schut aan de Raa.:J 
yoor de Volkshuisvesting advies g~;
vraagd omtrent een eventuele aanvul

.· lende regeling voor individuele subsi
diëring van de zwakkere gevallen. 

Vraag: A) Acht u het gewenst dat V'l.n 

onze zijde ook dit jaar wordt :".ange
ärongen op een fundamentele wijziging 
van de gehanteerde subsidietechniek, 
zoals hierboven in het kort uitecugezet 
is? B) Wat is uw oordeel over een even
tuele aanvullende individuele subsidie? 

8 Eigen woning-bezit 
Met het bevorderen van het eigen wo· 

ningbezit is het de afgelopen tijd go'od 
gegaan. In de eerste zes maanden van 
1968 werd voor ruim 15.000 van deze 
huizen subsidie toegekend, terwijl er op 
1 juli jl. nog bijna 19.000 aanvragen in 
behandeling waren. 
· Voorts overweegt het kabinet "Jm 

naast de bestaande subsidie-regeling, 
uit de zogenaamde Breedband-gelden 
renteloze voorschotten ter bevordering 
van het eigen. woningbezit te verstrek
ken. Het ligt in de bedoeling om voor 

· de~e faciliteit, die ook zou gelden voor 
àe> aankoop van "oude" woningen, inko
mensgrenzen te stellen. 

De inkomensgrens voor de aankoop 
van woningwetwoningen is van 20.0'30 

· gulden tot 15.000 verlaagd. 

Vraag: A) Wat vindt u van het Bree•l· 
band-plan? B) Wat is uw mening over 

· de verlaging van de inkomensgrens 
. voor de verkoop van woningwetwonin

g'H1 aan de bewoner? 

9 Grondkosten 
Over een eventueel nieuwe benade

ring van het grondkostenvraagstuk kan 
op dit moment weinig zinnigs worden 
gezegd. Ir. Schut kondigt aan dat het 
r'Lpport van de "werkgroep beoordeling 
grondkosten" is uitgebracht en aan de 
colleges van gedeputeerde staten en aan 
de gemeentebesturen zal worden toege
zonden, terwijl aan het eind van tet 
jaar ook dec "werkgroep financiering· 
grcndkosten" haar werkzaamheden zal 
hebben beëindigd. 

Vraag: A) Willen de gemeentebestuut'
ders onder u mij t.z.t. hun inzicht over 
de aanpak van het grondkosten
vraagstuk, zo'als in de rapporten van de 
werkgroepen bepleit, doen toekomen? 
Bl Wilt u· mij als ~artoe bij u de 
mogelijJ,heid bestaat oolj: voordien uw 
_mening over deze zaàk kenbaar maken? 

10 Klasse-indeling 
Op 25 juni heb ik in de Kamer het 

artikel in "Bouw" van 22 juni geschre
ven door de heer Wiersema, directeur 
van het Bouwfonds Nederlandse G~
tr.eenten, waarin werd gesteld dat de 
bestaande klasse-indeling van de ge
meenten. de woningbouw in te laag ge
klasseerde gemeenten zou remmen, on
der de aandacht van de bewindsman 
gebracht. Het PvdA-Kamerlid Van den 
Doel stelde over deze zaak later schrif
telijke vragen. In zijn pas verschenen 
111emorie van toelichting deelt ir. Schut 
mede dat hij zal bezien of de subsidiere
gelingen ter zake zouden moeten wor
f1en aangepast. 

\'mag: Kunt u mij gevallen noenu>n 
waar door de huidige indeling in kla:s
·';E·n de houw van gesubsidieerde huizen 
in uw woonplaats wordt geremd? 

' 1 ?vrijn adres luidt: Bloemgracht 7, 
_A!11:-;te1·dan1. 



12 - vrijdag 27 september 1968 

J. 

I l ._: 

- 1 

ende 
onwetenden 

maardenken 
dat·devvd 

. '• 
~· ., .... , 

' ' . .. 
l 

\· 
.. i'' 

VRIJHEID IEN DEMOCRAT!IE 
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een stilstaand water is 

Pak aan. Daar kunt u het als VVD..,er voorlopig mee doen. 

En iets tégen doen. 

Ook in uw omgeving kent u wel mensen, die deze 
levensgrote vergissing maken. Omdat uw partij een 
eensgezinde partij is, denken zij dat de VVD maar een 
beetje aankabbelt Dat er geen beweging in is. Maar u 
kent de feiten. 

U wéét dat er in de partij een zeer werkzaam Liberaal 
Beraad is dat zich bezighoudt met de vernieuwing van 
de partijstructuur. 

u·wéét dat er een commissie Kiezer~Gekozene is, die 
zojuist haar werkzaamheden heeft afgesloten met het 
tweede deel van haar rapport. Over haar bevindingen 
en aan~evelingen is het laatste woord nog niet 
gesproken. 

D 
D 

zet uw partij 
in het juiste licht. 
maak minstens 
·één lid! 

Aan het Algemeen Secretariaat van de VVD 
Koninginnegracht 61 
Den Haag 

Ondergetekende wenst lid te worden van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

Ondergetekende wenst nadere inlichtingen over de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 

U wéét dat er verschillende congressen in voorbereiding 
zijn. Een uitgebreid cultureel congres, te· houden in 
september te Arnhem. Een congres over plaats, toekomst 
en leefbaarheid van de hoofdstad: "Amsterdam 1980". 
En in november een congres over de partijvernieuwing. 

U wéét dat er in het laatste halfjaar ruim 6000 nieuwe 
leden zijn bijgekomen. 

En wat doet u met al die wetenschap? Juist! U 
gaat de vergissers in uw omgeving er onophoudelijk 
mee te lijf. U vertelt hun hoe en wat de VVD in 
werkelijkheid is. Alle kans dat er dan al gauw een aanvraag 
om nadere inlichtingen of een nieyw lidmaatschap in 
zit. Dus alweer: méér beweging in uw partij. 

De VVD een stilstaand water? 

Pak aan! 

haal ze uit die waan! 

NAAM: ...................................... . 
ADRES: .................................... . 
WOONPLAATS: .............................. . 
HANDTEKENING: ............................ . 

AANGEMELD DOOR: 
NAAM (LID): ............................... . 
ADRES: ................................ ·. · · · 
PLAATS: ................................... . 

Aankruisen wat verlangd wordt. Opzenden als brief. 
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Resolutie 

cumulatie 

van functies 
De ledenvergadering van de Amster

damse VVD-afdeling· heeft vorige week 
met grote meerderheid een resolutie aan
genomen, waarin cumulatie van partij
functies wordt veroordeeld. Het bestuur 
van de afdeling is verzocht deze resolutie 
Aanhangig te maken bij de algemene 
ledenvergadering van de partij. 

Een en ander heeft men uitvoerig ver
meld kunnen vinden in. de. verslagen,. 
die enkele dagbladen gewijd hebben aan 
de (openbare) ledenvergadering in de 
hoofdstad. Het is niet mijn bedoeling in 
te gaan op de vraag of de indiener van 
de motie zich meer heeft laten leiden 
door persoonlijke rancunes dan door 
zuivere motieven. Evenmin wil ik uit
wijden over het, mijns inziens overigens 
conecte beleid ter vergadering van het 
afdelingsbestuur. Zoals men .weet dreig
de dit met aftreden als de resolutie zou 
worden aangenomen. Nadat echter uit
druldwlijk was vastgesteld dat de reso-

.~ lutie niet gericht was tegen één bepaalde 
persoon, voerde het bestuur zijn dreige
ment niet uit. 

Aan dit alles voorbijgaande lijkt het 
mij goed in enll:ele regels nader in te 
gaan op het vraagstuk van de cUmulatie 
al~ zodanig. 

Contra 
In de eerste plaats kan vastgestel~l 

worden dat iemand die in een verem
ging, en zeker in een politieke partij, 
verschillende functies beldeeelt en aldus 
een zogeheten sleutelfiguur wordt, . al 
gauw bloot staat aan veel kritiek. Kri
tiek die niet zelden gefundeerd wordt op 
de veronderstelling dat de sleutelfiguur 
wel geneigd zal zijn misbruik te maken 
van zijn macht. Ook al is de kritiek 
voUwmen misplaatst - en ik ben ervan 
overtuigd dat dit in veel gevallen zo is 
-- dan nog ligt in het feit alleen dat het 
zo voor de hand ligt om haar te uiten 
een argument om cumulatie van func
tieR zoveel mogelijk tegen. te gaan. 

Wanneer men in een organisatie, als 
het om beslissingen gaat, steeds terecllt 
blijlü te komen bij dezelfde persoon of 
bij een kleine kring van functionalis
scn, iR dat niet beYordelijk voor de 
doorstroming van nieuwe ideeën. Zelfs 
is het gevaar niet denkbeeldig dat vru1 
.. onder-op" geen nieuwe gedachten 
meer naar voren gebracht worden, om
dat men meent bij de kleine kring van 
tot beslissen bevoegden, wier opvattin
gen men zo langzamerhand wel kent. 
toch geen oor te zullen vinden voor 
nieuwe geluiden. Cumulatie werkt, met 
andere woorden, verstarring· in de hand 

een tweede en zeer belang1.'ijl( argu
ment om het verschijnsel te beteugelen. 

Pro 
Aan de andere kant dient opgemerld 

te worden dat cumulatie van functies, 
die voorkomt in elke organisatie van 
onze samenleving, bepaald ook positieve 
aspecten heeft. Een belangrijk voordeel 
IS dat een goede communicatie er door 

bevorderd wordt. Het is zelfs zo dat een 
organisatie niet naar behoren kan fwlc
tioneren als bijvoorbeeld leden van 
een bepaalde commissie niet tevens lid 
zouden zijn van andere organen. Het 
anders optredende "langs elkaar wer
ken'' is een reëel argun1e11t om cumula
tie van tuneties niet zonder meer af te 
wijzen. 

Voor een politieke partij geldt boven
dien dat voor sommige functies een com
binatie politiek-strategisch onmisbaar is. 

Voorts mag men bij ·een beoordeling 
van dit vraagstuk niet uit het oog ver
liezen dat cumulatie in vele gevallen 
wordt veroorzaakt, althru1s in de hand 
gewerkt, door een gebrek aan bclnvame 
lieden. die bereid zijn het ''::tak ondanl>
bare \verk achter de schermen van een 
organisatie te verrichten. Hef is in elke 
politieke partij uiterst moeiiijk om 
mensen te vinden die op goede wijze en 
zonder honorering functies kmmen en 
willen vervullen. Het aantal Heden dat 
op een achternamiddag tijdens de por
rel even vertellen kan hoe het niet moet 
is onuitputtelijk. Zij die erbij vermelden 
hoe het wèl moet zijn al niet zo dik 
gezaaid. En als het er dan op aankomt 
om werkel\ik een taak op zich f e ne
men. belangeloos, geven te velen nif't 
thuis. 

Dit laatste is natuurlijl' geen argu
ment om dan maar functies te cumule
ren. Het is echter wel een realiteit die 
men dient te overwegen als men bepleit 
terzake reglcmenten op te stellen. An
ders loopt men het gevaar voorschriften 
te ontwerpen, die in de praktijk niet 
hanteerbaat· blijken. 

Conclusie 
Overziet men pro eri contra; dan be

hoort naar mijn gevoel de conclusie te 
zijn dat cumulatie van functies verme
den moet worden zolang andere wegen 
open staan. Anderzijds lijkt mij de ge
volgtrelddng op haar plaats dat evenmin 
te stringente regels op dit punt moeten 
gelden. Ik ben et· vo01·stander van een 
aantal functies onvN·mügbaar te verldà
ren, zoals trouwens in de statuten van 
de VVD is geschied. Ik wil niet uitslui
ten dat de bestaande regels, na een 
overwogen discussie. vatbaar zijn voor 
uitbreiding of herziening. 1\'Iaar, zoals 
reeds opgemerkt, te straffe spelregels 
lijken mij even weinig raadzaam als te 
vergaande cumulatie. 

Bij de benoeming van partijfunctiona
rissen zo.!, dunkt mij, telkens ook aan
clacht aai1 die cumulatie geschonken 
moeten· worden. Het zal een Investie 
moeten zijn van wijs beleid van de af
dclings- en hogere besturen of lcdenver- · 
gacleringen. 

Hoe het zij, cle algemene ledenverga
dering zal, dank zij de afdeling Amster
dam, gelegenheid krijgen zich over een 
en ander uit te spreken. Dat is nuttig, 
vooral ook als de discussie, zoals · ik 
hoop, zakelijk blijft en niet vertroebeld 
wordt door persoonlijke emoties. 

Ph. C. LA CHAPELLE jr. 

P.R.I.K.K.E.L.S 
• Ds. L. H. Ruitenberg in Tijd en Taak, ona.fhani•el\jk blad voor 
evangelie en soeiaUsme: "De VVD houdt zich rustig. Zij heeft van 
rust alles te wiJmen en niets te verliezen. Zij regeert, zo niet h1 naam, 
dan toch In feite. Zo lig·gen de kaarten naar mijn besef. Zij liggen 
op een tafel, waar bet ,;olk rondom geschaard Is. En dat vollt is 

. rustig, een bet>Jje onzelre.r, met een sterke conservatieve onder· 
stroom. Een conservatieve onderstroom. die manifest wordt bij ar-
behlers. bij middenstanders, bij boeren". · 

• Het Vaderland over de Partij van de Arbeid: "De politieke tegen
stellingen in het bestuur {dat, naar Tans en Den Uyl toegeven, niet 
voldoende functioneert) zijn gehandhaafd en de besluitvorming zal. 
moeilijk blijven, zo niet onmogelijk. In ieder geval tot het congres 
van maart 1969. De PvdA heeft, zo is zaterdag duidelijk geblel{en, 
een nieuwe voorzitter nodig. De leiding van dr. Tans was "bepaald 
niet best. een "pluriforme" partij heeft aan een soepeler leiding 
behoefte dan die van Tans". 

• De Tijd, eveneens over de Partij van de Arbeid:" "De partijraads
vergadering van afgelopen zaterdag heeft aangetoond lwe radeloos 
er ook In de PvdA gekramd en gelijmd kan worden. Maar de spring
stof hoopt zich op en de breukvlal;:ken van de explosie staan bij 
voorbaat vast. Het wachten is Oll de grote knal". 

• De schrijver van de rubriek "Dezer Dagen" in de NRC: "Het be· 
staan van het \V es ten alleen al, met zijn grotere persoonlijke· vrij
heid en zijn grotere welvaart, is voor Rusland e~n bron van onder. 
mijningsgevaar. Door alleen maar te bestaan is het \Vesten een 
spanningshaard". 

Het wonen en werken in 
het Amsterdam van 1980 

Op 12 oktober belegt de VVD in Amsterdam een belangwekkend congres 
over het wonen en werken in de hoofdstad van 1980. De raadsleden G. W. 
Keja (foto links) en drs. A. Pais stelden pre-advlezen voor dit congres op. 
Zie pagina 5. 
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Adviescommissie 

gemeenteliike 

herindeling 
De voorzitter van de Vereniging van 

Staten- en Raadsleden van de VVD, de 
beer D. W. Dettmeijer, heeft op 26 sep
tember in Den Haag een commissie van 
advies inzake de gemeentelijke herinde
ling geïnstalleerd. Hij wees er daarbij 
op dat de arbeid van deze commissie 
van groot belang kan zijn, gezien het 
feit dat er nu reeds twaalf ontwerpen 
zijn om te komen tot wijziging van her
ziening van gemeentegrenzen. 

De commissie is als volgt samen
gesteld: 

Voorzitter: mr. dr. H. K. de Langen, 
oud lid van gedeputeerde staten van 
Drenthe, te Meppel; 

Secretaris: J. Kok, burgemeester van 
Est en Opijnen; 

Leden: drs. G. M. V. van Aardenne, 
raadslid te Dordrecht; K. H. Brandt, 
directeur van het bureau voor gemeen
tepolitiek van de vereniging van Staten
en Raadsleden der VVD, te 's-Graven
bage; mr. J. Drijber,- burgemeester van 
Middelburg; drs. L. van Leeuwen, 
raadslid te Rotterdam; .H. Maaten, wet
houder te Amstelveen; Th. H. de 
Meester, burgemeester van Markelo en 
mr. H. c. Vos, raadslid te Harderwijk. 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
V.V.D. 

Koninginnegracht 61 
's-Gravenhage 

Telefoon (070) 604803 
Giro 67880 

Vrijheid enrvv1 
DemocratieLeA 
IJiii!Q§ V'! iÎ Si§Ç4-fe!fij jü, véUHp!DIN ot .. O§HISI 

Weekblad van tfe VolkspartU 
voor Vrijheid en Democratie. 
Adres van de administratie 
(zowel voor abonnementen al• 
voor advertentieB) a Witte de 
Withstraat 18 te Rotterdam 
'(postbus 824 te Rotterdam). 
Tel. 010·1110 00, abonnemen
ten toestel· 219, advertentie• 
toestel 224. Postgiro: 245108 
t.n.v. Administratie Vrijheld en 
Demoeratie te Rotterdam. 

Jloofdredaeteurs 
l>h. C. la Chapelle jr. 

Adres van de redactlet 
~teuwe Herengracht 89 B 
te Amsterdam-C. 

Spreekbeurten 
Periode van 4 oktober tot en met 4 november 

4 okt. Vleuten-De Meern (20.00 uur, Haarzullens-De 4 
Balken; onderwerp: De algemene politiek) 

4 okt. Eelde 
6 okt. Enkhuizen (14.00 uur; debat met P'dP over 

Oost-West-verhouding na Praag; JOVD Noord
Holland) 

7 okt. Heiloo (20.00 uur, Oude Herberg; on<;lerwerp: 
Nederland en Indonesië in nieuw perspectief) 

7 okt. Ede (20.00 uur, De Reehorst; onderwerp: Kie
zer-Gekozene) 

7 okt. Wolvega {20.00 uur, hotel Dragt; state~1centrale 
Heerenveen) 

7 okt. Dedemsvaart 
8 okt. Groningen (Kamercentrale; onderwerp: Kiezer

Gekozene} 
9 okt. Wageningen {19.45 uur, Soc .. "Ceres"; onder

werp: Studentenonrust in Europa; Liberale Stu
denten Vereniging) 

12 okt. _ Oasterbeek (Conferentie Vrouwen in ~e VVD) 
14 okt. Gooise Kadèrcursus {deJbat) 

16 okt. Purmerend (onderWerp: Kiezer-Gekozene) 
18 okt. Tiel e.o. 

18 okt. Oss 
~ 

21.okt. Amsterdam (20.00 uur, Krasnapolsky; Arjos) 

21 okt. Hardegarijp 
25 okt. Heerlen (Mijnstreek; onderwerp: BTW) 
25 okt. Alkmaar (JOVD) (debat met PvdA over: Ne-

derland in of buiten de NATO; JOVD) 
25 okt. Laren-Blaricum 
28 okt. Amersfoort (onderwerp: Kiezer-Gekozene) 
28 okt. Schagen (20.00 uur, hotel Igesz; forum over toe

komstige ontwikkeling van de kop van Noord
. Holland) 

28 okt. Zoetermeer (20.00 uur, 't Trefpunt; onderwerp: 
Een liberale kijk op de problematiek der ge
meenten) 

28 okt. Groningen (Liberale societeit; onderwerp: Het 
komende politieke beeld in het licht van de 
Miljoenennota) 

1 nov. H.I. Ambacht (debat VVD-PvdA) 
4 nov. D"eventer (20.00 uur, hotel De Keizer) 

---4 nov. Roosendaal (20.15 uur, hotel Goderie; onder
werp: Buitenlandse politiek) 

4 nov. Marum (19.30 uur, café jDe Kruisweg; onder
werp: Hoe snel veroudert het nieuwe?) 

4 nov. Assen (Liberale Club) 

Partijraad 

vergaderde 
Zaterdag jl. heeft de partijraad van 

de VVD de ge bmikelijke najaarsbijeen
komst gehouden ter bespreking van de 
politieke toestand. Na een uitvoerige in
leiding door de voorzitter van de Twee
de Kamerfractie werd van gedachten 
gewisseld over een aantal onderwerpen, 
zoals de vo01·genomen belastingmaatre
gelen, de werkloosheidsvoorzieningen en 
de voorstellen van de staatscommissie 
van advies inzake de grondwet en de 
kieswet. 

Enige leden van de sociaal-econo: 
mische commissie va.n de partij dron
gen erop aan dat de regering niet eerst 
zal komen met een voorontwerp van 
wet betreffende de automatische be
lastingherziening in verband met infla
tie. Deze leden zouden er -de voorkeur 
aan geven als de regering zonder meer 
een dergelijk wetsontwerp zou aanbie
den. Zij bepleitten ook dat er in zo'n 
ontwerp geen automatische ontsnap
pingsclausule zou worden opgenomen, 
zodat eventuele afwijkingen iedere keer 
ter goedkeuring aan het parlement die
nen te worden voorgelegd. 

De partijraad bleek :>Jgemeen van ge
voelen dat de regering aanvankelijk wat 
ongelukkig is opgetreden met betrek
king tot het aankondigen van een 
loonstop. Men heeft de indruk dat het 
kabinet op dat punt thans de goede weg 
heeft hervonden. 

H. Wiegel 
R. Zegering Hadders 

Mr. dr. C. Berl{houwer 

Mr. dr. C. Berkhouwer 

H. Wiegel 

R.· Zegering Hadders 
H. J. L. Vonhoff 

A. J. B. Hubert 

Mr. H. van Riel 
Mr. E. H, Toxopeus 
H. Wiegel, mej. mr. A. 
Goudsnut {D'66), mevr. 
A. M. C. V. Goudsmit
v. d. Kallen (KVP) en 
H.C. Faas 

Mr. W. J. Geertsema 
Mr. J. G. Rietkerk, ir. D. 
S. Tttijnman en H. Wiegel 
Mr. H. E. Koning en mr. 
J. F. G. Schlingemann 
Drs. Th. H. Joekes, debat 
met drs. B. Goudzwaard · 
Mevr. mr. E. Veder'Smit 
Mr. F. Portheïne 

G. Koudijs 
H. Wiegel 
Mr. W. J. Geertsema 

Mr. F. Portheïne en mr. 
F. C. Vorstman 

H. Wiegel 

Mr. J. de Wilde 
Mr. W. J. Geertsema 
Mr. E. H. Toxopeus 

Mr. H. van Riel 

H. J. L. Vonhoff 
Drs. Th. H. Joekes 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

UIT DE PARTIJ 
• SCHAGEN 

.,Hoe ziet men in liberale ln·ing de 
toekomstige ontwikkeling van de kop 
van Noord-Holland en wat kan daar op 
korte termijn aan worden gedaan?" is 
het onderwerp van een forumavond diè 
de afdeling Schagen maandag 28 okto
ber houdt in de zaal van hotel Igesz 
aldaar. Het forum wordt gevormd door 
de heren mr. F. Portheine, lid van de 
Tweede Kamer en mr. F. C. Vorstman, 
lid van Gedeputeerde Staten van Noord· 
Holland. 

• UITGEEST 
VVD-raadslid drs. K. Clay heeft >.11 

èen schrijven aan de gemeenteraad van 
Uitgeest- verzocht over te gaan tot het 
herinstellen van een schoolraad in de 
plaats van de huidige ouderraad. B. en 
w. stellen de raad voor dit schrijven 
voor pre-advies in hun handen te stellen, 
mede in verband met plannen om aan 
de raad voorstellen te doen betreffende 
de instelling van een onderwijscommis
sie. 

• VECHT- EN RIJNSTREEK 
Tijdens een onlangs gehouden geza

menlijke bestuursvergadering van de 
VVD-afdelingen Loenen-Vreeland, Vin
keveen-Waverveen, Breukelen, 
Oud-Loosdrecht, Maarssen en Abcou
de-Baambrugge, die op initiatief van de 
afdeling Abcoude-Baarnbrugge werd ge
organiseerd, is in principe besloten tot 
een nauwere samenwerking op finan
cieel en organisatorisch gebied. Ter uit
werking van deze gedachten is een com
missie samengesteld, bestaande uit de 
voorzitters van voornoemde afdelingen. 

De bedoeling is o.a. de leden en alle 
andere belangstellenden I:egelmatig de 
mogelijkheid te geven om kennis te ne
men van diverse zaken, welke het alge
meen belang aangaan. 

Zolang nog geen definitieve plannf)n 
bekend zijn, berust de organisatie bij 
het dagelijks bestuur van de afdeling 
Abcoude-Baambrugge.· 

• CASTRICUM-LIMMEN 
In het bestuur van de afdeling Castri

cum-Limmen is benoemd de heer A. 
Deetman in de plaáts van de heer W. A . 
Scholte, die wegens vertrek moest be
danken. Het bestuur werd uitgebreid 
met dr. ir. P. J. Kreyger die werd 
belast met de leiding van i8 
gespreksgroep der VVD, welke met veel 
enthouaisasme aandacht besteedt aan 
actuele plaatselijke problemen. Tot slot 
b~sprak de vergadering het uitbrei
dmgsplan-Molendijk, dat -op aandrang 
van de. VVD-raadsfractie geheel in laag
bouw wordt uitgevoerd, De vergaderin"' 
~ou echter gaarne zien dat de verder~ 
uitbouw van dit plan wat meer variatie 
in straataanleg en huizentype zou br;:m
gen. 

SIND$1692 

in het hart 
van Atnsterdam 

COMPLETE 
INTERIEURVERZORGINS. 

• 
DESKUNOIGE 

ACV! U !iN 

P'RANCO 
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Op verzoek van mevrouw Fortanier-de 
Wit zal de partijraad zich· nog eens be
raden over eventuele mogelijkheden de 
kiezer op enige wijze de gelegenheid te 
geven zich uit te spreken over de kabi
netsformatie. Wellicht bestaat hiertoe 
gelegenheid als de partijraad op 26 ok
tober opnieuw bijeenkomt ter bespre
king van het rapport kiezer en gel{Oze-
ne: · 

Radio-uitzending van de VVD: donderdag 10 oktober van l8.20 
tot 18.30 uur via Hilversum 11 (298 m). Spreker: E. H. Toxopeus1 
vo(.lrzitter van de liberale Tweede Kamerfractie. 
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Mevr. mr. E. A. J. Scheltema-Con radî en 
mej. Joh. H. Springer verlaten bestuur 

Dubbel afscheid 
Als wij op zaterdag 12 oktober samen 

zijn op de Pietersberg in Costerbeek 
voor onze gebruikelijke najaarsconfe
rentie zal het anders zijn dan .in voor
gaande jaren. 

·Achter de bestuurstafel 
meer als voorzitster en 
tuevrouw Scheltema en 
SJ:lringer zitten. 

zullen niet 
secretaresse 
mejuffrouw 

In een in juni gehouden bestuursver
gadering van de Stichting Orga~isatie 
Vrouwen in de VVD droegen .ZlJ hun 
bestuursfunctie -over aan haar op
volgsters en werd in de kleine kring 
van het bestuur afscheid van hen geno
men. 

Toch lmn ik dat niet zien als een 
afscheid dat voldoende tot uitdrukking 
brengt hoeveel ZlJ beiden voor de 

Vrouwen in de VVD" hebben betekend
~n dat niet alleen. Ik weet ook zeker 
dat velen die de najaarsconferenties en 
de landdagen plegen te bezoeken de ge
legenheid zullen willen krijgen persoon
lijk van hun waardering en dankbaar
heid tegenover mevrouw Scheltema en 
mejuffrouw Springer te doen blijken. 
Dat zullen wij dan op de Pietersberg 
kunnen doen. 

Waardering en dankbaarheid. Im
mers, zonder deze beiden zou de orga
nisatie "Vrouwen in de VVD" wellicht 
helemaal niet bestaan. Zeker zou zij 
niet zo zijn ûitgegroeid. Zeker zouden 
de conferenties en landdagen niet die 
goede sfeer van saamhorigheid en on
derling begrip, maar ook van gezellig
heid hebben gekend die voor deze bij· 
eenkomsten zo kenmerkend was onder 
en dank zij de leiding van mevrouw 
Scheltema. 

Mevr. E.A. J. Scheltema-Conradi 

Zelrer ook zouden er niet zoveel 
plaatselijke vrouwengroepen zijn opge
richt zonder de stuwende kracht van 
mejuffrouw Springer. Reeds tijdens het 
bestaan van de Partij van de Vrijheid 
werden door dr. Jane de · Jongh, me
vrouw A. Fortanier-De Wit, mevrouw 
mr. E. A. J. Scheltema-Conradi en me
juffrouw Joh. H. Springer initiatieven 
ontwikkeld om te komen tot de oprich
ting van een Vrouwenorganisatie. Bla
derende in een plakboek met oude 
knipsels uit "Vrijheid en Democratie" 

en verschillende kranten kom ik daar 
dan hét volgende bericht tegen van 17 
december 1948: 

In verband rnet de mogelijkheid naar 
bltiten te kunnen optreden; tot bete.re 
voorlichting van de vrouwelijke pa1·tijle~ 
den; terwille van de propaganda; me~ 
het doel de mening van onze vro!fwe· 
lijke partijleden uit alle delen des Zanas 
te leren kennen; om al deze redenen is 
met goedkeuring van het Hoofdbestuur 
een organisatie gesticht, welke 
waarschijnlijk te zijne1· tijd de stich· 
tinasvorm zal kr·ijgen. 

Mej. Joh. H. Springer 

En verderop lees ik df1-n : 
Algemeen principe is, dat niet naast, 

rna_ar in de partij rnoet worden gewerkt. 
. De uitvoering van dit in~tiatief - en 
zoals steeds is de uitvoering bij elk 
initiatief het moeilijkste gedeelte -
kwam te ritsten op mevrouw Scheltema 
en mejuffrouw Springer die voorlopig 
als voorzitster en secretaresse optra
den. Dan, na een vijftal jaren gewerkt 
te hebben in min of meer voorlopig 
organisatorisch verband, wordt op 12 
juni 1953 de stichtingsakte van de Orga
nisatie Vrouwen in de VVD gepasseerd 
en treden zij definitief op in de functies 
die zij reeds voorlopig bekleedden. 

Het is bijzonder boeiend om nog eens 
in die oude knipsels te zien met hoeveel 
'energie en enthousiasme de voorzitster 
en de secretaresse hun nieuwe taak uit
voerden. Ik vind daar tal van verslagen 
van vrouwenbijeenkomsten, waar me
vrouw Scheltema als spreekster optrad, 
over de meest uiteenlopende onderwer
pen; naast tal van aanmoedigende stuk
jes in ons eigen hoekje in Vrijh. en Dem. 
van de hand van mejuffrouw Springer, 
waarin zij steeds opnieuw aanspoort tot 
de oprichting van plaatselijke vrouwen
groepen en met goed resultaat: bijna 
maandelijks, soms zelfs wekelijks, werd 
melding gemaakt van de oprichting van 
nieuwe plaatselijke groepen. 

Ongetwijfeld voor een groot deel door 
de activiteiten van de Organisatie 
Vrouwen in de VVD (en dat beteken
de in feite veelal mevrouw Scheltema 
en mejuffrouw Springer) en van deze 
plaatselijke vrouwengroepen is het aan
tal vrouwelijke VVD-leden sterk toege
nomen. Naar schatting - nauwkeuriger 
gegevens staan ons helaas niet ter 
beschikking ~ bedraagt hun aantal nu 
een vierde tot een derde van het totale 
aantal VVD-leden. 

Mij nu richtende tot mevrouw Schelte
ma en mejuffrouw Springer zelf: . dit 
alles werd mogelijk gemaakt dank zij 
Uw initiatief; dan:-c zij Uw voortvarend
heid, dank zij Uw daadkracht, maàr 
bovenal dank zij Uw geloof en vertrou-, 
wen in de liberale beginselen zoals deze 
in de VVD tot uitdrukking worden ge-
bracht. · 

U kunt met. recht trots zijn op wat U 
tot stand hebt gebracht, zoals de "Vrou
wen in de VVD" er met recht trots op 
ktmnen zijn U zolang als voorzitster en 
secretaresse te hebben mogen meema
ken. N. Dettmeijer-Labberton. 

löölööll 
SPIJKENISSE 

Gehouwen van gewapend betonnen 
prefab• vaar verschillende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken en ~llc onderdolen voor 
de tuinbouw. 

vrijdag 4 oktober 1968 - 3 

Geslaagd 

congres 
Het van 20 tot 24 september te 

Den Haag gehouden congres van 
de Liberale Internationale kan 
men, zo is mijn algemene indruk, 
zeker geslaagd noemen. Geslaagd 
wat betreft de twee resoluties, de 
ene over de internationale toe
stand, de andere over de publieke 
en partiquliere initiatieven in ont
wikkelingslanden. Geslaagd ook 
ten aanzien van de publiciteit die 
televisie, radio en pers· er aan· 
gaven. 

Geslaagd mag ook worden ge
noemd de franje die m.i. bij elk 
congres hoort. Die franje bestond 
uit velerlei-: de ontvangst bij de 
heer en mevrouw Sidney van den 
Bergh in Wassenaar; de ont
vangst in het gebouw van de ge
meenteraad in de Javastraat in 
Den Haag; het bezoek aan Ma
durodam en de Nederlandse avond 
waaraan zo welwillend medewer
king werd verleend door de heer 
Ernst-Jan Beeuwkes met zijn 
mode-show, de firma Lucas Bols, 
het Nederlands Zuivel Bureau en 
de firma Rademakers. 

En dan tot slot niet te vergeten 
de openbare vergadering in Op 
Gouden Wieken, waar de drie 
sprekers, Toxopeus, Thorpe en 
Malagodi, het oor der vergadering 
hadden en op overtuigende wijze 
de toekomst voor de liberale ge
dachte uiteenzetten. 

Ik zal zeker nog gelegenheid 
vinden om op verschillende aspec
ten van het congres in volgende 
nummers van Vrijheid en Demo
cratie uitvoerig terug te komen. 
Thans echter wil ik met deze 
korte vermelding van een ge
slaagd congres volstaan. 

D. W. DETTMEIJER 

MASSIEF KARTONNEI'-4 
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Politiek vragenspelletje 
EEN belangrij!re en onm.isbare eigen

schap van leiders is dat zij in staat 
zijn de hun toegemeten bevoegdheden 
verantwoord en gewetensvol te gebrui
ken. Zo'n bevoegdheid is het stellen 
van schriftelijke vragen in volksver
tegenwpoT'digingen, vragen waarop .het 
dagelijks bestuur van een overheid ge
houden is te antwoorden Het is een be
làngrijk wapen in handen van· die geko
zenen om eventuele afdwalingen van 
correct bestuur te signaleren of zelfs 
om preventief invloed. te oefenen op 
beslissingen. Maar voor alles is het een 
middel om zorgvuldig en wmirheidsge
trouw te worden ingelicht over ·zaken 
waarover een oordeel moet ,of mag wor
den gegeven. Het is echter geen middel 
om politiek te . bedrijven; Wie het recht 
van schriftelijke vragen daarvoor ge
bruikt, bedrijft een bedenkelijke vorm · 
van detournement de pouvoir. 

De laatste tijd is ir, de Amsterdamse 
gemeenteraad nogal eens het wapen vim 
de schriftelijke vragen gehanteerd op 
een wijze die vraagtekens oproept. Niet 
alleen omdat er vragen worden gesteld 
over onbenulligheden die niets met be
leidsbeslissingen te !naken hebben, 
maar die eenvoudig naar een concreet 
gegeven vragen dat op tientallen andere 
manieren ook had kunnen worden ver
gaard en - .erger - dat ook met het 
komen tot een oordeel geen enkel ver
band houdt. Er gaat zelfs èen gerucht 

dat in de mallemolen van vragen die de 
laatste maanden 1leeft gedraaid een 
raadslid bij het indienen van een schrif~ 
telijke vraag het antwoord op zo'n voor 
het raadswerk irrelevante informatie 
onmiddeilijk kreeg, maar dat wilde hij 
niet: de vraag moest aan , ,de pers'' 
worden toegezonden, uiteraard met de 
naam. van de vragensteller erbij. Met 
andere woorden: het ging blijkbaar niet 
om het antwoord, maar om de vraag en 
de publiciteit die er aan vastzat. En 
daarbij komt het zelfs voor dat men 
eigenlijk niet een vraag stelt, maar een 
mening ·lanceert die eenvoudig wordt 
voorzien van de inleiding: zijn b. en w. 
het net met vragensteller eens dat ... 
gevolgd door de politieke wijsheid van 
het geachte raadslid met daarachter 
een vraagteken. 

·Dat op den. duur een dergelijk gebruik 
van het vragenrecht tot dorpspolitieke 
strijd moet leiden is onvermijdelijk. In 
de afgelopen weken ·is het gevaar van 
zo'n devaluatie van het vragenrecht 
duidelijk gebleken toen het daaqslid drs. 
E. van Thijri (PvdA) schriftelijke 
vragen stelde naar aanleiding van een 
uitlating die een politiefunctionaris _in 
Amsterdam volgens een artiltel in de 
Haagse Post zou hebben gemaakt over 
Surinamers. De politieman, aldus de 
Haagse Post sprak van "een :Zootje 
zwervers en luie sodemieters". Dat is 
geen vleiende benaming, en indien zij is 

Nog eens Rijnmond 
l'ITIJ KUNNEN er met de beste wil 
l'l niet onderuit: opnieuw moeten wij 

mis bezighouden met de problematiek 
van het openbaar lichaam Rijim1ond. 
De ontwikkelingen ten aanzien van dat 
orgaan hebben zi.ch verder toegespitst. 
Misschien zien wij het verkeerd, maar 
wij hebben zo het gevoel dat voor het 
jonge publiekrechtelijke lichaam een kri
tieke fase is aangebrol,eri. 

Nog n'iaar een paar weken geleden 
heeft de Rotterdamse gemeenteraad 
zich in een motie-Fibbe uitgesproken 
voor een regionale bestuursorganisatie 
die met de gemeenten nauw verweven 
is. In die motie werd ook gespeeld met 
de mogelijkheid van een twee-radensys
teem als bestuursvorm van het orgaan. 
Voor meer details over deze constructie 
mogen wij verwiJzen naar onze 
beschouwing in het vorige nummer van 
dit blad. 

Op de uitspraak van de Rotterdali.lse 
raad is de vorige week een uitspraak . 
gevolgd van het college van samenwer
king dat .in het leven is geroepen om 
het dage'lijks bestuur van Rijnmond ge
legenheid te geven bij tijd en wijle met 

. de .gemeentebesturen overleg te plegen 
over daarvoor in aanmerking komende 
stréekbelangen. In het college hebben 
-alle. gemeentebesturen · een vertegen
woordiger,. in verreweg de meeste ge-

vallen in de persoon vall de burge
meester. 

Welnu, dit college heeft met veertien 
stemmen voor, acht tegep. en één stem 
blanco een motie aangenomen die door 
de vertegenwoordiger van Rotterdam, 
wethouder Ván der Ploeg, was inge
diend. In deze motie werd. het dagelijks 
bestuur van Rijnmond verzocht: 

a. samen l!let een commissie uit het 
collegee van samenwerking twee plan
nen uit te werken en wel: 1. op korte 
termijn een plan voor een gecorrigeerde 
stàtus quo van Rijnmond ten einde meer 
inspraak van de gemeente te garande
ren; 2. op langere termijn een plan voor 
een nieuwe structuur van het agglome
ratiebestuur in het Rijnmondgebied; 
b. te wachten met het indienen van het 
aangekondigde interimrapport aan de 

' Rijnmondraad tot . het eerstgenoemde 
plan zal zijn uitgew·erkt. 

Tèvoren had· de voorzitter van Rijn
mond, mr. V. G. M. :M:arijnen, medege
deeld. dat het dagelijks bestuur voorne
mens was spoedig een korte nota bij de 
Rijnmondraad in te dienen. Daarin zou 
als liet standpunt van · het dagelijks 
bestuur worden verkondigd dat een 
öpénbàar lichaam Rijnmond noclig is dat 
het ·orgaan op het beginsel van de 
rec11tstreel,se verkiezing hoort te )je. 

Te weinig daadkracht 
WE zijn geneig·d b. en w. een compli

ment te maken over· het feit, (}at 
zij voor 1969 een begroting hebben we
ten op te stellen, die een tekort vertoont 
van bijna elf miljoen gld.,· hetgeen vijf 
miljoen minder is clan het geraamde 
tekort op de begroting voor het lopende 
jaar. De teJ{orten, die de begrotingen 
van Amsterdam en Rotterdam vertonen 
duiden er op, dat Den Haag als· gemeen
te toch wel een totaal ander karakter 
heeft dan beide andere steden. Het ver
wijt ·is wel ·eens gemaalü, dat vooral 
Amsterdam nogal met royale hand haar 
financiële beleid voert en in dit verband 
werd Den Haag dan als voorbeeld 
gesteld. Er is misschien inderdaad wel 
een tijd geweest, dat de hoofdstad be, 
paald geen zuinig beheer voerde, maar 
de besturen van vooral de drie grote 
gemeenten hebben tegenwoordig toch 
wel andere uitga1?gspunten bij het 
opstellen .van begrotmgen dan, laten we 
zeggen, 25 jaar geleden. Daarmee heeft 
de financiële verhouding tussen het Rijk 
en de gemeenten niet eens zoveel te 
maken. 

Zien we het goed, dan vormt de func
tie van de gemeente tegenwoordig het 
voornaamste uitgangspunt. Is deze 
zienswijze juist, dan is het duidelijk, dat 
Amsterdam en Rotterdam andere functi
onele behoeften hebben dan Den Haag, 
waaruit volgt, dat de bedragen, die <JP 
tafel moeten komen een andere grootte 
hebben. Het kan .niet ontkend worden, 

dat de pósitie van Amste1·dam en Rot
terdan'l voor de nationale economie van 
veel groter betekeilis is' dan die van 
Den Haag en dat er, om deze positie te 
handhaven grote(J'e) investeringen moe
ten worden gedaan. Men denke alleen 
maar aan de havens en het verschil 
met Den Ha>ig is duidelijk. 

Wanneer we niettemin onze voorlopi
ge mening van de Haagse begroting 
voor 1969 samenvatten, dan moet ons 
van het hart, dat de cijfers van de 
begroting de inch•uk gevén, dat het te
leid van b. en w. enigszins gekenmerkt 
wordt door te weinig daadkracht. Men 
houdt nog wel de positie van Den Hagg 
als centrumgemeente en als adminish·a
tief centrum in het oog. maar het heeft 
er veel van. dat b. en w. bevangen ziJn 
door de opvatting als zou deze stad min 
of meer een Mlopende zaak zijn. 

Het is vene van ons b. en w .. er een 
·verwijt van te mal(en, .dat Den Haag 
over te weinig bouwgrond beschikt en 
dat daardoor het bevolkingscijfer e~:1 
vrij sterke daling vertoont. Mede doOl' 
het gebrek aan grond heeft Den Hang 

gemaakt bepaald ongepast, ook onjuist 
trouwens iri zijn alg·emeenheid al zullen. 
er onder Suriilamers best ook wel eens 
personen zijn voor wie eén dergelijke 
benaming even toepasselijk zou kunnen 
zijn als voor elementen in iedere andere 
bevolkingsgroep. · 

De vragen van de heer Van Thijn 
kwamen erop neer dat hij wilde weten 
of b. en w. het met 4em eens zijn dat 
zo'n politieman dat niet mag zeggen. B, 
en w. moeten nog antwoorden, maar· de 
heer Van Thijn kan erop vertrouwen 
dat b. en w. evenals ied~r zinnig mens 
zullen vinden dat die politieman dat niet 
mag zeggen. Mevr. A. A. BaankMeijer, 
het dissidente Boe;renraadslid, vond 
dat die politieman dat best mocht zeg
gen en vroeg ijlings aan b. en w. of die 
dat ook niet vonden. 

Die vraag van mevrouw Baank was 
nu al een duidelijk voorbeeld van 
misbruik van het vragenreeht. Wat zij 
eenvoudig gedaan heeft is, met 
misbruik van een democratisèh \verkc 
tuig haar privé-politieke misvattingen 
etaleren. Van de eerste vraag, die van 
de heer Van Thijn, kan men nog aanne
men dat zij is gestelel om in het open· 
baar de aandacht te vestigen op een 
ontsporiilg van de democratische gelijk
heielsgedachte (al zijn er andere lU:idde
len), vari de tweede kan men zich 
slechts met verbijstering afvrägen hoe 
ièmand ertoe komt. 

rusten, dat de positie van het college 
van samenwerking nader onder het oog 
moet worden gezien (waarbij kan wor
den gedacht aan een mogelijke verhef
fing tot tweede raad), dat het orgaan 
eigen bevoègdhedim en een eigen finan
cieel statuut moet krijgen. 

Dat zouden, aldus de heer l\1ariji1en, 
de uitgangspunten moeten zijn voor een 
studie die een werkgroep of een com
missie zou moeten maken van de 
bestuurlijke problematiek in de agg'lo-· 
meratie. Peze werkgroep of commissie 
zou de heer Marijnen willen samenstel
len ·uit ·vertegenwoordigers van de ge
meenten en van het dagelijks bestuur 
van Rijnmond. . 

De oplettende lezer zal voor zlchzelf 
al hebben geconstatee1:d dat de voor
waarden waren geschapen voor twee -
onoverbrugbaar gebleken - tegenstel
lingen. De heer Van• der Ploeg vond dat 
met de indiening van een interimrap
port moet worden gewacht tot het plan 
voor een . ruimere gemeentelijke 
inspraak zal zijn uitgewerkt. Daarente
gen was de heer Marijnen - beducht 
voor het optreden van aanzienlijke ver
tragingen - van mening dat de Rijn
mondraad er recht op heeft zo spoedig 
mogelijk op de hoogte te worden gesteld 
van de jongste inzicht~n van het dage
lijks bestuur. 

de laatste jaren ook een emstig vct·Jie,; 
aan industrie en aan administratvv.~ 
(rijks~ )diensten geleden. Er is gee•1 
sprake meer van ontwilllwling, in te
genstelling tot· de randgemeenten, of
schoon ook die al rekening houden met 
het feit, dat over betrekkelijk ·weinige ja
ren aan de bouwactiviteit een einde zal 
komen. Alleen Zoetermeer kan zich ver
heugen over haar 'toekomstige groei. 

Van deze stilstand in ontwikkeling en 
gro~i geeft de begroting voor 1969 dui· 
delijk blijk. Wat we nu betreuren is, dat -
b. en w. wel een opsomming geven van 
allerlei plannen, maar dat de verwezen
lijking daarvan met zo weinig voortva
rendheid geschiedt. Onze meermalf!l 
geuite zorg over de trage vool'fgatls· 
met de sanering van de binnenstad, 
wordt door deze begroting alleen maar 
gevoed. Het is waar, dat het Rijk onz'l 
stad in vele opzichten in het jong,;te 
verleden de voet heeft dwars .. gezc:. 
maar dit zou juist een uitdaging voor b. 
en w. hebben moeten zijn om thans met 
grote kracht de sanering aan te vatten. 
Er is een aarzeling, die misschien niet 
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Prompt ging de dorpspolitieke ruzie 
verder toen kort daarna de heer W. H. 
F. van het Schip, voorzitter vari cle com· 
munistische fractie, daarop v1:agen stel
de aan b. en w. die erop neerkwamen 
dat hij van dit college een uitspraak 
verlangde over de racistische onjuisthe
den van mevrouw Baank. Ook deze 
vraag, hoezeer de verontwaardiging van 
de heer Van het Schip begrijpelijk mag 
zijn, is overbodig en daarom onjuist. 
Het is een vraag die geen enkel belang 
dient (behalve misschien dat hij daar
mee in de publiciteit brengt aat con1mu
nisten anders denken dan mevrouw 
Ba ank, maar dat. was al geen geheim), 
en die voorts een merkwaardige twijfel 
laat zien aan de democratische instel
ling van b. en w. Dit college mag toèh 
geacht w01;den wel enig iilzicht te heb
ben in dè opvattingen van de raad, en 
.dus wel democratisch te denken. Trou
wens er zit een communistische wet
houder· in het. college die de belijdenis 
van de heer Van het Schip zal kennen 

_.en delen. 

Al met al is het niet zo'n erg belang
rijke zaak. Maar het is misschien wel 
aanleiding de Amsterdamse gemeen
teraadsleden om zich nog eens te bezin
nen op de bedoeliilg van de bevoegdhe
den die hun zijn gegeven en· waarvan 
niet .anders dan ee integer en zindèlijk 
gebruik mag en moet worden gemaakt. 

De andere tegenstelling gold de sa
menstelling van de werkgroep of de stu
diecommissie. De heer Van der Ploeg 
\vilde daarin vertegenwoordigers van 
het· college van samenwerking benoemd 
zien, de heer Mar(jnen wilde een andere 
keus: vertegenwoordigers van de ge
meenten. Het is niet moeilijk te gissen 
welke. tegenstrijdige gedachten op de 
achtergrond van deze controverse 

·staan: 
Naar onze mening moet het 'worden 

betreurd dat het niet mogelijk is geble
ken beide partijen eventueel langs de 
weg van een. compromis zo dicht bij 
ellraar te brengen dat een eensluidende 
uitspraak mogelijk was geworden. Dat 
zou naar buiten toe stellig een betere 
indruk hebben gemaald. Nu is er maai: 
één. conclusie mogelijk: de lwude oodog 
tussen Rijnmond en de meerderheid 
van de gemeenten in de agglomeratie 
duurt onverminderd voort. 

De vraag is intussen wat het dagelijks 
bestuur van Rijnmond met de beslissing 
van het college van samenwerking moet 
begiilnen. Formeel heeft het geen 
boodschap aan dat college. Het zou de 
motie dus rustig· opzij kunnen leggen . 
J\faar of dat om redenen van· tactische 
aard verstandig zou zijn? Ten slotte was 
het een uitspraak die aan duidelijkheid 
weinig of niets te wensen overliet. 

. helemaal aan het college te wijten is. 
m.aar dié eerder valt toe te schrijven 
aan anderen. 

Daar komt ongetwijfeld bij, dat sane
ring een proces van lange aciem bete
kent, maar dat ·neemt o.i: niet weg, dat 
we van b. en w toch graag me·er voor~·.
varendheid zouden zien. Die is in ho,:;·e· 
mate nodig, omdat hoe langer hoe meer 
schade wordt toegebracht aan het leef
klimaat van deze stad. Er worden ons 
nauwelijlrs nieuwe initiatieven aange
kondigd, want het voornemen tot re
constructie van Scheveningen was al hü 
van jaren bekend en daarvan moetun 
we nog maar afwachten of het niet al· 
leen bij een fraai plan zal blijven. Men 
heeft onze burgerij al jarenlang vel'? 
fraaie plannen beloofd, maar ze zijn tot 
nu toe niet of nauwelijks van de gronj 
gekomen. Deze begroting geeft niet de 
indruk, dat hierin nu 01) korte term ~.in 
verandering zal komen, ondanks stelli;s· 
welgenleende goede voornemens. 

Het enig goede van deze begroting,. ts, 
dat de burgerij in 1969 waarschijnlijk 
slechts een enkele verzwaring van 
lasten zal worden opgelegd, nL de V2l'· 

hoging van rioolbelasting en rioolrecht. 
Wie de memorie van toelichting· intus
sen nauwkeurig leest, zal tot de ontdel'
ldng komen, dat het niet uitgesloten 
m.oet worden geacht, dat ook sommig0 
tarieven omhoog zullen gaan. We ver
moe'den, dat de gemeenteraad het b. en 
w. straks niet gemakkelijk :'lal maken. 
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BELANGWEKKEND CONGRES OP 12 OKTOBER: 

Het wonen en werken 
het Amsterdam van 1980 

Er is reden tot bezorgdheid over Je 
toekomst, van Amsterdam. Op twee v"üa
le gebieden, het wonen en het werken, 
zijn de ontwikkelingen niet zeer bemoe
digend. Er is dringend behoefte aan een 
analyse van de situatie en aan een zoe
ken naar wegen om de relatief achteJ·
blijvende beweging ''an Amsterdam te 
ve1·snellen. Daarom is het congres dat 
de VVD-afdelingen van Amsterdam en 
omgeving op 12 olrtober, volgende \vee:< 
zaterdag. houden van mèer dan alleen 
maar lokaal belang. Daar zal niet al
leen een momentopnanie worden ge
maakt van de stand van zaken, mactr 
·daar zal vooral worden nagegaan welke 
voorwaarden moeten worden vervuld 
om straks - gedacht \VOI'dt aan 1980 ·
Amsterdam de gereedschappen te bezor
gen die nodig zijn om bij te blijven, en 
liefst voorop te gaan, in de landelljl{·~ 
ontwikkeling. Enkele van de basisvoor
waarden zijn neergelegd in twee pre-ad
viezen: Het werken in Amsterdam in 
1980, van het gemeenteraadslid G. W. 
Keja, en Wonen in het Amsterdam van 
1980, van het gemeenteraadslid drs. 
A. Pais. 

Enkèle bijzonderheden over dit con
gres waren reeds vermeld in dit blad. 
in het nummer van 6 september, Als titel 
van het congres is toen door een zet
foutje in een deel van de oplaag vermeld 
"Wenen en_ werken in het Amsterdam 
van 1980' '. Het zal duideÎijk zijn ge
weest dat de eerste e een o had moe
ten zijn, maar de zetfout heeft Wel iets 
van. de sfe.er. 'Yeergegeven. Het .èongres 
wordt gehouden in het Minetvapavil
joen,. het begint oni tien uur zaterdag
morg~n, iedereen kan aan het congres 
deelnemen, de deelnemerskosten bel<>
pen f ·3,pO per deelnemer, de ge
meenschappelijke lunch kost f 5,50. Aan
melding bij . de eongrescommissie p/a 
Secretari;:Càt van de afdeling Amsterdam 
van <fe VVD, Herengracht 35, Amster
dam c. Op het congres zullen de onder .. 
werpen worden ingeleid door de heren 
Keja en Pais, met aanvullende toelich
tingen van wethouder G. K. J. M. 
Hamm. e11 van dr. ir. R. van der Wal. 
dii,ecteur van de provinciale planolo
gische dienst te Haarlem. Er zullen 
groepsdiscussies zijn en een forum 
waarin alle Amsterdamse VVD-raadsle
den zullen zitten. De pre-adviezen zijn 
of worden de deelnemers tevoren toege-
zonden. · 

Sa111enhangende problemen 
.. Het zal duidelijk zijn dat beide proble
men innig· met elkaar samenhangen, in 
het bijzonder doordat het werkklim:..at 
wordt beïn,vloed door het woonklimaat 
en omgekeerd; En het zal dai:l ooit dulde
lijk zijn· dat; als beide faèf-oren oh
gunstig zijn, er inderdaad alle .reden is 
om met grote nauwgezetheid e~ s;tmen
:werking· tussen alle groeperilig~p. te zo,~
ken naar wegen tot verbetering. 

In zijn preadvies over het wonen be
handeldt drs, Pais eerst de situatie van 
het ogenblik, waarin ·het s.tatistische wo
ningtekort, .gelukldg, nu goëddeéls iiHw
geheven. Maar dat .bet.ekent allerminst 
dat er ' nu. geen el'Ustig-e vrtüigstilkken 
meer zijn. .De . heer ·Pais noemt het 
structurele tekorten en 'hij doelt daarbij 
vooral· op het ruimtelijke tekort en het 
kwalitatieve tekort. 

luimtelijk tekort 
Het ruimtelijke tekort is ieder be

ken!l: het grondgebied .van de gemeente 
Amsterdam is vrijwel voig-c bouwd; als 
straks de Bijlmermeer klaar is· en als 
:Amsterdam-Noord vol is, heeft Amster
dam praktisch geen bouwgrond meer. 
Dat zal omstreeks 1980 het geval zijn. 
Maar dan zal niet de woningbehoefte 
stilstaan. Het is dan ooi' begrijpelijk d::it 

mede met het oog op de toeneming 
van het aantal forenzen en de grotere 
aantrekkelijkheid van het woonklimaat 
buiten de Amsterdàmse geme(mtegren,; 

zen - bij het zoeken naar een oplos.;;L1g 
van het ruimtelijk telwrt in het te 
Amsterdam te voeren woningbeleid ook 
de mogelijkheden in andere gemeenten 
in beschouwing (moeten) worden geno: 
men. Dat brengt de heer Pais tot een 
conclusie: Het "ruimtelijll telwrt" 'en 
aanzien · van de volkshuisvesting tn 
Amsterdam vormt mede een ·van de 
krachten in de richting van nieuwe 
bestuurlijke· organen, boven de ind;.vi
duelc gemeenten uitgaande. Met deze 
conclusie is het woonvraagstuk al met
een buiten de gemeentelijke proporties 
getild. 

Toch laat hij het daar niet bij. De 
heer Pais acht het wel degelijk noclig 

om ook binnen de stadsgrenzen alle mo
gelijkheden nader te bezien. In hoeverre 
de ruimtelijke mogelijkheden in de stad 
een ernstig knelpunt zullen vormen, 
hangt ·uiteraard ook af van de toe-· 
komstige vr:Jag· en aanbod op de 
hoofdstedelijke woningmarkt. Progno
ses voor de agglomeratie Amsterdam .. 
AmstelVeen, Diemen en Ouder-Amstel 
tonen een bevolkingstoeneming tot n1eer 
dan een miljoen inwoners in 1980 indien 
er g·ecn n1igratoire be\vegingen zouden 
plaatsvinden. ivraar voor· zoveel menselJ 
is. geen plaats, althans indien de plan· 

· n.en voor sanering en reconstructie bb
nen Amsterdam volgens .. de voorlopige 
riehtlijnen worden uitgevoerd. Dan is Cl' 

tenhoogste plaat;; voor 977.000 inwoners. 
met andere woorden, dan zou emigratie 
uit Groot-Amsterdám onvermijdelijk 
zijn. Daarbij is· dan nog gerekend op 
een vermindering van de gemiddelde wo
ningbezetting van 3,1 tot 2,9. Het is de 
vraag of zelfs dat houdbaar zal blijl\en. 
Het zou bes.t eens kunnen zijn dat de. 
gemiddelde woningbezetting in 1980 
n1inder is dan 2.9, vooral indien in het 
komende decennium meer. dàn tot im 
toe aandacht wordt geschonken aan de 
zelfstandige huisvesting van alleen
staanden. 

Een zeer helangTijke · stelling zou W('l 

een., ktnmPn blijken dat, zoais tle heer 
Pais opmet•kt, in Amste1•dam ondanks 
de aanzie!Ilijke nieuwbouw het totaal
bestand :üHI woning·en in de jaren ze. 
vcntig· toeh pet· saldo met nog geen viJf 
procent zo.11 toenemen. Dat is een ge
volg Yall. de thans vigeremle inZichten 
b'j de stadssanering clie de woningdicht
heid in bepaalde wijken belangrijl;; min-

. der wil . maken dan zi.i was. De OlJsteUer 
van het pi;eadYies acht de ideëen om· 
trcnt de herbebouwingsdichtheid aan· 
vechtha:u·. Nmir zijn mening· zal het
wens~lijk blijkeu deze berbeooH· 
wingscliehthcid belang·rijk hog·er te stel
len. 

Kwalitatief tekort 
Een zeker niet n1inder bel;:mgrijk pro

bleem is het kwálitatieve tekort van het 
Amsterdamse woningbestand. Het pre
advies. gaat uitvoerig in .op de enquête 
van 1964 waaruit bleek dat 42.000 van 
de 260.000 huizen in Amsterdam krotten. 
wai'en, en komt dan tot de bevinding dat 
de wenselijkheid van inschakeling .van 
pàrticljlier initiatief bij sanering en rc
constnietie zeer groot is, tilthans indien 
men tot een behoorlijke:. continuïteit en 
kwaliteit in de nieUwbouw wil komen. 

. Ten aanzien van het beleid in de ja- . 
ren zeventig noemt de heer Pais een 
hoog niveau vm1 bou\vactiviteit noodza
kel~ik, dat houdt mede in dat-' wil men 
de Bijlinermeer in 1!)80 volgebouwd hciJ
ben - gestreefd moet worden naar het 
vermijden van stagnatie- in de parÜcü- · 
Here woningbouw irt dit . stadsdeel. ·De 
woningbouw zal voldoende differentiatie · 
in grootte, uitvoering en prijsklasse 
moeten vertonen. ook al 0111 sociale V<:r-

. zwaJ,king ·-van. de hoofdstad · dóor ·het 
wegtrekken v~m bepaalde · maatschappee · 
lijke· groepen,:· n@:rf"}:&ndêfe< gemeenten 
tegen .. te .. g1l;ll.Jl: dat is slechts mogcliik 
met k\;,iauteitscon."currentie. 

Geen: o.verheidsbouwbedrijf 
Een overheidsbouwbedrijf vo.or 

Amsterdan1. acht de heer Pais overbod1.o.· 
en dus ongewenst. Wel zal de gen1eentè". 
lijke overheid initiatieven dienen te ont
wikkelen teneinde het eigen woningbeLit 
belangrijk uit te breiden (op. het ogen' 
blik is dat relatief laag in de hoofdstad). 

Vervolgens wijst het preadvies ûl'ûj) 

dat in de huurklassen. tussen 100 en 1'50 
gulden per maand in Amsterdam nog 
een structureel. tekort is; zelfs bij epn 
flinke .. doorstroming"' is het de vräag 

of de eategoi"ie huurders van zulke wo
ningen in de bestaande. voorraad zou 
kunnen worden opgevangen. Dat bet•,•
kent dat bij nieuw- en herbouwplannen 
vooral ook aan deze categorie moet 
worden gedacht, en dat vraagt op zijn 
beurt misschien wel bezinriing op · de 
taak van de woningbouwcorporaties. 

De heer Pais ga at nog op verscheid.;
ne andere vraagstukleen in die het he
zoek aan de bespreking over dez•; 
kwesties op het congres van· volgende 
week zaterelag belangwekkender malmn. 
Enkele van die kwesties zijn het hunr
beleid en de erfpachtregeling. Dit 
laatste punt komt tevens ter spralm in 
het preadvies van de heer Kejn over. 
het werken in Amsterdam. 

Zorgelijke cijfers 
Dit tweede preadvies is korter, sober

der,. maar niet· minder zorgelijk De con
crete cijfers spreken hier duidelijk 
Eind oktober 1966 bood Amsterdarn 
werkgelegenheid aan 347.000 personen. 
Van toen af is het naar beneden ge
gaan. Tussen 1950 ·en 1966 nam de werl{
gelegenheid elk jaar toe, in 1966 ging 
het aantal arbeidsplaatsen met 25'30 
naar beneden. Vooral in de secundaire 
sector, dus in de ,.produldiesec;tor" zijn 
de cijfers zorgwekkend, ofschoon de 
laatste tijd ook in de tertiaire· sector, 
dat is de handel en dienstverlening, een · 
verslechtering te constateren is. Trou
wens bij uitsplitsing van de sectoren 
moet worden vastgesteld dat in de se
cundaire sector de· teruggang al langer 
aan de gang was: tussen 1950 en 1966 is 
hier de werkgelegenheid met bijna 25% 
gedaald. In de handelssector is het 
aantal vestigingen eveneens gedaald, 
hoewel het aantal arbeidsplaatsen, 
tot 1966 toenam, dat wil. dus zeggen 
dat kleinere zaken verdwenen en dat 
er een ontwild,eling naar grotere be
drijfseenheden gaande· was. 

Een waarscimwend teken aan de 
wand is dat bij . de Amsterdamse bedrij
ven de. investerin~en relatief achterblij
ven bij die in ·het Nederlandse be
drijfsleven. Amsterdam mag . dan nog
steeds de grootste industriestad van Ne
derland zijn, maar men kan zich afvra
gen of dat niet zál veranderen. als, zoals 
het preadvies . opmerkt, ·vooral bij de 
industriële · 'bedrijven weinig uitbrei-
dingsinvesteringen plaats"Tinden. · 

Nadelige grondpolitiek 
Het bedrijfsleven zelf, aldus het !)re

advies-Keja, wijt dit vooral aan de grónd
uitgiftepolitielr van . het gemeente
bestuur van Amster'clam. Het Amster
damse bedrijfsleven is nl. van menin.5 

. da"t het· door de "'èrfpachtspolitiek gedu· 
peerd wordt ten opzichte van bedrijven 
in andere gemeenten en daardoor in eèn 
uitzonderingspositie wordt geplaatst. De 
.vijfja,arlijkse èànonaanpassing aan de 
geldwaar<W heeft hen,nog yerder .in een 
isolement g~plaatst. Alle.en :de· z~~f g:i·o· 
te bedrijven zijn in staat gebruik te · 

· malren van de zgn: afk6oprëgelirig.-·fHet 
preadvies noemt. geen Yoorbeelden v;;~.rt 
oude Amsterdamse beddj\ren " dit( dër 
laatste tijd de hoofdstad. vaarwei heb
ben gezegd of dat binnenkort zulle'l 
doen, n1aar zoals bekend is dat een zo 
langzamerhand · zorgwekkend aantal), 

Ook de proclul,tiewaarde v&n nrt 
Amsterdam;o;e bedrijfsleven groeit min
der dan die van het .hele land. Dat 
yerschijnsel kan overigens goeddeels 
worden verlda:al'd uit het relatief terug
lopen van het aantal arbeidspaatsen 'n 
de stad. 

Beleidslijnen 
Als beleidslijn voor de gemeentelijke 

politiek in de komende jaren zegt het 
preRd\'ics dèit de VVD-fractie in Amster-
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dam zal blijven streven naar e·en g-?
meentepolitiek die is gebaseerd op een 
harmonische groei van Amsterdam als 
centrum van een stadsgewest. Dat vergt 
tevens een zorgyuldig afgewogen vesti
gingsbeleid, ook al om d() conjunctuur
gevoeligheid zo geriüg mogelijk 'te hou
den. Voorts zal de gemeente ervoor 
moeten zorgen dat de opleidingsmoge
lijkheden zoveel mogelijk op de behoef
ten van het bedrijfsleven wórden af
gestemd. De VVD-fractie zal intussen 
blijven pogen andere politieke groepe
ringen te doen inzien dat de tegen
woordige gronduitgiftepolitiek voor het 
Amsterdamse bedrijfsleven bijzonder 
nadelige gevolgen heeft. De fractie 
blijft het als haar plicht zien op te 
komen voor de belangen van het klein
en middenbedrijf. Dat wil niet zegge'l 
dat niet-levensvatbare bedrijven kunst
matig in het leven gehouden moeten 
worden, maar wel d&t een gezond mid
denstandsbedrijf de kans moet krijgen 
zich verder te ontplooien. 

In}Jlaats van de overheid zal de ban
del weer zelf moeten gaan bepalen gedu. 
t·ende welke uren van cle dag Zij haat• 
klanten wil gaan bedienen. De heer Ke· 
ja noemt het een dwaze vertoning dat 
een groot deel van de dag ·de micl· 
denstand zijn Winkels open heeft ter\vijl 
in diezelfde tijd de meesten van zijl• 
klanten zelf ook werken. Dat zal nog 
meer gaan klemmen. (}oor de te ver
wachten groei van het aantal vrouwe· 
lijke beroepsbeoefenaren en in het bij
zonder het aantal gehuwde werkemle 
vrouwen. " · 

Klimaatverbetering nodig 
Voor de hele Amsterdamse werkende 

· bevollüng zal moeten word,en gestreefd 
naar een maximale . werkgelegenheid, 
verhoging van het weivaartsniveau en· 
beter samenspel en begrip tussen de 
verschillende· bevolkingsgroepen. Het 
werkklimaat in Amsterdam zal verbe
terd . kunnen worden dooi· verbetering 
van het openbaar vervoer en van de 
verkeersdoorstroming. Vooral met het 
oog op de te ver\vaéhten toeneming van 
het aantal forenzen zal dat een belang
rijke factor blijken. 

Tot besluit worden in dit preadvies 
nog een aantal verwachtingen voor '!980 

. uitgesproken. De. IJselmeerpolders zul
len dan in ontwikkeling zijn, de ocver
verbindingen zullen dan wellicht beter 
zijn, in en om de'·stad zullen helihavens 
komen, en vele and~re verwachtingen 
worden uitgesproken waarbij aan een 
gemiddelde werktijd van 35 tot 40 ·uur 
per week wordt gedacht. . · · 

Er is een aspect van Çie Amsterdamse 
V{erkgelegenheid dat fn het preadvies 
niet ter sprake is gebracht; begrijpelij!' 
overigens omdat het ziçh niet in concrec 
te gegevens laat vastleggen. Dat is de 
psychologische rem op · liet Amster
damse werlddimaat. Mogelijk l;omt dat 
volgende week zaterdag op het coi1g ,·es 
nog ter sprake. 

LIBERAAL 
VLAAMS 
VERBOND 

·, ... ··-.: 

l\le.t genoegl'n stellen wij vast 
tlat door onze yriemlcn van het 
Liberaal Vlaams Verbond voort
thuen<l belangstelling· wordt ge· 
tooml ook \"oor het wel en wee 
nm hP.t Nederlandse libei·allsme, 
zoals dat ûch in lle VVD en haar 
n>lks\·erteg·enwoordigers 
festeert. 

liet Volksbelan,!(·, het half-maan· 
!lelijks orgaan Yan het Libemal 
Vlamus Verbond, mun in zijn edi
tie \'au 26 sept. jl. het door ons 
redaeticlid A. W. Abspoel ge\·oer·· 
de g<>sprek met me\"rouw G. V. 
\"an Someren-Downer (Ii.a.\". 
haar aftreden als lid \'an de 
Tweede I<amer) Yolledig over. 

H<'t nummer van 14 sept. van 
· ltei Vull•sbelang bevatte een arti
kel van de haucl ·van onze collega 
n. l\laltha, gewijd aan de betelw· 
nis en de grote veräiensten van 
nu wijlen prof. mr. P. J. Oud. 
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• Schadeclaims 

Gaarne aanvaard ik de aanmoedigen
de "uitdaging" van de heer Faber (Vrijh. 
en Dem. van 13 sept.) om over bovenge
noemd onderwerp .. expliciet" mijn me
ning te geven. Tot zulk een uitdr~k~e
lijke stellingname is te meer aanle1dmg 
gezien het nasr~hrift van ~nze algemeen 
secretaris bij de opmerlungen v-an de 
heer F., hetwelk -- zowel op dit als op 
het voorgaande punt betreffende _de 
nieuwe belastingvoorstellen - getmgt 
van die fijne nuancering die dikwijls in 
ue politiek" onvermijdelijk, ja zel~s on
misbaar is maar die door het pubhek -
"ue kiezer"~ - niet steeds 'i.vordt begr~
pen en... in een enke~ _ge;:al door di: 
kiezer tereeht en "exphc1et , wordt ver
worpen. 

Naar mijn mening hebben we met een 
.,.eval van deze laatste soort te maken 
bij de behandeling van de beide 
wetsontwerpen betreffende de goedkeu
ring van het met Indonesië geslote~ 
verdrag en de verdeling van de_ daarbiJ 
overeeno-ek:>men schadevergoedmg. He
laas is "'het onderwerp zodanig veelom
vattend en ingewikkeld dat 1. het ~eh 
niet leent voor uitputtende behande_lm? 
in deze rubriek, en 2. het wèl "l~Sl
ders", · maàr niet het g~·ote pubh:k 
aanspreekt als een zaal{ d1e de moeite 
waard is om. voor te "vechten" en 
waarvoor, desnoods, een kabinetsciisis 
ware te riskeren. Vanwege het eerste 
zal ik mij voorlopig bt enige hoofdza
ken moeten beperken; voor wat het 
tweede punt betreft stel ik volgaar~e 
mijn vertrouwen in onze Tweede Ka
mer-fractie. 

Dank zij een uitvoerige c?rr~spondei:
tie tussen één van de parhcuhe:e clai
manten en het Bureau Schadeelmms In
donesia beschik ik over de bewijzen dat 
de twee door het B.S.I. gehanteerde 
berekeningsgrondslagen vo:>r de sc~ade
claims niet correleren. Deze technische 
kwestie zal te zijner tijd ter bestemder 
plaatse opnieuw: worden voorg~hra~ht. 
Zij wordt hier slechts volledigheids-
halve vermeld en leidt, aannemende 
dat bedoelde bewijzen ook in de toe
komst niet kunnen w:>rden weerleg?, 
tenminste tot de conclusie dat de bas1s 
voor de verdeling van de totale schade
loosstelling niet met voldoende zor~l
digheid is vastgesteld. (Nadrukke~IJk 
wil ik erop wijzen dat deze constate_rmg 
niet beoogt twijfel te uiten aan de mte
o-riteit van de betrokken ambtenaren 
daarvoor bestaat mijnerzijds géén- re-
den.) 

Belano-rijker in het bijz:>nder voor 
de talrijke claimanten die de door het 
B.S.I. voorg·estelde registratie va~ h~n 
claim terecht of ten onrechte, mmid
dels hebben geaccepteerd - is het voor
nemen van de overheld deze slechts 
zeer ten dele uit te betalen, namelijk 
naar evenredigheid tussen de nog door 
het parlement goed te keuren schade
loosstelling (van een aanvankelijk vrij
wel overeengekomen bedrag van 1200 
miljoen teruggebracht tot 600 -milja_en) 
en het totaal der claims (van aartZien
lijk meer dan 4 miljard), d.w.z. voor 
omstreeks 12,5 pct. zulks onder het mot
to dat Indonesië , ,nu emuaal niet J11eer 
kan betalen". Evenals voorgaaiide rege
ringen handhaaft de huidige . regering 
haar standpunt dat al deze claims voor 
rel,enin"' lwmen van de rechtsopvolgster 
van de o vo:>rmalige Nederlands-Indische 
regering d.i. de regering van de repu
bliek Indonesia. Dit standpunt mag me
de zijn ingegeven door wat de heer Fa
iber noen1t , ,hoge budgettaire nood'', het 
mag - 111.ogelijk - formeel-juridisch 
enigermate verdedigbaar zijn, dat bete
kent echter geenszins dat het het 
reehlsgevoelen bevredigt, met name 
niet met betrekking tot die confiscaties 
die plaats vonden als een direct gevolg 
van het Nederlands-Indonesich geschil 
met betrekking tot de overdracht van 
het huidige West-Irian. V:>orzover Ne
derlandse onderdanen hierdoor werden 
benadeeld, en velen van hen werden 
beroofd van hun enige bron van in
komsten, waarvoor ûj een groot deel 
van hun leven hadden geleefd en ge
werkt, draagt on:.~e regering, en daar
m.ede ons gehele volk, een verant
woordelijl,heid, die zich niet, met welke 
formeel-staatsrechtelijke constructies 
dan :>ok, laat verdoezelen. 

Het is daarom dat ik wèl de teneur, 
maar niet de beperkingen, van het plei
dooi van de heer Faber gaarne, en ex
pliciet, onderschrijf. Het is niet vol
doende dat onze fractie zich straks beij
vert om de J'egel'ing te bewegen haal' 
e.Tgt:n dairn op e('n aandec] in de ~cha
tlploosstelling tel'lig te 1wnwn. :Het is 

Mijn opinie • 
IS ... -

mij niet duidelijk hoe de heer Korthals 
Altes in dit verband in ernst kan stellen 
dat "bij de vaststelling van de schade
loosstelling zelf uitdrukkelijk relwning 
is gehouden met een claim van de Staat 
der Nederlanden, gegrond op schulden 
van Indonesië die bij de souvereini
teitsoverdracht zijn erkend" en het hem 
tezelfdertijd "niet juist" voorkomt "de 
ontwikkelingshulp in verband te bren
gen met het inderdaad tragische lot dat 
Nederlanders die in Indonesië alles heb
ben verloren, hebben ondergaan". Ik 
zou graag_ vernemen h oe men dan 
wèl tot die-600 miljoen is gekomen- en 
wat dit bedrag dan geweest had moeten 
zijn indien met die "Claim van de Staat 
der Nederlanden'' geen rekening z:>u 
zijn gehouden! 

Ik meen nog steeds dat. juist in ons 
- gelukkig - sociaal bewogen land, het 
inderdaad "een groot nationaal schan
daal" (hr. F.) alsook een schandvlek op 
onze politieke integriteit zou zijn indien 
ons volk, en wij in de VVD, akkoord 
z:>uden gaan met het voornemen van de 
regering deze veela;J bejaarde clai
manten - onder wie vele "kleine luy
den" - letterlijk af te schepen met een 
12% pct. uitkering door elke aanvulling 
op dit belachelijke percentage uit de 
Nederlandse schatkist te weigeren op 
basis van formeel-juridische of "budget
taire n~od"-argumentaties. 

Politiek 'is de kunst van het haalbare, 
dat wordt ook hier niet ontkend. Ik 
meen echter dat deze stelling niet mag 
leiden tot een gedragslijn die ons zou 
kunl1en doen twijfelen aan onze eigen 
politieke integriteit. Graag daag ik 
op mijn beurt allderen uit :__ onder wie 
naar ik hoop meer deskundigen -
mij aa11 te tonen, mij te doen géloven, 
dat dit grote woord in het verband van 
de schadeclaims Indonesia door mij 
hier, zowel als bij vorige mondelinge en 
schriftelijke contacten te dezer zake 
met fractieleden en andere partijgeno
ten gedurende de achterliggende 12 
maanden, ten onrechte wordt gebruikt. 

Ik sta daarvoor nog steeds open. 
Maar mocht n1en mij, en de lezers van 
dit blad, niet kunnen overtuigen dan 
hoop ik dat zij die in regering en 
volksvertegenwoordiging de verant
woordelijkheid dragen, bereid zull'en 
zijn de consequenties te trekken d:>or 
hun huidige voornemens alsnog, en zo 
enigszins - mogelijk op korte termijn 
drastisch te herzien. 

J. BRANDER, Bilthoven 

In deze rubriek nemen wU brie
ven van lezers op, waarin een 
mening naar voren wordt gebracht 
dle naar het oordeel van de 
redaetie de aandacht van andere 
le-zers verdient. Dit houdt uiter
aard niet in dat de redactie het 
altijd met die mening eens z.al 
zijn. Zij behoudt zich het recht 
voor inge-.wnden brieven te bekor
ten. Anonieme brieven worden 
tt>-rzijde gelegd. 

• Samenwerking 
Na alle· fusies en samenwerkingsvor-' 

men in de industrie wordt in Nederland 
thans ook op maatschappelijk terrein op 
uitgebreide schaal de mogelijkheid tot 
samenwerking onderzocht. Die .tendens 
moet alle liberalen wel bijzonder ver
heugen, omdat zij altijd al Vaii mening 
waren dat op velerlei gebied samenwer
king met andersdenkenden best moge
lijk is, als men elkaars mening respec
teert. Echter, dat respect moet weder
zijds zijn, en ik ben bang dat er libera
len zijn die dit in hun streven naar 
samenwerking dreigen te vergeten. Men 
moet niet zo verdraagzaam zijn dat 
n-ien ook de on verdraagzamen· "Wil ver
dragen, want dan lopen tevens de vrij
heid en de democratie gevaar. 

MEVR. I. H. MARKUSSE, Goes 

• Nato. 
Het patroon van de redenering _in het 

artikel van Vrijheid en Democratie van 
27 spetember over de Nato is eenvou
dig. De Russen hebben weer eens ge
toond slechts in macht te geloven, als 
zij door onderhandelen hun zin ni~~ k~n
nen krijgen. Zodoende hebben ZrJ zrch 
brutaalweg nieuwe stellingen ver:~.chaft 
aan de grens van TsjechoslowaklJe en 
de Bondsrepubliek. Dus moeten wij snel 
de Nato versterken, anders lopen we 
het gevaar onze "traditionele vrijhe
den" te verliezen. Zoals wel meer ge
beurt heeft de eenvoud ook hier tot een 
aantal vervelende simplificaties geleid. 

Zo moet de militaire noodzaak van 
versterking van de Nato. betwijfeld wor
den. De heer Willi Brandt kon in de 
Bundestag verklaren dat we niet moe
tèn vergeten dat de Nato het sterkste 
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militaire bondgenootschap uit de werel
geschiedenis is. Het bestflan van d:ü 
bondgenootschap heeft de Russen echter 
niet belet in te grijpen in 
Oost-Duitsland, Hongarije en Tsje
choslowakije. Zou de Sowjet-Unie nu in
eens, als we dat sterkste bomige
nootschap dat ooit bestaan heeft nog 
wat n1.eer versterken, wèl ervan weer
houden worden om in te grijpen in an
dere Oosteuropese staten? -Dat is on
waarschijnlijk, en het zullen dan ook \Vel 
andere factoren zijn die de- Russen 
eventueel weerhouden van een verder 
ingrijpen. 

Dan de nieuwe stellingen van de Rus
sen. Natuurlijk, er staan troepen van de 
Sowjet-Unie aan de grens van Duitsland 
en Tsjechoslowakije, zoals daar ook 
Amerikaanse troepen staan. Alleen zul
len de Russen hun· wapens wel meer op 
Praag gerieht houden, dan op de Ameri
kaanse troepen. De Russische troepen 
in Tsjechoslowakije zijn voor Moskou 
als bezettingstroepen gebonden Ran dat 
land. Daar komt bij dat, en dat is al 

- meer opgemerkt, zij het niet in Vrijh. 
en Dem., de betrouwbaarheid voor 
Moskou van de Tsjechische en Roe
meense divisies toch wel sterk "J;ermin
derd moet zijn. Zo bezien is het nog 
maar de vraag of het Warschaupact wel 
sterker uit het Tsjechoslowaakse avon
tuur gekomen is, en daarmee vervalt 
een duidelijke militaire noodzaak voor 
versterking van de Nato. 

Maar, zegt Vrijh. en Dem., han,dha
ving van onze vrijheden is een inspan
ning waard. Dat is natuurlijk waar. Dus 
toch een extra-schepje op onze Nato-bij
drage, en verlenging van het lid
maatschap van dat bondgenootschap? 
De Nato wordt gedomineerd door de 
Verenigde Staten, en door ons lid
maatschap van de Nato ondersteunen 
we dan ook op z'n minst incHreet het 
buitenlands beleid van de Verenigde 
Staten. En wie beweert dat de Ameri
kaaiise politiek de handhaving of 
versterldng van de traditionele vrijhe
dep als doel heeft, moet ofwel aan 
blindheid, ofwel aan een verregaande 
naïeViteit lijden. In ieder geval zullen 
de generaals van deze wereld binnenska
mers om deze bewering hartelijk la
chen. Een andere reactie kan men zit:l_1 
tenminste van het handjevol elkaar snel 
afwisselende Latijns-Amerikaanse dicta
toren, en heren als Pattalws, Papadoepo
los, Ky, Franco, Caetano, Salazar, en 
wie nog meer, niet vetwaehten. Het 
Amerikaanse beleid is g-ericht op een 
weinig intelligente bestrijding van het 
communisme. En als in dat beleid een 
onderdrukking van vrijheid te pas 
komt, dan zal dat Amel'ika een zm·g 
zijn. Zo kan het dan ook bestaan d::tt in 
een bondgenootschap dat gel'icht is op 
"handhaving van de traditionele vrijhe
den" in ieder geval in t\vee lidstaten die 
vrijheid met steun van Washington. me
de via de Nato, op onverbloemde wijze 
onderdrukt wordt. 

De conclusie van het betoog in Vrijh. 
en Dem., vm·sterking van de Nato. 
komt hiermee wel op een heel wankele 
basis te staan. Men kan het ermee eens 
zijn dat een lidmaatsehap van een 
westelijk militair bondgenootschap \'001' 

Nederland een noodzaak if'. :Maar en· 
thousiasme voor de Nato zoa.ls die nu 
functioneert moet men toch niet vel:
wachten. Pas wanneer de Nato zkh 
werkelijk gaat richten op verdediging
van de vrijheid, ook in eigen huis, en 
dat doel dus ook weer onderdeel Ivan 
het Ameri-kaanse buitenlands beleid gaat 
uitniaken, kan men denken aan verster
king van de Nato. Nu, en dus ook in 
1969, bij de verlengingsbesprekingen, 
past een grote dosis scepsis meer dan 
de enthousiaste verster!dngsdrang die 
Vrijheid en Democratie ten toon 
spreidt. 

-Ondersteuning van de -Jiberalisa.tie
tendens in Oost-Europa is van zo'n 
versterking ook Rl niet te verwachten. 
Wil men dat bereiken, dan ligt een ge
baar als de erkenning; van de 
Oder-Neissegrens bijvoorbeeld eerder 
voor de hand. 1-raar het zal nog wel 
even duren voordat Vrijheid en Demo
cratie dat op de vool'paginll gaat beplei
ten. 

E. LIETAERT PEERBOLTE. 
Amsterdam 

Wij zi}i~ het l)OOr e~n lielan._qrijk deel 
niet eens met de hee1· Lif'lam-t Peer
bolte, maar ·misgwuu-;n IM'm .c::eker niet 
zijn visie op de Nalo !J'<drukt te ;;ie!L 

Redactie. 
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Het kieswet-rapport van de commissie-Cals (IV) .. ,·; 

Verschillende· kiesstelsels 
Aan het slot van de inleidende paragTaaf Ol) het hoofdstuk "Algemene Be

schouwingen" vestigt de Staatscommis".ie-Cals in haar (eerste) rapport er terecht 
nog eens de aandacht op, dat de problematieli rond het ldesstelsel niet alleen 
in Nederland leeft. Ooli in andere d<~mocratisch géregeerde landen kan men reg·el
matig geluiden van onbehagen over het (daar) geldende ldesstelsel vernemen, die 
soms in verandering van stelsel ·of althans in voorstellen daartoe resulteren. 

De ervaring·en, die men in het buitenland met bepaalde kiesstelsels of met de 
overgang nam· een gewijzig·d stolsel opdoet, verdienen naar de mening van de 
staatscomnüssie stellig aandacht, in zoverre zU aanwUzingen geven over het effect 
dat van bepaalde modificaties in ons Jdessysteem verwacht zou lmnnen worden. 

De staatsemumissie is wel zo reëel te erkennen dat zulk een onderzoek in 
zoverre teleurstellend is, dat het ons \Veinig of niet verder brengt. En wel mmlat 
in landen waar Jdesstelsels bestaan die mogelijk een alternatief voor onze even
redig·e vertegenwoordiging· zonden lmnnen vormen, jtüst weer vele bezwaren tegen 
d i e stelsels worden gehoord. De stsatscommissie zegt het. in haar rapport al<lus: 
"Een algemene indicatie ten .aanzien van de vraag, welk stelsel als het meest 
wenselijl;:e beschouwd moet worden, levert de vergelijking· met het btûtenlaml 
ecllter niet op". 

Een vooi>beeld van de met name b1j 
de liberalen levende ernstige bezwaren 
tegen het daar bestaande distrieten- of 
meerderheidsstelsel levert Eng·eland. 
Toen de parlementaire pers vorig jaar 
een bezoek. aan E:ngeland !wacht, kwam 
dat wel heel duidelijk tot uiting. "Wan
d'"lganger" van De Volksln·ant, gaf dot 
toen op de hem eigen wijze aldus beel· 
.dend weer: ,.De liberale gastheren gin
gen er eens voor zitten om de Nederlan· 
ders te vertellen, dat er van het En
gelse systeem niets deugt. /\ij legden uit 
hoe het wel zou moeten. Toen ze klaar 
waren, bleken zij een partijstelsel (be· 
doeld zal zijn: kiesstelsel - A.) te willen, 
dat we in Nedel;land allang hebben." 

Dit werd nog eens bevestigd in d., 
rede van de liberale fractieleider in ]Jet 
Britse Lagerhuis, Jercmy Thorpe, O!J 
het recente Schcveningse Congres van 
de Liqerale Internationale. Men zal dat, 
met andere bijzonderheden, ongetwij
feld wel vermeld vinden in het elders i.1 
ons blad op te nemen verslag van dit 
Congres. Aangezien wij daar bij het 
schrijven van dit artikel nog niet van 
hadden kennis genomen, ontlenen wij 
voor zover het 't lüesn:cht betreit het 
een en ander aan het vcrslag van de 
parlementaire re.-laetcur van het Alge· 
rneen Hanr.telsblad. 

Onze Britse geestvelwant nw~mdc lvct 
:Engelse kiesstelsel blijkens dat venllag 
kortweg: slecht. Het onbillijl'e en onüe
mocratische karakter e1Yan had. zo be 
toogde hij, geen gering :--landeel geh.:.Hl 
in het verminderen van de positieve rol 
van zijn land in de laatste halve eeuw. 

M:et een begrijpelijl'e jaloersheid 
merkte de heer Thorpe op, dat de libe
rale partij in Nedel'land behoorlijk in 
het parlement iR vertegenwootdigd. Bij 
een kiesstelsel als het Nederlandse 
(waarbij een ieder zijn .,eerlijk deel" 
krijgt) zouden de Engelse liberalen niet 
beschikken over 12 zetels, zoals nu het 
geval is, maar over ten n1.inste 70 zetei.; 
van de 630 in het Lagerhuis. 

Dat zulk een manl,ement in het lde~
stelsel grote gevolgen lmn hebben 'in ci.e 
politiek, meende onze Britse geestver
want als volgt met twee voorbeelden te 
kunnen illustreren. 

wensen vast te houden" (pag. 24 van 
het rapport dier commissie) wel een 
afwijking bepleiten van het b e s t a a n
d e stelsel der :E.V. 

Afwijkende stelsels 
De heren A. J. B. Hubel't en ir. F. 

Wagenmaker bepleiten, zoals wij bij c!e 
publikatie van het rapport in ons blad 
reeds hebben weergegeven, de invoe
ring van het zgn. Duitse stelsel. Dat ü 
een combinatie van meerderheids- of 
districtenstelsel en evenredige vertegen· 
woordiging, waarbij dan de in de distric
ten toegewezen zetels via het 
lijstenstelsel zodanig worden aangevuld, 
dat uiteindelijk het systeem der evenrc· 
dige vertegenwoordiging dooreen geno
men toch bepalend is voor de einduitslag 
(pag. 28/29 rapport en resolutie nr. 5). 

Het lid der commissie-Geertsema drs. 
G. H. Scholten verklaarde zich, om con· 
litievorming vóór de verkiezingen te be
vorderen, voorstander van een zgn. pre
miestelsel, waarbij (na de verkiezing op 
de grondslag der :E.V.) aan een partij 
of coalitie, die meer dan 50 pct. van ·de 
geldig op zich uitgebrachte stemmen op 
zich verenigt, een bepaald aantal 11etels 
toegewezen krijgt. (Pag. 29/31 rapport 
en Iesolutie nr. 6.) 

Het hoofdbestuur van de VVD ad
·vi.:;eel·de voorlopig "met overgrote 
meerderheid" tegen aanvaarding van 
de resolutie omtrent het Duitse stelsel 
en bleek unaniem tegen het" zgn. pre
mie stelsel. 

Ook de sta:ltscommissie heeft beide 
vnrianten op de E.V. bekeken eri onge
veer dezelfde bezwaren daartegen ont· 
wikl,eld als door de overgrote meerder· 
lleid van de commissie·Geertsema in 
baar rapport zijn ingebracht. 

Ten aanzien van het Duitse stels<~l 
vrezen sommigen, dat de niet in de 
districten gekozenen (in het algemeen 
zullen dat zijn de vertegenwoordigers 

der kleine en middenpartijen) het stem
pei van tweederangs Kamerleden opge· 
drukt zullen krijgen. Dit en andere be, 

- zwaren te zamen genomen, acht de 
staatscommissie (blijkbaar in haar ge
heel) invoering van .een kiesstelBel naar 
Westduits model niet aanbevelenswaar
dig, "in het bijzonder omdat het stels<'l 
niets belooft voor de oplossing van de 
problemen die de bestaande Kieswet op
werpt, daar het van ons systeem niet 
verschilt voor wat betreft de zetelvee
deling over de partijen." 

Premiestelsel 
Met betrekking tot het premiestelsel 

bespreekt de staa.tscomm.issie in haar 
rapport (paragraaf 13) een aantal mo
gelijkheden. Men kan de grens voor het 
in werking stellen van dit systeem ho
ger of lager stellen en dat geldt oo'' 
voor het toe te kennen aantal zetels. En 
daarbij zijn dan nog allerlei tl!";senva
rianten mogelijk. 

Voor de staatscommissie staat in i~

der geval vast, dat niet elke vorm 
van premJestelsel binnen het kader van 
de evenredige vertegenwoordiging ver: 
wezenlijkt kan worden. Naarmate eon 
stelsel een hogere premie toekent en 
dus een sterke verstoring der evenree 
digheid met zieh brengt, kan het minder 
als een stelsel van E.V. worden aange
merkt. Echter, ook indien de maximale 
premie sterk is gelimiteerd, meent de 
meerderheid der staatscommissie toch, 
dat men met het grondwettelijk vereiste 
van E.V. op gespannen yoet raakt. 

Anders oordeelt de staatscommissie 
over een premiestPlsel, waarbij de pre· 
mie slechts kan bestaan uit zetels, die 
bij het geldende stelsel aan de ande1·e 
partijen als restzetels zouden toevallen. 
Invoering van een dergelijk stelsel staat. 
gelijk met een wijziging van de regeling 
<;Ier restzetelverdeling. Grondwettelijke 
bezwaren behoeven naar de grote meer
derheid van de staatsc:om.missie meent, 
tegen een dergelijk stelsel (toepassing 
dus van een premiestelsel bij de restze· 
telverdeling) del'halve niet te worden 
gen1aalü. 

Een tweetal leden. de heren nu·. 
Scholten (dm) en cll·. Verbl'ughAgpv) 
lmn deze c:onclusie niPt onderschrijven 
en acht ook een premieregeling in 
laatstbedoelde zin in strijd met de 
Grondwet. Een derde lid." dr. Cramer 
(pvda), :.-:luit zich hiel'bij aan, voox /.û· 

ver premiëring· mogelijk wordt gemaal<'. 
van partijen, die minder dan 50 pct. van 
de stemmen hebben behaald. 

In verband met de hierboven wecr•ge
geven overwegingen omtrent de grond· 
wettigheid van premie;;telsels heeft èe 

B-I o e m s i e r k u n st 
Als de Engelse liberalen vóór de oor

log voldoende in 11et parlement ver,E; 
genwoordigd waren geweest, zou de li
berale steun voor Churchill wellicht het 
(noodlottige) akkoord van München 
hebben kunnen beletten. 

Na de oorlog zourlen de Engelse libe
ralen bij een billijk kiesstelsel wellicht 
ertoe hebben kunnen bijdragen, dat En
geland een baanbrekend lid van de Eu
ropese Economische Gemeenscollap zou 
zijn in plaats van een verzo<'lH~r-achter
af, 

"f/h J.C. de LANGE's Koninklijke Tulnb.ouwlnrichtlng 
Hofleverancier van H.M. de Koningt" 

Liberalen voor EV 
Er zullen niet zo heel veel liberalen m 

ons land zijn, die over het behoud van de 
evenredige vertegenwoordiging andeJ'.'; 
denken. Ten hoogste zal de een in de 
praktijk wat genuanceerder in zijn 
waardering zijn dan de ander. Dat zal 
dan afhankelijk zijn van de zwaarte, die 
men toekent aan ~ënige wat minder 
gunstige facetten, die ongetwijfeld ook 
de :E.V. wel aanldevcn. Vooral in ll~t 
rapport van onze eigen commis· 
sie-Geel'tscma vindt men de voor· en 
nadelen van de evenredige vertegen
woordiging èn van het districten- '.Jf 

meerderheidssl:elsel duidelijl' en 
puntsgewijze tegenm·er ellmar gcpla:vst 
(pagina's 19 t;m 21). 

In onze mening over het positieve om·
deel van de overgrote meerderheid oo'' 
van de Nederlandse· liberalen omtrent 
de evenredige vertegenwoordiging zijn 
wij nog gesterkt door het feit, dat zowel 
de liberale leden van de Staatseommi;;. 
sie-Cals als de leden van de VVD-com
missie-Geertsema in deze ook eensge
zind zijn. Met dien verstande, dat drie 
leden van de cornmissie-Geertsema, die 
vcrklar<:n t"\Ten~~~n:-:- .jn hPg-insf\l rHPl 

de evenrr"dige vt\rit'gPn\voordig·ing; 
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staatscommissie zich bij de beoordeliüg
van de wenselijkheid van een zodani6 
stelsel beperkt tot de volgende variant: 
Een premie wordt toegekend aan de 
grootste partij of combinatie van partij
en, die tenminste 45 pct. van de geldige 
stemmen heeft behaald, doch minder 
dan 55 .pct. van de zetels (dat betekent: 
83 zetels). De ,.premie" bestaat uit een 
aanvulling van het zeteltal tot ten 
hoogste 83 zetels, voor zover deze aar.
vulling geput kan worden uit de zetel,; 
die bij het geldende stelsel aan de ande
re partijen als restzetels toevallen. 

Een minderheid van de commissi•'\ 
nl. de liberaal prof. Simons en verder 
de heren mr. Cals (kvp), mr. Donn"r 
(arp) en ir. Witte (kvp) is voorstander 
van de invoering van deze variant. Ooi{ 
al zal het ~ffect ervan op de zetelverde
ling van bescheiden aard zijn, toch mag 
men naar hun mening de mogelijkheid 
niet veronachtzamen, dat de premiebe
paling de partijen aanzet tot het vor· 
men van grotere verbanden. Waar bu
vendien dit stelsel de positie van de 
kleine partijen niet· wezenlijk aantast, 
achten zij de mogelijke voordelen van 
deze overigens niet zeer ingrijpende 
voorziening de moeite waard. 

De liberalen mevrouw Fortanier-de 
Wit en mr. Kan en de overige leden van 
de staatscommissie menen op verschil
lende gronden een wijziging van l1et 
kiesstelsel in deze zin niet te kunnen 
aanbevelen. Voor zover zij niet reed'> 
grondwettelijke bezwaren aanwezig ach
ten, zijn deze leden van oordeel, dat een 
premieregeling van deze inhoud, waar
biJ de premie zelden meer dan vier 
zetels zal kunnen bedragen, weinig of 
niets aan de bestaande situatie zal ver
anderen. 

Zij verwachten niet, dat de parti i en 
vanwege de mogelijkheid om deze 
bescheiden winst te incasseren, gTot'è 
aandrang zullen voelen om zich met 
elkaar te verbinden. Ook zal sleehts in 

. uiterst zeldzame gèvallen de premiebe
paling ertoe leiden, dat een rninderl121d 
of een krappe meerderheid tot een 
werkmeerderheid wordt geh·an~ror

nl.eerd. 
Bovendien meent een .aantal leden 

van de staatscommissie, dat tegen een 
premieregeling als zodanig ernstige ~-,,,. 

zwaren bestaan. Zij achten een premie
regeling een onnatuurlijke maatregel ·n 
ons ldesstelsel. De evenredige· vertegen
woordiging, die bij de bestaande reslz··
telverdeling wordt in acht genOI11<èl1, 
wordt door de besproken variant .op wil· 
lekeurige wijze aangetast. 

Ten slotte kan nog worden veri11eld. 
dat vier leden, namelijk de heren dr. 
Albrecht, prof. Daudt, prof. Van der 
Hoeven (allen pvda) en mr. Meuwissen 
(kvp), die het effect van de besproi,e~1 
premieregeling te gering aehten en uit 
dien hoofde geen voorstander zijn vnn 
dat stelsel, hierbij opmeri{en, dit stelsel 
positief te J'unnen waarderen voor /:n
veel het begrepen zou kunnen worden 
als een eerste stap in de richting van 
een kiesstelsel met twee kiesronden. 

In een volgend artikel in deze reek~ 
zullen wij meer in het bijzonder aan
dacht wijden aan de standpunten in de 
staatscommissie tegenover het :'iistn··
ten- of meerderheidstelseL 

A. W. AESPO;'i 

Drs. Joekes weg 

T eldersstichting 
I 

De heer drs. Th. H .. Joekes, !iel V•l•"' 

de VVD van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, heeft met ingang van 1 
oktober ontslag genomen als we
tenschappelijk medewerkei: van de prof. 
mr. B. M. Teldersstichting, het :;tudie
centrum op liberale grondslag. 

De heer Joekes trad in 1960 op uitno
diging van prof. H. J. Wittever>n in 
dienst bij de stichting. Hij was onder 
meer verantwoordelijk voor de eindre
dactie van Rijksuitgaven, Open Onder
nemerschap, Verbroken :Evenwicht. 
Ruim Baan en Onderwijs ··- een lwsl
baar goed. 

De reden van het ontslag is ven.;chil 
van inzicht met het curatorium over hel 
personeelsbeleid van de stiehting· en de 
organisatie van haar werkzaa l11l1Cr!en. 

De oudste secretaresse van de ;;tit'h
ting heeft eveneens per l oktober haa1· 
ontslag genomen wegens onoverl;ome
lijke bezwaren tegen het het·haald(, 0p· 
treden jegens haar door een der andei·e 
stafleden van de stichting. :;>,ij zal JWl" 1 
oktober 1968 als assistente bij de Jwer 
J oekes in dienst treden. 
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Indrukken van parlementair bez~ek aan Roemenië {/I} 

oenodering bevorderen 
Om te beginnen herstel ik in dit twee

de artikel graag een type- of zetfout in· 
het eerste · '''). Bij mijn exposé over het 
uitgemeide analfabetisme in Roemimië 
vermeldde ik enkele bevolkingscijfers, 
die helaas zijn weggevallen. Toen de 
communisten in 1948 de macht overna
men telde Roemenië ongeveer tien mil
joen inwoners. Dit aantal is sindsdien 

·verdubbeld. 

:Maar nu terug naar de constitutionele 
_ verhoudingen .. Ook die zijn al\vee~· niet 

zo gemakkelijk te begrijpen voot' een 
.,'\Nesterling". Een van de. voornaamste 
oon:akcn dàarvan is de verstrengelinP" 
van overheid en partij. "Pa1tij", d"at wil 
ze;-;-gen de Roemeense Communistische 
Partij, die een gTonclwettelijke monopo
liepositie heeft. 

Ruim 1,7. miljoen Roemenen (d.w.z. 
plm. 8 pct. vali. de bevolking) zi:;n lid 
van deze partij. Toetreding is slechts 
mo::-:clijk na ballotage. Men wordt alleen 
maar geaccepteer'd als men behoort tot 
,.clc meest geavanceerde en bewuste 
l'tn·gers uit de rijen der \:Verkers, b<Je· 
i·en, intellectuelen en andere cateo·o
rieën werl,zame mensen." Het is clus 
<luicleli'ik, dat men niet verplicht i·3 t,-,e 
te treclèn tot de corrimunistische partij. 
Het is echter eveneens zonneklaar dat 
als men niet voldoet aan het niveati, dat 
voor het lidmaatschap vereist· is, men 
ook wel niet _geacht zal worden de' kwa
liteiten te bezitten, die noclig zijn om 
posities te bekleden, die geld in het 
laatje brengen. 

Toch zijn bijvoorbeeld ook ·niet alle 
ledfin van het parlement (dè· Grote Nati
onale Vergadering met' 465 leden) lid 
van de partij. Onder m1dere de geeste
lij!ren .die deel uitmaken van het parle
ment zijn geen partij-lid. 

Staat en kerk 
De verhouding van de Staat ·tot de 

Kerk en omgekeerd is overigens - als 
u mij deze uitweiding even wilt toestaan 
- weer een uitstekeriel voorbeeld van . 
het Roemeense pragmatische denken. 
Ze hebben het duidelijk met eliraar op 
een alrlwordje gegooid. De Staat laat de 
Kerkgenootschappen lwaarvan de Or
thodox-Katholieke met 14 à 15. miljoen 
aanhangers verreweg de grootste is) 
min of meer vrij. Hij betaalt hun 
geestelijken en bouwt zo nodio- ·hun ker
lcen, maar dan moeten de k~l;ken ook 
niet tegen het communisme ageren! 
Hetgeen ze dan ook niet èloen! Als u 
vraagt: .,Waarom kunnen de geestelij
ken geen lid worden van de Commu
nistische Partij?" i;; het antwoord: 
,.omdat die partij 'In diepste wezen 
:üheïsti:;ch is.'' lVIaar als men clan ver
der vraagt: .,en waaron1 kunnen de ge
lo':'!gen er dan wel lid van .zijn?", 
knJgt men geen· antwoord meer, noch 
van de staatsfundionarissen, noch van 
de lrerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. 

Let wel, i-k matig mij niet het 1·echt 
toe, de kerken een verwijt te maken 
over hun houding. Zij hebben gekozen 
voor datgene, wat zonder twijfel de eni
ge mogelijkheid was om als kerk te 
kunnen voortbestaan en dus ook contact 
te kunnen houden met cle gelovigen. Ko
~11en er andere tijden - en dat is juist 
111 Roemenië zeker niel uitgesloten -
dan heeft de kerk het contact n1.et de 
bevolking en vooral met de jeugd ;iet 
verlor~n. Zoals men ziet: een perfect 
staaltJe van pragmatisch denken aan 
beide l'mlten! 

Partij en staat 

Maar keren wij terug naar <:le positie 
van de partij, de partij, waarvan men 
dus geen lid behoeft te zijn, maar waar
van het lidmaatschap wel vele voorde
len oplevert. De ballotage geschiedt 
door de collega's met wie men werkt 
Men heeft mij verzekerd· dat naast d~ 
manier, waarop het kandidaat-lid zijn 
dagelijkse arbeid verricht~ ook zedelijk 
gedl'ag, vervullen van de taak in het 
gezin, e.d .. factoren van gewicht vormen 
bij de beoordeling van de aanvrage. 

Dit is overigens nog maar één van de 
metlroclen, waan11ee n1en de 1nensen er 
toe tracht te brengen steeds betere 
prestaties te leveren. Ook het pre
mie-systeem is daar een goed voorbeeld 
van. Een ieder kan boven zijn basisloon 
premies krijgen, die in verhouding tot 
dat basisloon zeer hoog kunnen oplopen. 
De hoogte hangt af van de resultaten 
die men met zijn arbeid heeft geboekt: 
Zelfs bijvoorbeeld de ambtenaren van 
buitenlandse zaken zijn aan een derge
lijk premie-stelsel onderworpen. 

De grondwet zegt dat cle partij de 
activiteiten van de staatsorganen leidt. 
De hoogste functie in de pm'lij is die 
van secretaris-generaal. Deze positie 
wordt sinds 1965 bekleed door Niéolae 
Ceauçescu (50 jaar.) Deze vervult te
vens sinds het einde van het vorige jaar 
de ftmctie van voorzitter van ·de 
staatsraad en is daardoor in feite ook 
staatshoofd. · 

De ~taatsraad wordt gekozen door de 
Grote Nationale Vergadering en is "het 
hoogste lichaam van staatsmacht met 
een permanente activiteit." De raad is 
in theorie aän de Grote Nationale Ver
gadering ondergeschikt, maar dat blijft 
theorie. De besluiten van de staatsraad 
hebben kracht van wet, maa1' meieten 
door de Grote Nationale Vergadei·ing, 
die meestal maar twee keer per jaar in 
plenaire zitting bijeenkomt, worden 
gesanctioneerd. En wee de Grote Natio
nale Ver•gadering, die dat niet zou doen! 

Representatief lichaam 
Ook het reglement van orde van die 

Vergadering erkent in feite dat te
genstemmen een uiterst geve1 arlijke be
zigheid kan zijn, door te verklaren,· dat 
stemmingen over · wetten altijd geheim 
moeten zijn! De ldezers schijnen niet te 

'hoeven weten hoe hun districtvertegen
woordiger. heeft gestemd. Hij heeft, al
düs één van onze zegslieden; wel de 
morele plicht om zijn ldezers van zijn 
doen en laten op de hoogte te houden en 
er bestaat grondwettelijk zelfs de moge
lijkheid om hem terug te roepen en een 
n_ieuwe verkiezing uit te schrijven. 

De Grote Nationale Vergadering heeft 
het recht van amendement, maar 
maakt daarvan naar het sèhijnt maar 
uiterst zelden gebruik Wel worden 
wetsvoorstellen in de vaste commissies 
besproken, maar dat gebeurt in beslo
ten zitting. Deze commissies doen af 
en toe wel voorstellen tot WlJZlgmg aan 
de staatsraad, die soms overgenomen 
worden, maar al n1et al kan 111en be
paald niet zeggen dat de Roenieense 
politiek tot stand komt door . gemeen 
.overleg tussen regering en parlement. 
Sommigen van onze ge:;p1·e:mpartners 
noemden de Grote Nationale Vergade
ring dan ook meer· ee11 repre[;entatief 
lichaam clan een politiek colleg·e. 

De werlrelijke macht is geconcen
treerd in het pen11anent presidium van 
de partij (9 leden), de staatsraad (19 
leden) en de ministerraad van ruim 40 
leden, die eveneens door de Grote Nati
onale Vergadering wordt gekozen ·en de 
uitvoerende macht heeft. 

Van een werkelijl'e democratie in de 
b.etekenis, die wij charaan plegen te 
hechten, is in Roemenië geen sprake. Ik 
betwijfel overigens · sterk of cle meeste 
Roemenen dit als een gemis voelen. 
Slechts weinigen missen clat:;·cne, wat 
ze nooit gekend he])ben. 

Persoonlijke vrijheid 
Behalve met de democratie is het na

tuurlijk ook met de persoonlijke vrij
heid in Roemenië in onze ogen maar 
droef gesteld. Men kl;ijgt tranen van 
aandoening in de ogen, als men de 
grondwettelijke garanties ziet, waarmee 
alle vrijheden van de bUJ·ger omgeven 
worden. Men mag echter van die vrijhe
den alleen maar gebruik mal,en. zolang 
dat niet in strijd komt met de ])elangen 
van het socialism:e en van clC' arbeiden
de klasse. In dat geval komen de 
staatsveiligheic:l:>(licnstcn iu het geweer. 

Als men mij in dit verbanel zou vra
gen of er in· Roemenië c· 0 nsuur bestaat, 
luidt mijn antwcio1·d misschien anders 
dan n1en zou verwachten Censuur is nl. 
in de meeste gevallen vÓlstrel't overbo
dig, omdat b\jvoorbeelcl alle kranten 
overheidseigendom zijn en dus door over
heielsfunctionarissen worden geredigeerd; 
omdat de film-imp01't-bedrijven staats
eigendom zijn en dus de staatsambtena
ren bepalen welke films in de staats- en 
gemeentebioscopen zullen draaien; om
dat ook radio en tv in staatshanden zijn. 

Blijft' over de post'erijen en ik twijfel 
er niet aan, dat daar een censuur 
bestaat, al lmn i]{ het .bewijs niet leve
ren. lVIaar wat ik wel met eigen ogen 
heb kunnen aanschouwen, dat is hoe 
weinig het belai1g van het ·individu in 
Roemenië in tel is en hoe onbegrijpelijk 
groot de macht van de hogere functio
narissen .. 

Een sp1·ekend voo1'heeld daarvan is ·de 
nummering van de auto's. De grote 
bonzen (en dus ook de leden van onze 
delegatie, die daarmede voor één week 
·gelijk gesteld· werden) rijden in wagens 
(meestal een zwarte Mercedes) met de 

door mr. W. J. 
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aanduiding · I, gevolgd door de eerste 
letter van het betreffende arrondisse
ment. lij. Boekarest dus lB. Naarmat~ 
men minder belangrijk is wordt het 2B, 
3B, enz. Bij de autobussen zitten we al 

· in de 31B! 

De lB-wagens nu storen zich aan God 
noch gebod (het eCÎ'ste is in een com
münistische staat begrijpelijker, dan 
het tweede). Ze rijden of er gèen ver
keersregels bestaan en er zich evenmin 
mensen, andere voertuigen of vee op de 
weg bevinden. Als ze er aan lwmen, ·is 
het ·een sauf qui peut. want men heeft 
altijd ongelijk Ook de wijze, waamp de 

·machthebbers dikwijls tegen anderen 
optreden grenst voor. ons aan· het onge
looflijl,e. 

Men moet e.chter éerlijkheldshalve 
ook ten aanzien van vrijheid en demo
cratie niet alleen een vergelijking ma
ken n1et Westerse landen, maar zich 
ook afvragen hoe het daarmee :vroeger 

-gesteld was, bijvoorbeeld in het konink
rijk Ro.emenië. Ik weet niet of de \'erge

:lijking dan wel zo ongunstig zou uitval
·len voor de tegenwoordige staat. ·· 

Overigens heb ik de overtuiging dat 
van lieverlede ook Roemenië op het 

. stuk van de persoonlijke vrijheid een 
liberaler stanelpunt zal gaan innemen. 
Voorzover dat tenminste zal kunnen en 

· n1ogcn! 

En dat brengt mij clan tot het slot van' 
deze reis-impressies, namelijk de· ver
houding van Roemenië tot andere lan
den. Ik heb er in mijn eerste artikel al 

,op gewezen dat de Nederlandse parle
mentaire delegatie op een zeer bijzon
der moment in Roemenië arriveerde, 

. d.w.z. terwijl in Nederland de Iuanten 
vol stonden over de d1·eiging van een 
invasie van· de· Warsclranpactla rtden in 
Roemenië, troepenconcentraties aan de 
grenzen met Rusland, Ho1igarije en Bul
garije, etc., etc. 

'Buitenlands beleid 
Roemenië's leider. Ceaucescu had zich 

Öp 21 HU';'llStUR ~c:herpe kritiek Vel'OOJ'· 
loofd op de invn l in Tsjechoslownkije en 
had korte tijd daarna een onderhoud 
gel1acl met president Tito van Joegosla
vië, ook al niet één van de meest trou
we aanhange1·s van Rusland· en één 

. die zich on-;etwijfeld ook · ernstig be-
dl'eigcl voelt. 

Het kwam clan ook wel enigszins als 
een verrassing Yoor de delegatie toen ' 
na hun aankomst op 3 september bleel,, 
dat eigenlijk niemand bereid \Vas ver
der over de inval in Tsjechoslowäkije te 
praten en evenmin over de mogelijkheid 
van een inval in Roemenië. Ceancescu 
- zo was de gedachtengang ~- had 
duidelijk gezegd, hoe hij óver de inval 
dacht, hij had de positie van Roemenië 
bepaald en daarmee was · de kous af. 
Herhaling van de kritiek zou zinloos zijn 
en alleen dl:: ·verhouding met· Rusland 
verslechteren. Het heeft bovendien geen 
enkele zin te blijven praten over dingen. 
waar men toch niets aan kan verande
ren (een standpunt dat de Roemenen 
bijvoo1·beelcl ook .innemen ten .aanzien 

-------------·--- -·--~----- --- . ---~-
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van Bessarabië, dat na de Tweede We
reldoorlog aan Rusland moest worden 
afgestaan). 

Wederom zoals men ziet een zuiver 
pragmatisch standpunt. 

Men mag overigens - het lmn niet 
genoeg gezegd worden - bij dit alles de 
verschillen tussen Roemenië, Tsje
choslowakije eh Joegoslavië niet uit het 
oog verlièzen. Tsjechoslowakije wilde 
bij de binnenlandse toepàssing van de 
communistische dogmata tot een zeitere 
liberalisering komen. Roemenië, op dàt 
gebied trouw in de leer, wil· daarente
gen meer vrijheriel ten aanzien van zijn 
buitenlandse economische betrelddngcn 
en wil daarom een eigen buitenlandse 
politiek voeren.~ Joegoslavië daarente
gen (ook geen lid meer van het 
Warschaupact) houdt er reeds sinds en
kele jaren op alle terreinen theorieën op 
na, die in belangrijke. mate van die van 
R:t,Jsland ·afwijken. 

Maar ondanks deze verschillen zal 
niemand meer - met Tsjechoslowakije 
voor ogen- - met zekerheid durven be
weren dat een inval in Roemenië of 
Joegoslavië uitgesloten is. Ik ben er 
overigens vast van overtuigel dat deze 
twee landen zich zouden ve1'dedigen. 
Het tweede zeker met meer succes 
clan het eerste. Roemenië heeft zich be
perkt tot de mobilisering van de 
volksmilitie, die een belangrijke rol 
heeft gespeeld bij de revolutie van 1948. 

Een psychologisch uiterst slimme zet, 
want vechten tegen deze volksmilitie 
larbeiders uit de fabrieken, e.d.) zou 
voor de Russen nog pijnlijker zijn, dan 
vechten tegen een gewoon leger. De ge
regelde troepen (in totaal naar men 
zegf 200.000. man) ziet men vrijwel ner
gens. Zelfs dichtbij -de Bulgaar'se grens 
heb ik ze niet kunnen b~speuren . 

Economische motieven 

Laten wij hopen dat het allemaal zo 
ver niet komt en dat Roemenië inder
daad zal worden toegèstaan een eigen 
b,uitenlandse politiek te volgen. Ik stelde 
reeels dat aan dat verlangen mijns in
ziens economische motieven ten 
grondslag liggen. Roemenië is er van 
overtuigd niet in een behoorlijk tempo 
tot economische ontplooiing te kunnen 
·komen, indien -het voornamelijk zou ·zijn 
aangewezen . op economische betrekkin
gen met de landen van de Comecon (de 
Raad voor Wederzijdse Economische 
Bijstand van de communistische · lan-
den). · 

De voornaamste afwijkingen van de 
do~)l' R~.sland gewenste buitenlandse po
lJüek ZlJn tot dUSVerre geweest het aàn· 
knopen van diplomatieke betrekkingen 
met West-Duitsland en het· niet verbre
ken van de betrekkingen met Israël. 
Maar Ceauçescu heeft er geen twijfel 
O'!_er laten bestaan dat hij, als dat in 
ZlJn kraam te pas zou komen, ook op 
andere punten van de lijn van de 
Warsehaupact-laüclen. zou gaan afwij-
ken. _ . 

Bij li.et 'officiële be',zoek,. dat ~~;ze dele
ga~ie ~an hem braélit, hebhen \vij ook 
dmde1IJk de indruk gekregen te staan 
tegenover een bek\vaam man die weet· 
wat hij wil. (Het was overigEirts \Vel een 
vreemde ervaring te ontdekken dat het 
protocol bij een bezoek aan een commu
nistisch staatshoofd veel en veel stren
ger is, dan bijvoorbeeld aan het Neder
landse hof.) 

Het is mijn persoonlijke overtuio-ino-
1 en ik . dacht ook die van de gehel~ 
delegabel dat Nederland open moet 
staan voor toenaderingen van Roe
meense zijde en dat wij van onze kant 
er goed aan zouden doen - ondanl's de 
niet weg te cijferen be-zwaren, die wij 
tegen het regime als zodanig hebben -
zelf contacten te zoeken en waar n1oo-e. 
lijk steun te verlenen aan dit land. Wij 
bevorderen daarmee ongetwijfeld een 
ontwikkeling ten goede. Het zal ons bo- · 
vendien niet zo moeilijk vallen. omdat de 
Roem~'?en als mensen ons goed liggen. 
Het ZIJn geen Slaven, maar Latijnen, 
hetgeen zowel in de taal (die veel ver
vvantschap vertoont met het Italiaans, 
of zo men wil het Latijn), als in de 
esp1it tot uitdrukking komt .. 

Ik wil eindigen met het uitspreken 
van. de verwachting dat dit parlemen
tair bezoek er toe heeft bijgedragen de 
banden tussen Roemenië en Nederland 
nauwer aan te halen. Ik kan mij daal·· 
over alleen maar verheugen! 

") Het ee1·ste deel van het arl'ikel van rle 
heer Geertserna \Ve,1~d in ons vorige nun1-
Jllet~ afgrdrukt. 
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~'Gasther-en • • zn etgen I a n d '' 

OTEL ·,,OE .NEDERLANDEN'' VREELAND 
REST AURA NT -ROTISSERIE .,NAPOLEoN·· 

VREELAND Afo VECHT 
;11lJ KRUfSINQ AUTOWEQ- ftAARLEM/ftllVJ;RSUM +UTRECHT /AMSTE~DAM 
_~ · RESERVERING {02943) 1576 _ . 

HOTEL WITTEBRUG 
DEN HAAG SCHEVENINGEN 

* 
alle kamers met privé bad en douche 

* 
nieuw Restaurant en nieuwe lounge-Bar 

* 
{geheel airconditioned) 

OiSTERWIJK N.B. 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "le Prince de Galles" 
telefoon 04'242. 2109 

Voornaamste h'uis ter plaatse, 
Kamers met privé douche en toHeto 
Restaurant van biizondere klasse. 
Gezellige terrassen, 
Ruime parkeergelegenheid, 
Prospectus op aanvraag .. 

. J. A. M. Couwenberg, prop. 
Çhevalier du Tastevin 
Membre de la c:haîne des rotlsseurs. 

Hotel · Bar 
Restaurant 

,i9p ~ouden CZDieken" 
UITSTEKENDE KEUKEN • POPULAIRE PRIJZEN 

14 ·zalen voor recepties, bedrijfsfeesten, 
congressen 

Aparte film-, toneel-, concertzalen 
Ruime parkeergelegenheid 

Tel. 070 - 555200 - Scheveningseweg 37 - Den Haag 

,_r 

I(ASTEEL OUD-WASSENAAR 
HOTEL~RESTAURANT 

Vijf minuten van Den Haag, te bereiken via autoweg naar Am
sterdam, afbuigen tegenover Dierenpark Wassenaar. 

In magnifiek park gelegen hotel met alle moderne comfort. Salons 
voor speciale diners, recepties, cocktailparties, vergaderingen, etc. 

GEEN PARKEERPROBLEMEN! 

Verzorgde tarel0 

in het mooiste 
riviçrhotel val!t 
Nederland, 
omringd door 
het steeds \Visselen&t 
décor van de 
wereldhaveill 
Rotterdam. 

1\Iaasboulevard 15. 
Vlaardingen 
Telefoon {OlS93) SHI 
(OIO} ll 8[ !)) 

[!] 
·Delta Hotel V!aardi11ge!l 

Telefoon-01751 • 9045 

Hotel 
Noordzee-Boulevard N.V. 

Tel. 01184-2245. 

Gelegen op het mooiste punt van Vlissingen. Vonuit da 
kamers en vanaf het terros schitterend uitzicht op de 
Scheldemond, waar de oceoonstomers het hotel op 
enkele tientollen meters passeren. Str: k. en w. woter en 
huistel. op elle komers. Centr. verw. komers m. privábod. 
Komers m. ontb. f 13.50 tot 19.50. Rest. de gehele dog. 
Gerenommeerde keuken. Eigenaar P.J. Smits. 
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Begroting economische zaken 
De Memorie van Toelichting óp de 

begroting van economische zaken wordt 
van jaar tof jaar omvangrijker. Niet te 
verwonderen, want zowel het aantal ta
ken als de bestaande takim breiden zich 
gestadig uit.- Wij noemen in dit verband 
slechts de regioriale ontwikkeling, aard
gas, opsporing -van delfstoffen, alle on
derwerpen, die· op het ·ogenblik grote 
aandacht vragen. -

Dit neemt niet weg, dat o.i. de alge
mene economische ontwikl,eling waar
van de Memorie een uitvoerige schets 
geeft de meeste aandacht verdient. Ons 
land beweegt zich wat de conjunctuur 
betreft weer in opgaande lijn na de 
verflauwing van het vorig jaar. Dit wil 
niet zeggen, dat de conjunctuurverbe
tering de bestaande problemen vanzelf 
zal oplossen. Spreiding van de industrie 
door nieuwe vestigingen in het noorden 
en oosten zal geen automatisch gevolg 
zijn van de betere gang van zaken. 

Maar er zijn ook andere punten waar
bij de opleving nieuwe problemen kan 
scheppen. De Memorie herinnert er a_an 
hoe in vroeger jaren een produktiestij
ging van 4 pct. per jaar gepaard ging 
met een uitbreiding der werkgelegen
heid. De jaren 1967 en 1968 tezamen 
lieten een zeer sterke produktiestijging 
zien, nl. 12 pct., maar de werkgelegen
heid in de bedrijven daalde met een 
%%. 

De oorzaak van dit verschijnsel is ge
makkelijk aan _te geven: toenemende 
mechanisatie der produktie ter bespa
ring van steeds duurder wordende ar
beid. Minister De Block _·wil nu wel de 
loonontwikkeling niet als enige oorzaak 
aanwijzen, dat bijv. de lopende rekening 
van de betalingsbalans nog steeds geen 
vGldoende saldo vertoont. Het is echter 
bij de komende loononderhandelingen 
zaak, ook voor de vakverenigingen, de 
loonfactor in het gehele economische 
bestel in de gaten te houden. Wij bevin
den ons wel in een opgaande conjunc
tuur, maar deze kan al in haar eerste 
fase bedreigd worden door loonsverho
gingen, die boven de produktiestijging 
uitgaan. 

De minister stelt naast de loonontwik
keling de overbesteding en de structure
le verschuivingén als onderwerpen die 
bijzondere aandacht vragen, maar het 
is duidelijk, dat die_ o:v.erbesteding mede 
wordt veroorzaakt door de loonontwik
keling. 

De loonkosten per eenheid produkt 
stegen in de verwerkende industrie in 
de jaren 1964/'66 beduidend meer dan in 
het buitenland hoewel de arbeidsproduk
tiviteit in die drie jaar met gemiddeld 
4 1h ct. per jaar is toegenomen. Men 
mag hieruit concluderen, dat de produk
tiviteitsverbetering, verkregen door 
grotere investeringen, door loonstijgin
gen geheel- is opgeslokt. Investeringen 
vergen nieuw kapitaal, dat de laatste 
jaren steeds minder uit ingehouden 
winsten - zgn. zelffinanciering - kan 
worden gefourneerd. De kapitaallasten 
voor de ondernemingen stijgen dus, 
maar door de grotere vraag naai' kapi
taal ook de rente, die nu al ca. 4 jaar 
boven 6 pct. is. Uit de geschiedenis is 

Nieuws uit de 
lib~rale 
Internationale 
• Mr. T oxopeus herkozen 

Tijdens de administratieve zitting van 
het Congres van de Libe1·ale Internatio
nale op zondag 22 september is mr. E. H. 
Toxopeus unaniem en onder langdurig 
applaus herkozen als president van de 
Liberale Internationale. 

Tot vice-presidenten werden herkozen 
mevrouw dr. M. Jadot, en de heren W. 
Bretscher, ~ean Coutard, Per Fe
derspiel, Gunnar Garbo, Moshe Kol, 
Hermod Lannung, O.N. Giovanni Mala
gödi, John MacCallum-Scot, Joseph 
Saphir, Walter Scheel, The Rt. Hon. 
Jeremy Thorpe, Sven Wedén. Als nieu
We vice-president Werd verkozen prof, J. 
Frumento. 

Als penningmeesters werden herkozen 
de heren R. Detsiny en Eric Lipmann. 
Als nieuwe penningmeester koos het 
congres de heer R. Fabers. 

Ter administratieve zitting werd het 
rapport van de secretaris-generaal 
goedgekeurd en werd besloten tot de 
toelating tot de Liberale Internationale 
van de liberale groep van de Raad van 
Europa en van de liberale groep van de 
Westeuropese Unie. 

Tot nieuwe patrous werden onder luid 
applaus van -de vergadering aangewe
zen de heer Hans Kluthe, prof. Eertil 
Ohlin en Huntly Sinclair. 

• Volgend congres 
Het volgende jaarlijkse congres van 

de Liberale Internationale zal eind au
gustus 1969 in West-Duitsland worden 
gehouden, vermoedelijk in München. 

geen periode (buiten abnormale 
omstandigheden) bekend, waar~n een 
rentestijging boven een normaal peil -
ca. 5 pct. - zo hardnekkig was. En 
enig uitzicht op een daling is er niet. ~ 
de vorige periode van overbesteding 
van 1957/'58 steeg de rente ook -tot 6 
pct, maar slechts ·voor korte tijd; het 
niveau daalde spoedig weer tot ca. 4% 

VERANDERINGEN 
Zoëven roerden- wij de daling van de 

zelffinanciering door de industrie aan. 
Deze vermindering blijkt uit de sta
tistiek, die de Memorie geeft van winstc 
percentages in de industrie. Het totale 
percentage is gedaald t.o. overige inko
men van 24 pct. in de jaren 1955/56 tot 
18 pct. in de jaren 1965/67. Dat deze 

Voor verzorgde levensmiddelen 
en fijn fruit 
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Hengelosestraat 168 - Tel. 15855 
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daling nog niet groter is geweest is 
voornamelijk te danken aan een gunsti
ger verhouding in de chemische en 
olie-industrie alsmede in de sector van 
openbare nutsbedrijven (energie). 

Hieruit blijkt al dat zich structurele 
verandelingen in onze industx:_ie voltrek
ken. Vanzelf trekt de ondernemingslust 
en het lmpitaal naar die bedrijven waar 
de winstgevendheid het grootste is. Dui· 
delijk blijkt dit de elektrische en de 
moderne chemische en petrochemische 
industrie te zijn, waartegenover een te
ruggang staat in de textiel-, kleding- en 
schoeisel-industrie. Men vindt deze ont
wikkeling ook terug in de cijfers van de 
betalingsbalans: eerst genoemde secto
ren hebben sterk bijgedragen tot de 
verbetering van de goederenbalans. 
Voor de textiel- en ook de metaalsector 
is een stijging van de invoer te consta· 
teren, dus een negatieve invloed op de 
goederenbalans. -

Bovenstaande ontwikkelingen .bieden 
weinig perspectief voor de zwakkere be
drijfstakken. Zij kunnen de loonstijging 
niet bijhouden. Oyerheidssteun: kan niet 
blijvend zijn. De overheid heeft ook te 
letten op de betalingsbalans, die belast 
wordt door de grotere importen van 
artikelen, die de zwakkere bedrijfstak
l'en (te duur) produceren. Tegenover 
deze grotere importen moet dus een 
grotere export staan van andere, nieu
\Ve, artil,elen. De Memorie constateert 
dan ook, dat ons land zich moet inspan
nen om een zo groot mogelijk aandeel 
te nemen in die produkties, welke toe
komstwaarde hebben. Deze . liggen, zo -
moet men op grond- van de huidige ge
gevens vaststellen, vooral op het gebied 
van de elektro-technische, de che
mische eli de olie-(petrochemische) in-
dustrie. -

Twee factoren dienen hierbij in aan
merking te worden genomen. · Bedoelde 
industrieën Zijn zeer kapitaalintensief 
en hebben de tendens nog _sterker te 
automatiseren. Voor het scheppen van 
werkgelegenheid kunnen zij daarom in 
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.,SPARREN HOf" U.A •. te Ede 

aan de Stationsweg 

het officiële industrieplan niet zo hoog ge
noteerd zijn als arbeidsintensievere be
drijvnn. (Afgezien van de bezwaren te
gen te veel chemische bedlijven, die 
zoveel bijdragen tot de luchtverontreini
ging); Het industriebeleid zal dus niet 
uitsluitend moeten worden gericht op 
hoogr-endabele industrieën, maar ook 
oog moeten hebben voor het opvangen 
van de schokken, die structurele wijzi
gingen ten gevolge kunnen hebben. Het 
regionale beleid is weer een complice
rende factoro 

INDUSTRIEBELEID 
Kapitaalintensieve bedrijven hebben 

veel toeleveringsbedrijven nodig, zowel 
voor de bedrijfsinstallaties als voor de 
produktie incl. vervoer en communica
tie., Deze bedrijven zoeken vooral het 
uit vet'Voersoogpunt gunstige westen 
op; in het noorden Delfzijl, om dezelf
de reden~ Voor veel toeleveringsbe
drijven bestaat evenwel de noodzaak 
van een dergelijke ligging niet. Zou dit 
niet een element bij de regionale in
dustrialisatiebevordering kunnen wor
den? De infrastructuur speelt hierbij 
een grote rol; het noorden en het oosten 
kunnen hierdoor dichter, d.w.z. econo· 
misch dichter, bij het westen worden 
gebracht. -

Een waar godsgeschenk voor de mi
nister van economische zaken is het 
aardgas, dat een steeds grotere rol gaat 
spelen bij onze energievoorziening: in 
1960 0,4, ip. 1968 9, in 1969 12 miljoen ton 
steenkolenequivalent. Het zijn voorna
melijk de leveringen aan de_ chemjsche 
industrie (fabricage van kunstmeststof
fen) die tot die sterke vergroting van de 
aardgasafzet hebben geleid. Maar het 
aardgas is nog in opmars. In 1972 zal de 
produktie. kunnen stijgen tot ca~ 40 mil
jard m3 (thans 14 miljard m3) waarvan 
ca. 40 pct. voor export. Het verbruik in 
het binnenland wordt dan 24 miljard 

- m3, waarvan 35 pct. voor openbar~ 

voorziening, 30 pct. voor de industrie en 
35 pct. voor de elektrische centrales. 

Een dergelijke energiebron betekent 
op zichzelf reeds een potentiële vergro
ting van de arbeidsproduktiviteit. HQe 
meer pk een arbeider ter beschikking 
heeft, hoe groter de produktie per man. 
Het feit, dat de Verenigde Staten eerst 
in -olie ert daarna in aardgas een rijke 
energiebron ter beschikking-- hadden, 
waardoor zij naar een berekening- van 
een tiental jaren geleden 3% maal zo
veel pk per arbeider beschikbaar had
den, is een der voornaamste oorzaken 
van de voorsprong, die de VS nog 
steeds op industrieel gebied hebben bO· 
ven Europa. Het aardgas lmn dus een 
machtige steun zijn voor het slagen van 
het industrialisatiebeleid. 

J. VAN GALEN 

.Afmetingen: 

woon7,amer 
7.00 w .t.OO m. 

lilaapkamer 
6.00 x 9.60 m. 
lilaap-st·udeer

kamer 
'1.00 x 3.60 m. 

Nog enkele 3-kamerflats 
te koop. 
Ede, centraal in het land gelegen. Bosrijke om
geving, ca. 500 m. vanaf het station. 
Goede en prettige sfeer met prima verzorging. 

Veel werkzaamheden worden voor u uitgevoerd: 
• o.a. schoonhouden flats; ondNhoud gebouw 

en tuin. 
e Warme maaltijden, keuze uit 2 menu's. 

Gaarne zullen we u ter plaatse ontvangen na voorafgaande telefo
nische afspraak, zodat u een indruk kunt krijgen van het gebouw 
en de gunstige ligging. 

Inlichtingen: 

Makelaarskantoor H. van Laar en Zn. 
Stationsweg 79, Ede, telefoon 08380-11000. 
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een stilstaand water is 

Pak aan. Daar kunt u het als VVD-er voorlopig mee doen. 

En iets tégen doen. 

Ook in uw omgeving· kent u wel mensen, die deze 
levensgrote vergissing maken. Omdat uw partij een 
eensgezinde partij is, denken zij dat de VVD· màar een 
beetje aankabbelt Dat er geen beweging in is. Maar u 
kent de feiten. 

U wéét dat er in de partij een zeer werkzaam Liberaal 
Beraad is dat zich bezighoudt met de vernieuwing van 
de partijstructuur. 

U wéét dat er een commissie Kiezer~ Gekozene is, die 
zojuist haar werkzaamheden heeft afgesloten met het 
·tweede deel van haar rapp.ort. Over haar bevindingen 
en aanbevelingen is het laatste woord nog niet 
gesproken. · 

zet u~ partij 
in het -juiste licht. 
maak minstens 
één lid! 

Aan het Algemeen Secretariaat van de VVD 
Koninginnegracht 61 
Den Haag 

D Ondergetekende wêl1sUid te worden van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democr_atie , · o· Ondergetekende wenst nadere inlichtingen over de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 

U wéét dat er verschillende congressen in vootbereiding 
zijn. Een uitgebreid cultureel congres, te houden in 
september te Arnhem. Een congres over plaats, toekomst 
en leefbaarheid van de hoofdstad: "Amsterdam 1980". 
En in november een congres over de partijvernieuwing. 

U wéét dat er in het laatste halfjaar ruim 6000 nieuwe 
leden zijn- bijgekomen.. -

En wat doet u met al die wetenschap? Juist! U 
gaat de vergissers in uw omgeving er onophoudelijk 
mee te lijf. U vertelt hun hoe en wat de VVD in 
werkelijkheid is. Allï; kans dat er dan al gauw een aanvraag 
om nadere inlichtingen of een nieuw lidmaatschap in 
zit. Dus alweer: méér beweging in uw partij. 

De VVD een stilstaand water? 

Pak aan! 

haal ze uit die waan! 

NAAM: ...................................... . 
ADRES: ..................................... . 
WOONPLAATS: .............................. . 
HANDTEKENING: ............................ . 

AANGEMELD DOOR: 
NAAM (LID): ........ .- ...................... . 
ADRES: .................................... . 
PLAATS: ..................... · ......... · ..... . 

Aankruisen wat verlangd wordt. Opzenden als brief. 
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Partijpolitieke 
beeld is uiterst 
verward en 
onzeker 

Mr. E. H. Toxopeus, VVD-fractievoor
zitter in de Tweede Kamer, heeft 
dinsdag tijdens de algemène politiel{e 
en financiële· beschouwingen in de Ra· 
mer veel aandacht besteed aan de par
tijpolitielre toestand in ons laml. Hij had 
weliswaar geen behoefte aan langduûge 
uiteenzettingen over <le · vraag wat et' 
partijpolitiek mogelijk gaat gebeuren, 
maar wel aan een aantal opmerkingen 
omtrent hetgeen er tot nu toe is ge
beur!l. Mr. Toxopeus zei o.m.: 

KVP 
"Gemakshalve begin ik bij de 

grootste club, de KVP, waarvan zich 
een drietal Kamerleden heeft afgesplitst 
om samen met anderen de PPR te vo·r
men. Wij hebben in februari, in verhou
ding zeer uitvoerig, over deze gebeurte· 
nissen gesproken. Sedertdien is de PPR 
wel zeer druk bezig geweest als brug te 
willen fungeren tussen die partijen die, 
naar het oordeel van de PvdA althans, 
in aanmerldng komen voor een progres· 
sieve concentratie, doch zonder enig 
tastbaar resultaat. Dat stel ik nu maar 
vast voor hèden, we weten niet wat er 
nog li:omt. 

De KVP heeft daarna geen zichtbare 
verandering meer ondergaan. Getuigend 
van een iets te veel aan pragmatisme 
vond ik de uitsprak van de heer Jur
gens, voorzitter van de PPR, omtrent 
zekere onenigheden in de PvdA, die haar 
groep Nieuw Links nog altijd niet kwijt 
is. Hij zei, dat de onenigheid bewees dat 
de PvdA leefde, de KVP vond hij zo 
dood als het kerl;:hof. N.B.: nadat hij 
met zijn club de KVP had verlaten en 
daardoor de explosieve ruzies in de 
KVP waren beëindigd. 

PvdA 
Nieuw Links, zo Iijld het mij, speelt 

het spel heel anders dan de KVP-radi
calen die uittraden. Anders en - ver· 
moedelijk - ook handiger. Nieuw Links 
heeft zich binnen de PvdA een eigen 
positie verworven, mag de eigen activi· 
teiten voortzetten biimen het partijkader 
en kan, dus doende, blijven pogen de 
partij naar Nieuw Links te bewegen. 
, De heer Van der Louw heeft op de 

laatse partijraad het Hoofdbestuur de 
reddende hand geboden onder, het mot· 
to dat hij de ontploffing niet wenste. 
Zijn besluit om aldus te handelen lijkt 
niet uitsluite'nd ingegeven door sympa· 
thie voor dat Hoofdbestuur. 

Dat lijkt teminder waarschijnlijk voor 
wie Irennis heeft genomen van de uitla
tingen van de heer Van den Doel, die 
toch wel aan Nieuw Links verwant mag 
worden genoemd. 

De hèer Van den Doel deelt allereerst 
in het publiek mee dat hij verwacht dat 
de heer Tans zal heengaan als partij· 
voorzitter. Vervolgens geeft hij zijn me· 
ning over een aantal socialistische voor
mannen, zegt dat zijn fractievoorzitter 
niet weg kan omdat de partij toch zei 
dat dat een man was om mee te werken 
en levert dan een s·oort kritiek op de 

Mr. E. H. Toxopeu.s 

heer Vondeling als minister van finan· 
ciën die hem van zijn politieke te· 
genstanders nimmers is geworden. Il;: 
l;:an voor dat optreden geen eerbied op
brengen. 

Er woedt duidelijl;: een hevige strijd 
binnen de PvdA. Men hoeft er het 
laatste nummer van Vrij Nederland 
maar voor te lezen om de schoten tè 
horen. Er is "de partij", er is Nieuw 
Links, en er is ool;: nieuw rechts. 

Te zeggen dat de politieke lijn van de 
PvdA niet duidelijl;: is, is de meest 
zachtzinnige wijze van kenschetsen. Het 
gaat immers heel duidelijk, dat wel, 
via de personen om de politleke liJn. 

De zaal{ wordt nog wat ingewilrkelder 
door de uitspraak van de heer Vonde
ling, dat hij de kans dat de PvdA met 
de KVP van Schmelzer zal sam.enrege
ren, nul acht. 

Dat is een belangrijke politieke 
uitspraalr, die ik van de heer Den Uyl 
nog niet had gehoord. Het is interessant 
te weten, of de heer Vondeling het ge
voelen van de fractie heeft verto!l{t. 

Natuurlijk is de toevoeging "van 
-Schmelzer" een waarde-oordeel. Blijtt 
de vraag: met de KVP van wie dan 
wel? En de vraag dus of de heer Vonde
ling sprak namens de PvdA van Den 
Uyl of vàn wie dan wel? 

Scheuring 
De slotsom uit het beeld is niet • op

wekkend. Het is nog maar kort gele
den, dat bijna alle bestaande partijen, 
niet alleen nieuwkomers, de verbetering 
van ons partijpolitieke bestel wensten 
en zagen liggen in grotere eenheden. Nu 
is er wel sprake van concentraties, 
maar alleen "sprake". D-e grotere een· 
heden komen er niet, integendeel, de 
bestaande partijen worden bedreigd 
door scheuring of afsplitsing. 

Wie het gebeuren in de PvdA ziet kan 
toch niet anders verwachten dan dat het 
ook daar· tot een afsplitsing moet ko· 
men. Geen partij Imn dit volhouden èn 
een politieke partij zijn in plaats yan 
een permanente teacll-in. 

In plaats van minder schismatielr, 
minder geneigd om in alles de eigen zin 
door te zetten, minder bereid om op 
basis van de gemeenschappelijl;:e poli· 
tieke basis de democratisch tot stand 
gelwmen besluiten te aanvaarden zodat 
men, met alle normale_ verschillen van 
inzicht toch de gemeenschappelijke 
zaak blijft steunen, zien· wij de neiging 
van minderheden om de baas te spelen 
of heen te gaan. 

Dat verschijüsel stemt mij somber 
ten aanzien van de politiek in dit land. 

De PPR is ijverig · doende een brug
functie te vervullen, zo zegt zij. Die van 
een voetbrug dan, want er wordt over 
gelopen. Met elke partij die zij maar even 
daartoe waàrdig acht, wil zij in een· 
concentratie: met de PvdA, met D'66, 
met de PSP, met de ARP. 

Ook hier echter verdeeldheid, zoals 
blijkt uit de enquête onder de leden, zij 
het dat de overgrote meerderheid samen 
wil met PvdA en D'66. Maar wèl een 
aparte club. 

D'66 
Ook D'6Ïl is nog niet uit de verf gelï:O· 

men, althans het laatste congres dier 
partij heeft bij menigeen dat gevoelen 
gewekt. "Quo vadis, D'66?", is een alom 
levende vraag. 

D'66 heeft een concentratie met de 
PvdA afgewezen. Dat is gemotiveerd 
met de stelling, dat D'66 dan zou op· 
gaan in een bestaande grote partij, een 
die behoort tot het establishment, dus 
een die het juist wil zien ontploffen. 

Een argument dat wel begrijpelijk 
lijkt, maar toch weinig hoop op de toe
komst lijkt te bieden. Het lijkt erop dat 
D'66 wil wachten tot er zóveel splinters 
-zijn ontstaan dat men daaruit weer een 
grote eenheid kan bouwen. Als dat zo is, 
dan relwnt D'66 erop dat de Neder
landse politiek echt per aspera ad 
astra, of door de chaos naar de kosnl0:3 
zal gaan. Of dat nu een aangenaam en 
hoopgevend vooruitzicht is. betwijfel ik. 

Moeilijker acht ik het, dat wij nog 
steeds, niet weten waar D'66 politiek 
staat. Weliswaar is er aan de gekozen 
premier wat gedokterd omdat deze fi
guur toch wel (overigens van vele zij
den voorspelde) bezwaren bleek mee te 
brengen en heeft een studiegroep nu 
bedacht dat bij een ernstig conflict tus· 
sen hem en de Kamer een zgn. sample 
van 150 burgers zou beslissen, maar 1k 
g·cloof dat die oplossing, die zich verder 

verwijdert van de democratie dan een 
boel andere bedenksels,' de kiezers niet 
tot liefde voor de gekozen premier zal 
brengen. 

Het paradepaard van D'66 lijkt dus 
wat kreupel geworden. Iets duidelijks 
daarvoor in de plaat.ê_ heb ik niet àange· 
troffen. 

ARP 
Dat de ARP de PPR heeft geschre. 

ven, heeft mij even verwonderd. Een 
dergelijk gebaar leek bij de besprekin· 
gen in de groep van 18 slecht te passen. 
Het is verleidelijk in dit verband van 
verlovingen en verbroken huwelijken te 
spreken, maar ik zal ·daaraan 
weerstand bieden. Ik zie echter niet 
goed hoe èn de ARP èn de PPR dus èn 
de heer Biesheuvel èn de heer' Aarden 
beiden vrienden van de heer Schm~Izcr 
kunnen zijn. Ook de heer Schinelzer is 
toch niet van beton, hè? 

Al deze feiten en feitjes maken het 
partij-politiei;:e beeld van thans uiterst 
verward en onzeker. Zolang àl die flir
tations èn blauwtjes aan de lucht blij· -
ven, zal de kiezer niet weten wàt die 
partijen wilien. De conclusie die ik tre!t 
is dat anno 1968 de partijpolitieke situa.· 
tie nog minder duidelijk is dan am1o 
1966. 

Wat zich aftekent is een nauwer sa
mengaan van KVP, ARP en CHU. Ik 
signaleerde reeds dat de brief van de 
ARP aan de PPR in dit kader wat moei· 
lijk aandoet. Ik signaleer voorts dat de 
verbintenis nog niet zo ver is voort· 
geschreden, dat ooit de benoeming van 
burgemeesters daar onder valt: Neder· 
landse gedachten heeft de minister van 
binnenlandse zaken voor de benoeming 
van een CHU·burgemeester in Veenen
daal gekapitteld. 

Kies'Wct 
Mijn opvatting omtrent dat samen

gaan wil ik thans niet herhalen. Wel wil 
ik· naar aanleiding van sommige opmer
kingen ·omtrent ons kiesstelsel heel dui
delijlt stellen, dat wij op het standpm1t 
staan dat de evenredige vertegenwoor
diging dient te worden gehandhaafd, 

De redenen voor dit standpunt zijn 
voortreffèlijk uiteengezet in het rapport 
Kiezer-gekozene, uitgebracht aan de 
partij door een commissie onder voor· 
zitterschap van mijn vriend Geertsema. 

(Vervolg op ]mg. 11) 

• Pag. 3: Referendum in .Griekenland 

• Pag. 7: Foto's van 11Lunteren" 
• Pag. 9: Kieswet-rapport (V) 
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UIT DE PARTIJ 
• ALKMAAR 

De 'afdeling Alkmaar koos tot voorzit
ter mr. L. K. F. Schultemaker als opvol
ger van de heer G. G. van Manen die 
aftrad wegens zijn benoeming tot 
raadslid in de vacature-ir. W. G. Boltje. 
Als nieuw bestuurslid werd gekozen de 
heer J. J. J. Koop. 

• WIERINGERMEER 
Op initiatief van de VVD-raadsfractie 

hebben b. en w. van Wieringermeer 
besloten de openbare LTS te Wieringer
werf open te stellen voor creatieve vrije 
tijdsbesteding. De opgaven voor deelne
ming overtroffen de verwachting. 

• KAMERCENTRALE 
DEN HELDER 

De kamercentrale Den Helder heeft 
de najaarsvergadering vastgesteld op 
zaterdag 9 november in Alkmaar. Het 
wordt een belangrijke vergadering om
dat een nieuwe voorzitter moet worden 
gekozen. De heer H. W. Helsmuller 
heeft zich namelijk niet herkiesbaar 
gesteld, omdat hij meent dat zijn fUnc
tie door een jongere kracht dient te 
worden overgenomen. Na het 
huishoudelijke gedeelte zal het Kamer
lid H. J. L. Vonhoff een korte rede 
uitspreken. 

• KAMERCENTRALE 
GELDERLAND 

Vrijdag 18 oktober organiseert de Ka
mercentrale Gelderland een werkbezoek 
aan Tiel en omgeving. Aan het bezoek 
zullen deelnemen de heren mr. J. G. 
Rietkerk, H. Wiegel en ir. D. S. Tuyn· 
man, leden van de Tweede Kamerfrac
tie, en voorts de voorzitter van de 
VVD-fractie in de provinciale staten 
van Gelderland, mr. H. P. Jager en 
enige andere statenleden. 

Gesproken zal worden met het college 
van b. en w. van Tiel en met enkele 
burgemeesters van gemeenten uit de re· 
gio. Verder staan gesprekken op het 
programma met vertegenwoordigers 
van de landbouw, de industrie, de mid· 
denstand en de werknemers. 's Avonds 
organiseert de afdeling Tiel van de 
VVD een openbare vergadering, onder 
het motto "Waarom nu VVD?" De eer
der genoemde drie Tweede Kamerleden 
zullen ter vergadering een korte inlei
ding houden, waarna discussie mogelijk 
is. Deze vergadering wordt gehouden 
in het gebouw van het Ned. Katholieke 
Vakverbond, Hoveniersweg 25, Tiel en 
begint om 20.00 uur. 

• NIJMEGEN 
Op pagina 2 van ons blad van 27 

september vindt men de huidige sa
menstelling van de VVD-fractie in de 
gemeenteraad van Nijmegen vermeld. 
De naam van de voorzitter dezer fractie 
werd echter helaas foutief gespeld. De 
fractie bestaat uit de heren A. Kruyt 
(voorzitter) en mr. A. R. E. M. F. Roe-
lafs. -

• DELFT 
De afdeling Delft heeft tijdens een 

vorige week gehouden buitengewone al
gemene ledenvergadering enkele nieuwe 
bestuursleden gekozen en het rapport 
Kiezer-Gekozene van de VVD bespro
ken. 

Het bestuur van de afdeling bestaat 
thans uit: E. M. Storm, voorzitter; .A. A. 
Steenkist, secretaris; B. van Rensse,n, 
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Yoor Vrijheld a Democratie. 
:j,dra YMD cle administratie 
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Withstraat 78 te Rotterdam 
:(postbU8 824 te Rotterdam). 
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toestel 124. Postglroz 245108 
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penningmeester; mevr. G. de 
Vries-Pielkenrood; H. Renaud; A. de 
Vries; W. H. Wisman; A. Zwols. 

Naar aanleiding- van het rapport Kie
zer-Gekozene van de . commis
sie-Geertserna heeft de afdeling Delft 
besloten een aantal wijziging-svoorstel 
len en èen amendement in te dienen op 
de ontwerpresoluties van het rapport. 
Deze wijzigingsvoorstellen hebben o.a. 
betrekking op de invloed van voor
keurstemmen, stembusakkoorden, de 
positie van de burgemeester en de 
kiesgerechtig-de leeftijd. De afdeling zal 
bijvoorbeeld aan de algemene vergade~ 
ring van de VVD voorstellen zich uit te 
spreken voor eert verlaging van de 
kiesgerechtigde leeftijd tot 18 jaar voor 
het actieve kiesreéht en voor een zoda
nige wijziging van de Kieswet, dat de 
zetelbezetting bij verkiezingen voor ver-

Delft is geweest, en aan de tegelijk met 
hem afgetreden bestuursleden mevr. T. 
Nam1inga-Leistikow en de heer A. J. 
van Gerrevink werd dank gebracht voor 
hun aandeel in de activiteiten van de 
afdeling. 

• NOORD-GRONINGEN 

. tegenwoordigende lichamen plaats heeft 
geheel naar de volgorde van het aantal 
op een kandidaat uitgebrachte voor· 
keurstemmen. 

De tien in Noord-Groning-en ge
vestigde afdelingen hebben in samen
wel'king met de provinciale propagan
dist H. B. van Bruggen de Liberale 
Sociëteit Noord-Groningen opgericht. 
Het ligt in de bedoeling drie à vier 
bijeenkomsten per seizoen te organise~ 
ren in De. Ereedenburg bij Warffum. Dé 
eerste is maandag 21 oktober; dan zal 
gedeputeerde G. R. Meijer uit Klooster
buren spreken over "De provincie Gro
ningen in beweging". Ook niet-leden 
zijn welkom. Het bestuur van deze so
ciëteit bestaat uit voorzitter C. A. Krui
zengá uit Baflo, secretaris E. Jager uit 
Bedum en penningmeesteresse me· 
vrouw Eling'S-Doornbos Uit Uithuizen. 

Aan drs. J. T. Spijker, die gedurende 
vele jaren voorzitter van de afdeling 

Spreekbeurten 

12 okt. 
14 okt. 
14 okt. 

16 okt. 
18 okt. 

18 okt. 

21 okt. 

21 okt. 
24 okt. 

25 okt. 
25 okt. 

25 okt. 

25 okt. 
25 okt. 
28 okt. 

28 okt. 

28 okt. 

1 nov. 
4 nov. 
4 nov. 

4 nov. 

4 nov. 
8 nov. 

11 nov. 
11 nov. 
11 nov. 

Periode 11 oktober tot en met 11 november 

Oostei'beek (Conf. Vrouwen. in de VVD) 
Hengelo (Lib. Boterham) 
Gooise Kadercursus (Debat) 

Purmerend (Ond.: Kiezer-Gekozene) 
Tiel e.o. 

Oss 

Amsterdam (Arjos; 20.00 uur, Krasna
polsky) 
Hai·degarijp 

Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. A. Geurtsen 
H. Wiegel, mej. mr. A. Goud
sinit (D'66), mevr. A. M. C. 
V. Groensmit-v. d. Kallen 
(KVP) en H. C. Faas (PPR) 
Mr .. W. J. Geertsema 
Mr. J. G. Rietkerk, ir. D. S. 
Tuijnman en H. Wiegel 
Mr. H. E. Koning en mr. J. 
F. G. Schlingemann 
Drs. Th. H. Joekes, debat 
met drs. B. Goudzwaard 
Mevr. mr. E. Veder-Smit 

Rotterdam (Vrouwengroep) (Ond.: De Drs. L. van Leeuwen 
metro naar het oosten) 
Heerlen (Mijnstreek) (Ond.: BTW) Mr. F. Portheïne 
Alkmaar (JOVD; debat met PvdA over de G. Koudijs· 
Nato) 
Groningen (20.15 uur, Mensa Grote Markt; 
JOVD) 
Laren/Blaricum 
Amersfoort (Ond.: Kiezer-Gekozene) 
Schagen (20.00 uur, Hotel Igesz; forum 
over de kop van Noord-Holland) 

Zoetermeer. (20.00 uur, 't Trefpunt; Ond.: 
De problematiek der gemeenten) 
Groningen (Lib. Soc.) (Ond.: Het politieke 
beeld na de Miljoenennota) 
H.I. Ambacht (Debat VVD-PvdA) 
Deventer (20.00 uur, Hotel de Keizer) 
Roosendaal (20.15 uur, Hotel Goderie; 
Ond. : Buitenlandse politiek) 
Marurn (19.30 uur, Café De Kruisweg; 
Ond.: Hoe snel veroudert het nieuwe?) 
Assen (Lib. Club) 
Utrecht (20.00 uur, Jaal'•beurs Rest.) 
Waalwijk 
Kampen (20.00 uur, Stadsherberg) 
Dieverbrug (Afd. ~eppe! e.o.) 

Drs. Th. H. Joekes in debat 
met drs. M. Dijkstra (D'66) 
H. Wiegel · 
Mr. W. J. Geertsema 
Mr. F. Portheine, mr. F. C. 
Vorstman, G. E. Ris, mevr. 
H. T. P. Porthe-Beurs en 
mr. W. H. Dollekamp 
H. Wiegel 

Mr. J. de Wilde 

Mr. W. J. Geertsema 
Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. H. van Riel 

H. J. L. Vonhoff 

Drs. Th. H. Joekes 
Mr. J. F. G. Schlingemann 
Mr. H. E. Konuig 
H. Wiegel 
Ir. H. J. Louwes 

Radio-uibending van de VVD op donderdag 24 oktober, van 
18.20-18.30 uur, over de zender Hilversum 11 (298 m). 

KopiJ yoor deze rubriek zen
den aan: mevr. mr. E. de 
Boock-Bedding, Stadhouden
plantsoen I!U, Den Haac. 

Partijraad 
Met het aftreden van mej. Joh. H. 

Springer als secretaresse van onze Or
ganisatie "Vrouwen in de VVD" 
ontstond een vacature in de Partijraad. 
Doordat mevr. mr. M. N. W. Dettmei
jer-Labberton op 2 oktober j.l. is be
noemd tot lid van de Tweede Kamer, in 
welke functie zij zitting heeft in de Par
tijraad, ontstond een tweede vacature. 

- In de vergadering van het Bestuur 
van de Organisatie "Vrouwen in de 
VVD" van 23 september j.l. werden in 
beide vacatures de volgende bestuursle
den gekózen: Mevrouw J. P. Hansen
v.d. Linden te Emmen en mevr. mr. E. 
de Roock-Bedding te 's~Gravenhage. 

·Kennemerland-Zuid 
Evenals vorig jaar .organiseren de · 

Nederlandse Vel'eniging van Huisvrou
wen Afd. Hlaarlem en omstereken en 
de Nederlandse Vereniging van Vrou
wenbelangen Afd. Haarlem een cursus 
Politieke Scholing. 

Bijeenkomsten op de volgende midda
gen aanvang om 2 uur: 21 oktober -
25 november 1968 - 20 januari en 24 
februari 1969; te houden in de raads
~aal van het Stadhuis te Haarlem. 

Op de eerste bijeenkomst zal behan
deld worden: Ontwikkelingshulp. 

Nadere inlichtingen tel. 82347 - 023. 

Krimpenerwaard 
Deze organiseert op dinsdagavond 15 

oktober a.s. in "De Schakel" te Berg
ambacht een bijeenkomst. 

Spreker: Mr. c. W. E. Abbenhtils, 
kinderrechter te Rotterdam. 

Onderwerp: Jeugdcriminaliteit; vor
men, oorzaken, preventie. 

Na afloop gelegenheid tot het stellen 
van vragen. 

,Introductie gaarne toegestaan. 
De zaal is geopend vanaf 7.30 uur; 

tot 8.45 uur is er gelegenheid een kopje 
koffie te drinken, aangeboden door de 
Regionale Vrouwen~roep VVD. 

Welkomstbrief 
Het maakt een prettige indruk, In

dien nieuwe vrouwelijke leden bij hun 
roetredJelll tot de VVD een welkoonst
briled: onrt:vangen van de secretaresse van 
de Vrouwmgu:'Oep, Olf i:ndien die ter 
P'lrulltse niet bestaat, 'V'an de OOII1taot
perSIOOn. 

Men Wielet als meurw lid meestal wei
nig van Ol!lllle Orgamisatie af en bet' is 
prettig :iJn biet begin wat wegwijs ge
maakt t<e WOII'den. 

Eell1 model voor een dergelij[k,e brief 
k1l1Illt U MJil!VT'aig'en aan het boven aan: 
de:?Je rubriek verme,ld adres. 

Zwijndrecht 
De VVD-vrouwen iuJ. Zwijndrecht hou

den op vrijdag>avond 11 oktoher a.s. aaJil.
Vllilllg 8 uur een bijeenikomst in Hoteil 
Swtindreclb.t. 

Mej. Mr. A. Kaprpeijne van de Oowe:I
lo z;&l. spl'eiken over: "Het werlk aclh.ter 
de scllel1Irlel!l 'V'an de Tweede K!arner". 

De VVD-'V'l'Ouwen van RiidJderkerk, 
Hendritk-Ido Arrnbaclht en Papendreclb.t 
zijn ook van harte welkom. 

Gl FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. 
Amsterdam - Arnhem • Eindhoven - Enschede ~ ·s-Gravenhage • Groningen • Rotterdam. 

Spaarpandbrief 1968-75 
groeit van f 500,· .naar f 800,· 

een folder met nadere inlichtingen ligt voor U gereed. 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE vrijdag 11 oktober 1968 - 3 

Wij spraken met ons nLeuwe Kamerlid mevrouw Dettmeijer: 

Statenwerk goede leerschool. 
,)k ben mij ervan bewust, dat het 

geen gemakkel?jke taak is, mevrouw 
Van Someren op te volgen als Ka
merlid". 

llfevrouw Dettmeijer (officieel: 
1nr. M. N. W. Dettme?jer-Labbm·ton) 
zegt dat in alle bescheidenheid, wan
neer w?j enkele dagen na haar be
ediging als lid van de Tweede 
Kame·r een gesprek met haar mogen 
hebben in haar gastvrije hoekhuis 
Van Mojalenlaan-Ruychrocklaan, 
gelegen temidden van het Haagse 
groen van het Benoordenhout. 

Zij getuigt nog eens van haar 
grote waardering en bewondering 
voor het werk van haar voor
gangster en op beide punten - ZD
wel voor wat betreft die waardering 
als ten aanzien van de zwaarte van 
de taak om opvolgster van een zo 
populair geworden figuur te z·ijn -
k1mnen w?j het volledig met ham· 
eens z?jn. 

Maar wie, als wij, mevrouw Dett
me?jer langer kent, wie iets weet van 
het tot nu ·toe door haar verrichte 
werk en in dit persoonl?jke gesprek 
nog eens bevestigd vindt hoe ge
makkel?jk deze charmante huis
vrmw;-juriste haar mening formu
leert, moet wel tot de conclusie 
komen dat de partij kan worden ge
lukgewen~t dat juist zij het is, die 
mevrouw Van Somerens plaats 
thans inneemt. 

Norma Labberton werd i:n 1914 als 
dochter van de bekende Haagse notaris 
Labberton geboren. Na de lagere school 
doorliep zij het stedelijlt gymnasium 
aan de Laan van Meerdervoort (gym
nasium Haganum). Zij studeerde rech
ten in Leiden en Amsterdam en promo
veerde pas later, toen zij reeds gehuwd 
was, eveneens in de hoofdstad. 

De grondslag voor haar politieke be
langstelling was al tijdens haar gym
nasiumtijd gelegd. Die belangstelling 
vond bovendien een dankbare klankbo
dem bij haar politiek niet minder 
"geëngageerde" (zoals men dat tegen
woordig uitdrukt) echtgenoot, onze 
oud-collega van de parlementaire pers 
D. W. Dettmeijer, lid van de Haagse 
gemeenteraad, die vele jaren ook wet
houder is geweest en eveneens een aan
tal jaren (honorair) algemeen secreta-
ris van de VVD. . 

In 1958 werd mevrouw Dettmeijer, die 
reeds onmiddellijk bij de oprichting van 

Mevrouw mr. M.N. W. Dettmeijer-Labberton 

de Partij van de Vrijheid lid van deze 
voorloopster van de VVD was gewor
den, lid van de Provinciale Staten van 
Zuid-Holland. Een functie, die zi:f ook 
thans nog vervult. 

Dat Statenwerk is, zo beaamt het 
nieuwe Kamerlid, een goede leerschool 

geweest voor het thans aanvaarde Ka
merlidmaatschap. Ik heb, zo verfeit zij, 
in de loop der jaren in de Staten van 
vrijwel alles gedaan of waargenomen: 
monumentenzorg, recreatie, culturele 
zaken, maar ook wel verkeer, en nu en 
dan zelfs waterschapsaangelegenheden. 

Zoals men onlangs in ons weekblad 
heeft kunnen lezen, is zij kort geleden 
mevrouw mr. E. A. J. Scheltema-Conra" 
di opgevolgd als presidente van de Vrou
wen in de VVD. In verband met deze 
benoeming zal mevrouw Dettmeijer het 
voorzitterschap van de plaatselijke 
Haagse Vrouwengroep van de partij 
neerleggen. 

BB 
Mevrouw Dettmeijer, die zich zo vol

ledig mogelijk aan haar Kamerlid
maatschap hoopt te wijden, zal trou
wens ook op die grond een aantal ande
re functies neerleggen. Dat geldt bij
voorbeeld voor haar lidmaatschap van 
het algemeen bestuur van de Stichting 
Opbouwwerk Zuid-Holland en voor haar 
lidmaatschap van de Natio~ale Raad 
Maatschappelijk Welzijn. 

In overleg met haar medeleden van 
de Kamerfractie is besloten, dat me
vrouw Dettmeijer zich in de Tweede 
Kamer in het bijzonder .zal belasten met 
de zaken betreffende het lager- en kleu
teronderwijs (het z.g. basisonderwijs 
van de Mammoetwet,) betreffende het 
maatschappelijk werk en be-treffende de 
civiele verdediging en de bescherming 
bevolking. 

Ook met betrekking tot dit laatste 
heeft ons nieuwe Kamerlid praktische 
ervaring; ,zij is al acht jaren voorzitster 
van de Provinciale Federatie Vrouwe· 
lijke Vrijwillige Hulpverlening en een 
van de dingen, die deze federatie een 
jaar of vijf heeft verricht, is het voor
lichting geven omtrent bescher· 
mingsmaatregelen voor de burgerbevol· 

-- king onder oorlogsomstandigheden. 
Maatregelen die volkomen ten onrechte 
nogal eens door bepaalde personen Qf 
groepen worden afgewezen, maar die 
een bittere noodzakelijkheid zijn. Het
geen zelfs door principiële "ontwape· 
naars" zou moeten woreren erkena:. 

Tot slot nog een persoonlijke noot: het 
echtpaar Dettmeijer heeft vier kinde
ren; een getrouwde dochter, twee stude
rende zoöns (één in Rotterdam en één in 
Genève) en de jongste dochter (17) is 
op dit ogenblik nog op de gymnasl·. 
urn-afdeling van het bekende "VCL", 
het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum te 
Den Haag. 

Stellig mede namens al onze lezers, 
wensen wij mevrouw Dettmeijer veel 
voldoening en succes bij haar arbeid in 
de Kamer. 

A. W. ABSPOEL 

Referendum in Griekenland observaties en 
commentaar 

Zondag 29 september is in 8725 stem
lokalen overal in Griekenland gestemd 
over het ontwerp-grondwet. Al maanden 
van tevoren publiceerden de Griekse 
kranten elke dag een artikel van de 
oude grondwet van 1952 -met daarnaast 
het nieuw voorgestelde artikel. Aldus 
kon belangstelling gewekt worden. 
· Eronder was ruimte om opmerldngen 

te noteren. Dan kon het geheel worden 
uitgeknipt, dichtgevouwen en gepost 
worden. Of men zijn naam en adres 
eronder zette, maakte geen verschil. 

Het ministerie van voorlichting had 
bureaus ingericht waar alles - bij ei
kaar zijn het 5 miljoen inzendingen ge
worden - werd verzameld, gesorteerd 
en geanalyseerd. Daarover kwam dan 

·\veer bericht in de kranten. In hoeverre 
met de ingezonden opmerkingen relte· 
niug is gehouden bij de totstandkoming 
van de uiteindelijke tekst van het ont
werp grondwet is moeilijk na te gaan: 
dat er enig profijt van is getrokken, 
lijkt niet op voorhand uitgesloten. 

De stemming op zondag 29 september 
- ampel verslagen in de Nederlandse 
pers - verliep organisatorisch volgens 
de regels van fair play. 

Men stemde i:n de plaats waar men 
als kiezer iJlgeschreven stond. Voor ve
len betekende dit een verre reis - naar 
de Peloponnesus, naar Thessalië, naar 
eUanden waarheen eenmaal pet• week 

een boot gaat. Hotels en restaurants 
werkten die dag dan ook op halve 
!tracht. 

De arbeiders in het buitenland konden 
voor het merendeel er niet voor over 
komen. Ambtenaren van de buitenlandse 
dienst stemden bij hun consulaten. 

De ambtenaren in Griekenland zelf, 
evenals de functionarissen van de open
bare diensten als gas, water, elektrici
teit en het leger en de politie stemden 
in hun standplaats om het openbare le
ven niet geheel te ontwrichten. 

De stemlokalen waren i:n scholen in
gericht. Kiezers die soms uren moesten 
wachten kregen volgnummers, door 
dienstdoende agenten uitgereikt. 

Vraag: Waarom gewapende agenten 
en militairen buiten bij de stembu
reaus? 

Antwoord: Dat is altijd zo geweest; 
om de orde te bewaren. 

Vraag: Waarom stemmen mannen en 
vrouwen afzonderlijk? 

Antwoord: Dat is de gewoonte. Op 
school en in de kerk zitten zij ook 
apart. 
Binneng~komen legitimeert men zich 

voor de commissie die door een jurist 
wordt voorgezeten. Na vergelijking met 
de kfezerslijst ontvangt men twee brief
jes: één van het stàpeltje nai (ja) en de 
ander van de stapel ochi (neen) en een, 
ondoorzichtige, envelop. 

Vraag: Waarom wordt aan sommigen 
een blauwe ehvelop uitgereikt? 

Antwoord: Dat zijn ambtenaren, sol
daten enz. die op hun standplaats stem
men en hiel' niet ingeschreven staan. 

Mevrouw J. 
F. Schouwe
naar - Frans
sen heeft op 
zondag 29 
september als 
waarneemster 
het referen
dum in Grie
kenland bijg('
woond. Zij stuurde ons na afloop 
bijgaande impressies. 

Zij worden hier apart ingeschreven; 
vroeger ging dat óók zo. 

Men verd\vijnt met envelop en twee 
briefjes naar de h<>eken van het stemlo
kaal waar men achter een ondoordring
baar zwart gordijn één van de briefjes 
in de envelop doet; deze stopt men ver
volgens dichtgeplakt in de stembus. 
Met het andere briefje mag men doen 
wat men wil - meenemen of weggooi
en. 

Onder de weggegooide stembriefjes 
zijn er ook en!rele met nat (laJ er op. 

De ultlrqmst in ronde getallen: 
6% miljoen illgescllreven lüezcrs. 
5 ·miljoen uitgebràchte stemmen 

(waarvan % procent ongeldig). 
1% miljoen niet opgekomen. 
Vraag: is er opkomstplicht':' 

Antwoord: Ja, altijd geweest. Aan de 
geldboete bij niet-opkomen werd niet de 

hand gehouden. Ditmaal was ook ge· 
dreigd met gevangenisstraf tot één 
jaar. 

Vraag: Hoe Jwmt men tot 1% miljoen 
niet-opkomers. 

Antwoord: Arbeiders in het buiten
land, overleden, ziek of de plaats van 
bestemming niet tijdig bereikt; of weg
gebleven. 

Commentaar: Gesteld dat dè helft 
van de 1% miljoen niet-stemmers tot de 
eerste categorieën behoort, dan zijn er 
1.500.000 gedeeld door 2 is 750.000 bur· 
gers .die het aangedurfd hebben niet op 
te komen, hoewel naam en adres be
kend zijn en er stràf op Iran volgen. 
Van een "politie-staat" kan men dan 
niet spreken. 

Vraag: Waar waren de meeste weg
blijvers? 

Antwoord: In Athene, Piraeus en Sa!~ 
niki, d.w.z. in de plaatsen die van 
oudsher "intelligentsia", respectievelijk 
"rood" zijn. 

Van de 5 miljoen kiezers heeft 92,2 
pct. vóór de constitutie gestemet 

Commentaar: Niet alleen de constitu· 
tie maar ook de regering heeft hiermee 

· een votum gekregen, waarop voortge· 
bouwd kan worden in die zin dat allengs 
kan worden overgegaan tot: 

1e opheffing van de staat van beleg; 
2e: toepassing van de artilwlen van 

de grondwet die grosso modo betl'ek
lcing hebben op de vrijheid van perso· 
nen en partijen waardoor, naar velen 
hopen en ooit verwachten, de weg ge()o 
pend wordt naar een democratisch wero 
kende constitutionele monarclüe. 

"""ll 
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Wachten·. op de ringweg 
INDIEN {Ie conclusie van de. Amster
. damse Kamer van Koophandel juist 
is dat bijv. de voltooiing van de ringweg 
om Amsterdam pas ver in de jaren ::.980 
kan worden verwacht, zijn burge
meester en wethouders van Amsterdam 
dan voorne!llens bij de rijksoverheicl 
aan te dringen op versnelling van het 
inlopen van de achterstand in de wegen
aanleg rondom de hoofdstad? Een 
vraag van dergelijke strekking is, 
merkwaardig genoeg, de afgelopen we
ken door geen. An1sterdamse gemeente
raadslid gesteld. Niet om.dat de raadsle
den niet wakl,ci· waren. Een incidentje 
bij de voetbalwedstrijd Ajax - Neuren
berg, waarbij een agent boudegeleider 
liever op de grasmat viel dan zijn hond 
los te laten en daardoor de controle 

- erover te verliezen, heeft zelfs twee ij
verige bewakers van de goede gang van 
zaken in de stad geïnspireerd tot het 
stellen· van vragen. En wie kan dan in 
de opwinding daarover nog aandacht 
schenken aan wat de Kamer van Koop
handel zegt over de rijksbegroting 1969? 

Toch was wat de voorzitter van de 
Kamer, de heer W. Rehbock, zei over 
de· schrikbarende achterstand in de we
genaanleg om Amsterdam niet zonder 
belang. Voor werken in de omgeving 
van Amsterdam is op de begroting van 
het rijl'swegenfonds voor volgend jaar 
ongeveer zeventig miljoen gulden .. voor-

gesteld. Dat zou een redelijk bedrag 
zijn als met "de omgeving van Amster· 
dam" niet een gebied bleek te worden 
bedoeld dat bijna heel Noord-Holland 
omvat. Maar de voor Amsterdam uiter
mate belangrijke ringweg is in het ge
heel slechts voor een heel klein stükje 
opgenomen. Een vreemd verschil met 
bijv. de begroting van het rijkswegen-. 
fonds voor "de 01i1geving van Rotter
dam". Die omgeving staat voor 92 mil
joen genoteerd, doch h~t leeuwedeel 
daarvan is voor de "ruit" . om het Rot
terdamse agglomeraat. Dat is ook juist, 
deze verkeersring is voor ~otterdam . 

· van ten minste even vitaal belang als 
de ringweg dat om Amsterdam is: 

Maar Amsterdam zal nog geruime tijd 
geduld moeten oefenen. De autoringweg · 
om Amsterdam zal nog wel zo'n twintig 
jaar vergen voordat hij helemaal vol
tooid is. Zelfs het stuk aan de zuidkant 
van het IJ is nog zeker tien jaar verwij
derd. Het stuk van de Coentunnel door 
Amsterdam en Amstelveen tot aan de 
aansluiting· op de lijksweg naar Utrecht 
zou in 1975 kunnen zijn doorgetrokken; 
Dat althans is de prognose. Over de 
rest wordt . zelfs ge~n verwachting uit
gesproken, vandaar dat de heer Reh
bock in de reactie van de Kamer van 
Koophandel op · de rijksbegroting op· 
merkte dat er geen twijfel over l'an 
b.estaan dat de yoltooiing van de hele 

Regionale omroep 
TWEE Ol).denverpen vragen deze week 

onze aandàcht: de regionale radio 
en televisie en ... ·de lezers vergeven het 
ons, maar wij kunnen er wéér niet on~ 
deruit... het openbaar lichaam Rijn-

. mond. Beginnen we niet de regionale ra
dio en televisie, tot de instelling waar
van de Rotterdamse gemeenteraad in 
beginsel heeft besloten door het college 
te verzoeken bij minister Klompé een 
zendgemachtiging aan te vragen. Dit 
principebesluit behelsde tevens d<tt 'd.e 
gemeente een subsidie van ten hoogste 
een· miljoen zal geven aan de stichting 
die volgens de plannen in het leven zàl 
worden geroepen voor de exploitatie. 

Een ruwe calculatie heeft uitgemaakt 
dat een regionale omroep op een jaar
lijks exploitatiet~kort ván drie miljoen 
moeten rekenen. Ter gedeeltelijke C::ek
king van dit tekort hopen· burgemeester 
en wethouders een rijksbijdrage te ver
krijgen waarvan op dit ogenblik de 
hoogte echter niet bij benadering ;alt 
aan te duiden. Inkomsten uit reclame
boodschappen moeten het tekort verder 
doen verminder~n. Met het subsidie van 
de gemeente moet de zaak clan rond zijn, 
zo meent het college te mogen verwach
ten. Waaraan moet worden toegevoegd 
dat het tot dit verwachting in belang
rijke mate is geïnspireerd door een rap
port van de speciaal voor dit doel sa
mengestelde studiecommissie. 

Gesteld l{an worden dat de Rotter-

damse activiteiten op ~1it gebied voor 
een niet gering deel te qanken zijn aan 
een initiatief van het liberale raadslid 
drs. L. van Leeuwen. Anderhalf jaar 
geleden toch heeft hij in een nota aa!l 
het college en de raad aandacht voor de 
waard,e en de mogelijkheden van een 
regionale ·omroep gevraagd. De studie
commissie, waarin hij zelf zitting heeft 
gekregen, is op zijn advies tot stand 
gekomen. In minder dan een. jaar heeft 
de commissie ·rapport uitgebracht. Zij 
heeft er dus geèn gras over laten groei
en. 

De gemeenteraad is de plannen over 
het .algemeen met veel sympathie tege
moetgetreden. Nochtans hebben negen 
leden gemeend hün stem aan het 
voorstel te moeten onthouden, te weten 
drie S()cialisten, vier pacifistisch -socia
listen, één communist en één staatkun
dig-gereformeerde. De laatste erkende 
als ieder ander de mogelijkheid van ep,n 
lokale omroep om de afstand tussen 
bestuur en burgerij te verminderen, 
maar hij was aan de andere kant be
ducht dat. de programma's niet op de 

.Bijbel zullen zijn afgestemd, Een vrees 
die - zo veronderstellen wij - niet 
ongemotiveerd zal blijken te zijn. 

Van principiële aard, hoewel natuur
lijk anderssoortig, waren ook wel de on
overkomeiijke bezwarén van de andere 
tegenstemmers. Die bezwaren betroffen 
nu eens de urgentie van: het omroep-

Metamorfose Scheveningen 
IN de brochure, die het gemeente

bestuur heeft laten maken over de 
toekomstige bebouwing van Schevenin
gen wordt gesproken van een totale me 
tamorfose. Dat is niet helemaal over
dreven. Het plan, dat voor het centrum 
van de badplaats is ontworpen, laat heel 
veel, dat vertrouwd was, verdwijnen en 
op papier komt er wat beters voor te
rug. Het is geenszins onze bedoeling om 
direct een domper op de ambitieuze ont
werpen te zetten, maar .het is zonder 
opzet, dat we hiervoor spraken van een 
plan op papier. Terecht hebben verte
genwoordigers van het bedrijfsleven op 
de zeer druk bezochte voorlichtingsbij
eenkomst zich afgevraag·d hoe al die 
fraaie plannen van de gemeente finan
cieel te verwezenlijken zullen zijn. 

weer wat van haar oude karakter terug 
te geven. Voor de grote· ondernemingen 
ziLl dit wellicht niet al te grote moeilijk
heden opleveren, maar voor de klei
ne(re) zelfstandigen lijkt ons dit een 
heel zware opgave. Wethouder Hylkema 
is op dit pl.111t optimistisch, daarbij 
·gesteund door zijn collega Dankelman. 
Ze hebben "heel mooie" plannen van 
particuliere ondernemingen gezien. We 
twijfelen daaraan niet, maar het kan en 
mag niet bij plannen blijven. Voor wat 
het ge)neentelijlt aandee.l betreft, behoe
ven we daarvoor niet bevreesd: te zijn. 
Maar wat zullen de particuliere onder
nemingen (kunnen) doen? Den Haag is 
in het verleden al zo vaak met groots 
opgezette plannen gepaaid. 

Het is een goed ding, dat er niet zal 
worden afgebroken, alvorens vast staat 
dat er onmiddellijk daarna ook met 

ringweg pas ver in de jaren tachtig kan 
worden verwacht. En of daarbij dan 
ook de noodzakelijke verdubbeling van 
de Schellingwouderhrug is begrepen, 
blijft nog de vraag. 

Het is trouwens zelfs een vraag of het 
stuk van het Bos en Lommerplein tot 
aan de Utrechtseweg wel in 1975 gereed 
zal zijn. De bouw van dat stuk weg is 
moellijk en lwstbaar. Het staat op de 
hegroting voor 130 miljoen gulden. Als 
het in 1975 klaar moet zijn, komt dat 
neer op bijna twintig miljoen gulden per 
jaar. Voor 1969 staat het op de begro
ting voor niet meer dan. elf miljoen gul• 
den. Als dat bedrag. maatgevend .is voor 
de toekomst, zal zelfs dit stuk weg niet 
eerder dan tegèn 1980 geböuwd zijn. 

Een triest vooruitzicht voor ·een stad 
die toch al met talloze moeilijkheden te 
kampen heeft om de infrastructurele 
ontwikkelingen bij te houden die nodig 
zijn om de teruggang van de stad te 

. voorkomen. ·· 
;De heer Reilbock sprak terecht van 

angstwëkkende cijfers. Dat geldt trou
wens ook voor de voor Amsterdam be
langrijke wegen die moeten ·aansluiten 
op hèt Amsterdamse wegènpatroon. De 
Coentunnelwegen aan de noordkant zijn 
voor Amsterdam (ma,ar evenzeei' voor 
de stimuleiingsgebieden in Noord-Hol
·land-Noord) van e)Uinènt belang; in de 
rijksbegroting ln·ijgt de Coentunnelroute 

plan, dan weer de jaarlijks terugkeren
de uitgave van een miljoen in tijden 
van enorme begrotingstekorten. Er wa
ren er ook die geen vrede konden heb
ben met het denkbeeld reclame
boodschappen te gebruiken als gedeelte
lijke financieringsbron. 

Voor de voorstemmers was het. een 
hele geruststelling te weten qat - te 
oordelen naar wat ·wethouder Van der 
Ploeg daaromtrent vertelde - pogingen 
in liet werk zullen worden gsteld om de 
Rotterdamse dagbladpers bij de verzor
ging van de reclameboodschappen in te 
schakelen. Iedereen in de raad was er
van overtuigd dat de kranten/ zoveel 
mogelijk soelaas moeten krijgen voor 
de mogelijke derving van adverten
tie-inkomsten. Hlet is trouwens ook de 
bedoèlii).g de Rotterdamse dagbladen re
dactioneel bij de regionale radio en tele
visie te betrekken. 

EN dan nu nog wat over Rijnmond. 
Daar zijn de. gebeurtenissen toch 

wel duidelijk in een stroomversnelling 
gekomen. Sinds onze vorige. kroniek is 
de Rijnmondraaà bijeengeweest om 
zich te beradèn over een nota van het 
dagelijks bestuur waarin conclusies wer
den getrokken uit de besprekingen 
over de toekomstige structuur van het 
openbaar lichaam in de gemeenteraden 
binnen de regio en in het college van 
samenwerking. 

bouwen zal worden begonnen. Er is in 
de laatste jaren al zoveèl sch.acle allJl 
Scheveningen to~gebracht, dat de bad
plaats ziCh niet ook nog eens lange tijd 
braak liggende ten;einen kan veroor}o
vcn. 

Het project is zeker niet onaantrekke
lijk, al betreuren we dat van de Bad
huisweg af het ruime uitzicht op het 
Kurhaus grotendeels verloren zal gaan, 
omdat het Gevers . Deynootplein er een 
nieuwe wand . bij l>rijgt. Evenmin zijn 
we erg gelukkig met het feit, dat Sche
veningen met een aantal nieuwe kan
toorgebouwen wordt verrijkt. Die zijn 
naar onze smaàk in strijd met het ka
rakter van een badplaats. Ze zullen ech
ter waarschijnlijk niet kunnen worden 
gemist met het oog op de financiering 
(door de gemeente) van het gehele 
plan. In elk geval wist men al bij· de Men schat de directe kosten van rea

lisering op zo'n slordige tweehonderd 
miljoen gulden! Daarvan zal de ge
meente f 20 miljoen voor haar rekening 
nemen. Het particulier initiatief zal dus 
f 180 mln. op tafel moeten leggen om 
Scheveningen een nieuwe aanblik te 
verschaffen, om de wel heel dof gewor
den "Parel der Noordzeekust" op· te 
po~t~~n" en daarmee vooral de badpl~ats 
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nominale aandacl:1t: een miljoen· gulden. 
De weg van Amsterdam naar Purme
rend en_ Hoorn - plaatsen die in de 
toèlwmst een steeds inniger binding met 
Amsterdam zullen krijgen - moet zeer 
dringend en zeer snel veel grotere capa
citeit krijgen. Op de rijl,sbegroling is 
daarvoor twee miljoen gulden uitgetrok
ken. 

Ongetwijfeld zullen deze zaken in de 
Tweede Kamer ook wel onder de aan
dacht worden g~bracht. Er zitten geluk
kig ook Amsterdammers in de Kamer, 
zelfs Amsterdamse gemeenteraadsleden, 
al is er dan een zekere. neiging om d2 
combinatie van deze twee tunetJes ook 
al ongewenst te noemen. Maaï· afgezien 
daarvan: de "Amsterdamse'' kamerle
den zouden de steun van dè A mster
damse gemeenteraadsleden best hebben 
kunnen gebruiken .. Er hadden best ra· 
gen over mogen wórden gesteld. 

Het is nog niet zo lang geleden dat de 
lijksoverheid de ringweg om Amster
dam op . het rijkswegenplan heeft opge
nomen. Daar is Amsterdam toen - te 
recht - bijzonder blij mee geweest. 
Maar het opnemen van . die ringweg in 
de nationale belangengl-oep was een re
delijke zaak. Amsterdam hoeft nu niet 
kwispelstaartend te blijven zitten af
wacl;lten wanneer de vervulling van de 
belofte komt. · 

In deze nota heeft het dagelijks 
bestuur doen blijken voor een deel aan 
de wensen van sommige gemeente
besturen - inet name Rotterdam -
tegemoet te willen komen. Er komt een 
commissie die op korte termijn een 
plan moet uitwerken voor een gecorri
geerde status quo ter waarborging van 
meer gemeentelijke inspraak. In andere 
opzichten heeft het dagelijks bestuur 
echter "de boot van de gemeenten" 
zorgvuldig afgehouden. 

Met name heeft het niet in alle duide
-lijkheid laten weten dat een tweede 
commissie, die op langere termijn een 
nieuwe structuur van het agglomeratie
bestuur moet bestuderen, naar de wens 
van vele gemeénten ook uit het college 
van samenwerking zal worden ge
vormd. Bovendien heeft het niet willen 
luisteren naar de stem van die gemeen
ten, die de laatstgenoemde commissie 
haar werk willen laten begim1en zonder 
uitgangspunten van het dagelijks 
bestuur. ZUlke uitgangspunten - ook 
wel hoofdbeginselen genoemd - acht 
het dagelijks bestuur onontbeerlijk. 

Door de nota voor kennisne~ning te 
aanvaarden heeft de Rîjnmondraad zich 
bij de ziensW!JZe van het dagelijks 
bestmn· aangesloten. Er leven dus nog 
altijd controversen tussen het openbaar 
lichaam en de gemeenten. Maar toch ... 
Wij hebben zo'n idee dat een compro
mis thans wat meer in zicht is gelro· 
n1en. 

verbouwing van het circus, dat daar
voor een kantoorgebouw zou worden ge
plaatst. Maar nog meer .kantorenflats? 

Een grote aanwinst zal het zoutwater
golfbad met zonneterras voor liet Grand 
hotel betekenen, evenals de onder
grondse parkeergarages onder "het Ge
vers Deynootplein, en voor het Grand
hotel aan de landzijde. Met alle andere 
projecten mee, kan Scheveningen dus 
inderdaad een :fanmerkelijk beter aan
zien krijgen, vooral ook als men het te
genwoordige karakter, dat grotendeels 
op het dagtoerisme is afgestemd, weer 
meer naar het verblijfstoerisme ombuigt. 

Er zijn ons intussen -nog geen ontwer
pen voor de nieuwe bebouwing getoond 
en dus dient te worden afgewacht, wat 
de opdrachtgevers en de architecten er
van zullen maken. In dit verband lijkt 
het wenselijl,, dat gewaakt wordt voor 
een al te streng zakelijke architectuur. 
Een badplaats vraagt, naar onze me
ning, éen wa.t ftivole architectuur, 
waarbij we denken aan Knokke, aan de 
Adriatische en Spaanse kusten. Naast 

. een goede structuur va:n, de badplaats ~s, 
i een" 'frisse, aanÜ'ekk'ehjke ·architectuUr.' 
: van de allergrootste betekenis. · 
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Lessen van Praag 
.. -

Niet zomaar doorgaan met ontspann-Ing 

,;Wat is het nu dat ,Praag' onze Euro~ 
pese volksvertegenwoordiging moet Ie· 
l'en, ons parlement dat niet onmachtig 
belweft te zijn, maar dat juist in dit 
tijdsbestek gerot;lpen is om van zichzelf 
datgene te n1aken waar wij naar s.tre· 
ven? Ik geloof dat ,Praag' ons bovenal 
<lient te brengen tot een zich ·opnieuw 
bezim1en op datgene wàt wij moeten 
vm·staail onder ontspanning. Daarbij 
staat de vraag op de voorgrond: 
Verst. .. an wij daaronder hetzelfde als i11 
beide grote kampen die 'dit woord in de 
mond hebben genomen?" (Aldus mr. dr. 
C. · Berlrhouwer ·namens de_ liberale groe· 
pering in het Europese parlement tij· 
dens de oktoberzitting te Luxemburg, 
die was gewijd aan de politieke conse
quenties van de. gebeurtenissen in Tsje
choslowakije. 

De hèer Berkhouwer zei te menen dat 
er een fundamenteel _versclu1 is tussen 
datgene wat wij verstaan onder "déteii· 
te" en datgene wat daaronder aan de 
andere l,änt wordt verstaan. "Heeft 
voor ons ,détente' niet aitijd willen zijn 
een streven naar een constructief blij
vende ·periode van ·vreedzaam samen 
met elkaar leven în deze wereld, terwijl 
eigenlijk in het andere kamp ,détente' 
nooit anders was dan een <:Ioorgaan met 
de verwezenlijking van offensieve doel
einden met alle middelen, behalve tot 
dusver met ·echt wapeng~weld." 

De twee_çle l~s. van Praag moet zijn, 
aldus de heer Berl,h<:mwer, dat wij ons er 
voor moeten hoeden ·opnieuw het slacllt~ 
offer van een illusie te worden. · "Wij 
moeten ons hoeden-·voor de illusie van 
1938, namelijk dat men door Pi·aag en 
Tsjechoslowakije · te offeren de vrede 
voor onze tijd naar huis kan brengen. Ik 
herinner mij dat wij binnen een jaar na 
die boodschap van "vrede voor onze 
tijd" in de wapenrok stonden, toen 3 
september 1939 ·dezelfde man die deze 
woorden had gesproken zei : , , wij zijn in 
staat van oorlog". Wij dienden toen de 
wapenrok aan te trekken. · 

Dat was de· illusie van 1938. De illusie 
van ·1968 zou künnen zijn dat wij Praag 
aanmerkten als een verkeersongeval op 
de weg der détente. Ik dacht dat dit het 
uilderstatement van onze tijd was." 

De derde vaststelling van de heer 
Berkhouwer· was: "de onmacht van on
ze zes landen voor de tweede maal bin
nen vijftiem maanden. Ik herinner mij 
dat wij eind mei 1967 in Rome op het 
Capitool met de :;;taatshoofden samen· 

waren. Toen dreigde de oorlog· tussen 
Israël en de Arabische lànden uit te 
breken. Men vermeed angstvallig om 
over dat conflict ook maar één wo()rd te 
zeggen. Toen die oorlog acht dagen la
ter uitbarstte, praatte men in Brussel 
over suikerbieten! 

Op 21 augustus 1968 gebeurde iets der .. 
gelijks voor de tweede .maal. En nog · 
steeds is er in het Europa dat ons lief 

.. is, het Europa van de Zes en meer, 
geen gezamenlijke houding tegenover 
deze agressie, Weer spreekt ieder voor. 
zich en God voor ons allen .. Ja, jk be: 
twijfel het, er. is op het ogenblik nie.
mand die voor ons .allen spreekt!" 

Echec 
De heer Berkhouwer \·ervolgde: "In 

onze positie als Europese :Yolksvertegen
woor<ligers dienen wij inderdaad te 
spreken over de consequenties _ die wij 
aan Praag moeteJi verbinden. Een van 
de belangrijkste puntèn die wij moeten· 
vaststellen', is het echec van de ontspan· 
ningspogingen vait · de Zes ieder voor 
zich. Tot dusverre hebben . wij reizen 
gezien ·van ministers van buitenlandse 
zaken van het ene kleine land, van het 
andere zich groot wanende land naar 
alle kanten en naar alle richtingen, ie· 
der · voor zich. Dit alles heeft tot niets 
geleid. liet heeft : mij vaak ~ voór ogen 
gebracht het beeld van kleine jagertjes, 
die hier en daar ·· óp ontspanningswild 
jaagden. 1\laar. die kleine jag·ertjes zijn 
geen van allen als klèine jager een va.· 
!abele gesprekspartner tegenover de 
grote Sowjetmacht. ·Die· klèine jagertjes 
hier en daar, her en' der op ontspan
JûngSl'l>ild uit zijndè, · ontdekten op een 
gegeven moment dat de grote jager 
kwam en zei : · mijne heren dit. is mijn 
jachtterrein, hier moet u ·zich van ver· 
dere deelneming aan de · ja<lht onthou-
den. · 

Er is ook wel gezegd: Praag is voor 
een deel een gevolg van .de blokken poli
tiek, daar ziet meil Jalta weer in terug. 
Dat is echter een mythe en het wordt 
tijd dat wij hier getuigen van de de· 
mystificatie van Jalta. 

Allereerst is hèt niet wàar, dat in 
Jalta doór het westen ·is meegewerkt 
aan het creëren ,ian blokke:il. Na Jalta 
en na Potsdam is de Oostmacht eenvou
dig blijven zitten, waar hij zat en niet 

samenvatting 
van een rede, 
van mr. dr. C. 
Berkhouwer 
in het 
Europese 
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weggegaan. Hét oosten heeft toe11 met
terdaad dat blok gemaakt. In Jalta is 
nooit met zoveel woorden een blokvor
ming afgesproken. Integendeel, alle lan
den van Europa zouden worden bevrijd 
van de bezettingsmacht. 

Wie over twee blokken spreekt, heeft 
bovendien ongelijk omdat er "maar één 
blok is, namelijk het oostelijke blok. Er 
bestaat geen weshilijk blok. Helaas zijn 
wij in net westen nopel<;>os verdeeld. 

Wij dienen hier de ·grootst mogelijke 
afstand te nemen tot· de hele bloklren
theorie," aldus spreker. 

Valse exegeten 
De heer Berkhouwer zei voorts dat 

wij ons moeten hoeden voor de "valse 
exegeten." :mr zijn er zelfs in het 
westen geweest die hebben gezegd dat 
Praag het bewijs is van het succes van 
onze ontspanningspolitiek. Immers, 
wanneer wij die. . separate ontspan
ningspolitiek niet zouden hebben bedre
ven, zou de ingreep in Praag niet heb
ben plaatsgevonden. Dat deed de heer 
Berkhouwer denken aan operaties, die 
zo succesvol zijn ver:lopen dat de-medi· 
cus na afloop lilegt : de operatie is 
geslaagd maar de· patiënt is overleden. 

Andere exegeten, aldus de heer Berk
,houwer, hebben g·ésproken over de 
vrees die de partij van de angst in het 
Kremlin de overwinning zou hebben ge
geven over de partij van het overleg. 
"Dat zal wel zo zijn, die partij van de 
angst in het Kremlin zal het wel gewon
nen hebben. Misschien is daardoor "die 
sprong naar voren" gedeeltelijk te ver
klaren. Die vlucht naar voren is dan 
echte'r toch van een bijzonder globaal 

· kara!der, een wereldomspannend karal'· 

Lima, stad van tegenstellingen 
Lima is een stad van twee miljoen 

inwoners, en wie haar in een betrekke
lijk korte tijd léert kennen als deelne· 
mer aan een conferentie van de Inter
parlementaire Unie ervaart zeer duide
Iijk wat de statistieken ook vermelden: 
ongeveer de helft van die twee miljoen 
wonen langs riilnte 11-venida's en ruim 
aangelegde parkaC.htige wijken, de an
dere helft hokt samen tegen de kale 
hellingen van de uitlopers van de Andes. 

Aan de ene kant San Isidro en Barran
to met schittèrende villa's, die ons doen 
deken aan de mooiste steden en streken 
van Zuid-Europa, aan de andere kant 
de "barreados", waar de mensen wo· 
nen, die van het land komen om in de 
stad hlin geluk, en dikwijls huh veilig
heid te zoeken. 

Veiligheid ja, want Peru is een land, 
waar eigenlijk geen week voorbij gaat 
zonder een of meer aardschokken. Tij
dens onze conferentie waren er vier, 
werd mij verteld, maar onervaren Ne
derlanders als wij hebben er drie niet 
eens gemerkt. Deze aàrdschol•ken nu 
hebben hun ergste gevolgen in de "sier
ra", in het hooggebergte vlak bij, en in 
de binnenstad waar de oude gebouwen 
staan met hun gevaar van instorten. Zo 
kwamen in één nacht zich 2300 nieuwe 
bewoners "vestigen" langs de relatief 
veilige glooiingen van de heuvels aan de 
kust. 

Zij b~nnen ·dan te wonen in een 
'soort carré van gevlochten matten: vier 
"muren" z~mder dak. Het is maar een 
geluit dat het in Lima praktiscli nooit 
regent, al is de tegenkant daarvan, dat 
het er vreselijlt dróog,en stoffig is. 

Toch vinden de meesten na korter of 
langer tijd wel werk. Want . ze lwmen 
van nóg primitiever gebieden, waar ze 

. vrijwel alles zelf hebben moeten doen. 
Zij worden daarom betrekkelijk gemak
kelijk goede handarbeiders; beze gezin
nen, waarvan vele kinderen ook de kost 
moèten verdienen (bijv. :<als schoen
poetsertjes in het centrum 'van de stad) 
gaan dan werken voor hun huis. Voor 
het ene hutje ziet men stapels stenen 
liggen, anderen zijn bezig hun eerste 
muren te metselen, en weer een. straat 
verder is .men bezig met een tweede 
etage, terwijl mén "beneden" wellicht 
reeds jaren woont. 

Dat is beslist een positieve kant van 
dit leven in de "barreados", dat_ werken 
voor een eigen huis, dat door d.e Peruvi
aanse regering wordt bevorderd doordat 
men aan deze· mensen, die in wezen dit 
land zonder enige titel in bezit nemen, 
zonder meer een "certificaat" .van ei· 
gendom geeft. Het wordt dus inderdaad 
een eigen huis op eigen grond. 

Maar dit leven heeft natuurlijll: ook 
enorme schaduwlmnten: water, elektri
citeit, riolering komen vaak jaren later. 
Men ziet in de jongste wijken dan ook 
niet zelden de verschrikkelijl,ste hy
giënische toestanden. En wanneer 'de 
harde werkers van zending en missie 
hier niet zo energiek achterheen zouden 
zitten, zou het waarschijnlijk nog langer 
duren. 

Een ander punt is ook het onderwijs: 
ik bezocht toevallig een . wijk, waar de 
r.-k. missie, voordat de streek was vol· 
gelopen, in drie half afgebouwde "colle· 
gio's" het onderwijs op gang haq g~-, 
bracht :1 in. drie ploegen, overdag ;vb9i: 
twee· pfuegen ldnderen, 's avonds h>borl 
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volwassenen. Eu dat onderwijs heeft in 
Peru een· dubbele betekenis: in de 
eerste plaats moet het onderwijs er op 
den duur voor zorgen, dat deze. nieuwe 
stedelingen uit de , ;sierra" en de "sel
va" (het Peruviaanse Amazonegebied) 
ook zullen uitgroeien boven hun handar
beidersniveau. Peru heeft gebrek aan 
middenkader, dat geschiktheid én be; 
langstelling heeft voor organisatorische 
problemen. En in de tweede plaats kan 
men in Peru slechts stemrecht ll:rijgen. 
als men de kunst van het lezen en 
schrijven verstaat... De democratie 
bestaat er zodoende maar voor 35 à 
40 pct. van de bevolking ... 

Ook aan de industriële vorming wordt 
op het ogenblik veel gedaan, zowel weer 
door missie en zending alsook door de 
Peruviaanse regering. Een onlangs ge
passeerde wet verplicht de industriële 
bedrijven met meer dan 50 werknemers 
om 1 pct. van hun totale loonsom jaar
lijks voor opleidingsdoeleinden te vote
,r~n,;en zo zullen.in;lp69 in drie centrille 
;we~·*plaatsen ,è!i~ "groot aantal j~ni.ge 
'n'lei1sen wordeli ~opgeleid tot vakhel,wa-
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ter. Moet niet de vraag worden gesteld 
of in die vlucht naar voren Praag een 
schakel is in .een globale intercontinen· 
tale milsingeling van 11et westen:·· 

De heer Berkhouwer vroeg zich· af of 
niet opnieuw · geldt dat wij door met 
elkaar samen te hangen het risico van 
afzonderlijk te hangen moeten voorko· 
men. ;,Hoe verdeelder wîj zijn, hoe gro· 
ter het risico is dat wij eventueel in het 
Oosten voor een langere of kortere tijd 
de overhand heeft. Wij mogen eenvou
dig ditt risico niet creëren en dat risico 
voortzetten ctoor die veruee!Ciheld, ·' 

Versterking 
Daarop ging de beer Berkhouwer in 

op de ter tafel liggende resolutie, wam·· 
in ook gesproken wel'd over de verster· 
king van de Europese Gemeenschap. 
"Wij weten dat ei' velen· in Europa zijn, 
die geloven dat als de Gmneenschap zou 
worden uitgebreid die Gemeenschap 
met zou worden versterkt maar ver
zwak-t. Vóor mijn politieke vrienden en 
mij geldt .nadrukkelijk dat · versterking 
van de Gemeénschap synoniem is met 
uitbreiding van de Gemeenschap en dat 
versterking daarvan niet denkbaar is 
zonder uitbi·eiding." 

"Er is gezegd: Moeten wij nu de 
détente maar opgeven? Neen, want de 
alternatieven zijn uitermate beperkt, 
maar aan de andere kant . ben il• van 
meni'ng dat men ook niet kan doorgaan 
'met "business as usual'; en na Praag 
zou kunnen zeggen: wij gaán door met 
die détente àlsof er' niets is gebeurd. Dit 
lijkt mij ondenkbaar. Wij zouden onze 
adhesie kunnen betuigen aan de gedach· 
te dat iets anders niet mogelijk is bij de 
al of niet bestaande onenigheid tussen 
Amerika en RusÎand met betrekking tot 
de grote machtsverdeling in deze we
reld". 

"Wij moeten doorgaan met onz!! po· 
gingen tot détente, tot waarachtige 
ontspaiming, met onze pogingen tot 
overleg - maar daarvoor zijn twee par· 
tijen nodig, dat kan men niet alleen. 
Wij moeten van onze kant alles in het 
werk stellen om daartoe wèrkelijke be
reidheid te creëren aan de andere kant 
in de, zin die hièraan volgens ons moet 
worden gegeven. 

De kortsluiting van de ontspanning 
moet bovenal een les _zijn voor degenen, 
die ieder voor zich, ·de kleinen en de 
groten, allemaal afzonderlijk oostwaarts 
zijn gegaan en nu de ·averechtse resul
taten moeten boe!wn." 

De heer Berkhouwer concludeerde 
hieruit dat we gezamenlijk moeten po· 
gen voort te gaan, dat we met name 
ook gezamenlijk moeten pogen onze 
banden te versterken "met de ·n.og niet· 
door geweld onderworpen landen.'' Hij 
dacht hierbij aan Joegoslavië en Roe
menië. 

me arbeiders. Ook de Nederlandse ont
wikkelingslmlp draagt daartoe haar 
steentje bij door opleiding in de metaal· 
vald,en. 

Het is deze kant van de tegenstellin
gen, die. onze meeste aandacht vraagt. 
De aflossing van de' wacht voor het 
fraaie presidentiële paleis aan het 
prachtige Plaza das Armas, mge nog 
zo schilderachtig zijn, het is hoogstens 
goed voor het plaatje van de toerist. · 
Meer respect konden we opbrengen 
voor de werkers in de "bareados" en de 
mensen van onderwijs en ontwikll:e· 
lingshulp. 

Resoluties 
Ook op de conferentie zelf voerden d<> 

tegenstellingen de boventoon: in de al
lereerste plaats natuurlijk de tegenstel· . 
ling tussen Oost en West over Tsje· 
choslowakije. En dat is interessant, 
wanneer het centrale punt van het de
bat de verklaring van de Ver. Naties is, 
dat de inmenging in andersmans binnen· 
landse aangelegenheden in strijd is met 
het internationale recht. En wanneer 
dan de rapporteur over de resolutie uit· 
gerekend een Tsjech is, die van de Rus
sen niet mocht komen ... Welnu de reso
lutie werd toegescherpt op het punt 
Tsjechoslowakije, en de Russen verlieten 
op de dag der stemming met hun me
de-invallers verontwaardigd de confe
rentiezaal... Daar schijnen ze een nieu
we discussiestijl mee te willen schep
pen. 

Bij de commissies minder tegenstel
lingen. Daarom is het toch goed dat er 
commissies zijn, ook al vinden we alle
maal dat er te veel van zijn. Er kwam 
een zinnige resolutie uit over parlement 
en wetenschapsbeleid, en er werd 
vruchtbaar verder gewerkt aan bouwste
nen over natuurbescherming in wereld· 
ve1~band. 

DR. K. VAN DIJK 
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COMMISSIE VAN VERENIGING. STATEN- EN RAADSlEDEN 

Positie van de burgemeester besproken 
Een commissie ad hoc onder voorzit

terschap van proî. mr. E. H. 's Jacob*), 
ingesteld door de vereniging van 
VVD-staten· en raadsleden ter bcstude· 
ring van de herziening van de gemeen· 
tewet, heeft een interim-rapport uitge
bracht over de positie van de burge· 
meester en diens benoeming. Daarmee 
reageert de commissie op het tweede 
hoofdstu!{ van het rapport Kiezer en 
Gekozene van de VVD-commissie· 
Geertsema. 

Het bedoelde interim-rapport luidt als 
volgt: 

De door de commissie Kiezer-Gelwze
ne ·bij meerderheid gedane voorstellen 
geven de commissie uit de vereniging 
vBn staten- en raadsleden van dè VVD, 
ingesteld om advies uit te brengen over 
de wijziging van de gemeentewet, aan
leiding tot .enkele opmerkingen. 

Met het eerste voorstel,' dat strekt tot 
handhaving van de bestaande :positie 
van de burgemeester en van diens be
noeming door de Kroon, kan zij zich 
geheel verenigen. 

Het tweede voorstel der commissie 
Kiezer-Gekozene, dat ·betrekking heeft 
op de herbenoeming van de burge
meester na 4 jaar in :plaats van na 6 
jaar, vond bij onze commissie weinig 
weerklank. Dit denkbeeld valt o.i. zeer 
moeilijk te rijmen met de gedachte, dat 
de bestaande positie van de burge-

meester dient te worden gehandhaafd 
en dat de benoeming bij· de Kroon moet 
blijven berusten. Wanneer men de her
benoeming na 6 jaar, - een bepaling 
welke praktisch obsoleet is geworden -
weer tot leven wil brengen en dan nog 
wel door verkorting van de termijn, 
waarvoor de burgemeester wordt be
noemd, betekent dat juist wèl een we
zenlijke verandering van diens positie. 
Wij geven in dit opzicht dan ook de 
voorkeur aan art. 65 van het Ontwerp. 

Onze commissie·. is .. echter wel van 
oordeel dat met betrekking tot de ver
vulling van de burgemeestersplaatsen 
een bewust personeelsbeleid moet wor· 
den gevoerd. Overplaatsing van burge· 
meesters, die op hun geme\)nte "uitge· 
keken" raken, is doorgaans in het be· 
lang van de gemeente zelf en van de 
betrokkene. Bij een dergelijk beleid is 
een starre regel, op grond waarvan een 
burgemeester na een ambtsperiode van 
twaalf jaar in een gemeente met min
der dan 100.000 inwoners zijn ambt 
moet neerleggen, veeleer een beletsel 
dan een voordeel. Soms is die periode 
reeds te lang; in andere gevallen kan 
een langere ambtsperiode alleszins ver
antwoord zijn. In· de rechtspositierege· 
ling van de burgemeesters zou een bepa- · 
ling kunnen worden opgenomen, op 
grond waarvan aan de betrokkene door 
de Kroon een andere standplaats c.q. 
met behoud van de laatstgenoten wedde 

kan worden aangewezen. Uiteraard zal 
ook de Inogelijkheid van ontslag wegens 
ongeschilüheid opengehouden moetei1 
worden. 

Aan het derde voorstel v.an de com
missie .Kiezer-Gekozene, · nl. dat betref
fende de verantwoordingsplicht voor het 
(politie)-beleid, zou de commissie ad 
hoc een ldeine beperking willen zien 
toegevoegd, te weten "met dien 
verstande, dat omtrent dit beleid, met 
betrekking tot artikel 219 van de ge
meentewet, slechts inlichtingen worden 
verstrekt, voorzover naar de mening 
van de burgemeester gewichtige rede· 
nen zich daartegen niet verzetten." 

Met het vierde voorstel (de inspraalt 
van de gemeenteraad bij de burge
meestersbenoeming) gaat de commissie 
ad hoc akkoord, behoudens dat in- de 
zinsnede van- "de vereisten, waaraan de 
nieuwe burgemeester .. ; zal moeten vol
doen," in :plaats van ,.de vereisten" 
wordt gelezen: vereisten. "De ver· 
eisten" acht zij te absoluut. 

De commissie Kiezer-Gekozene blijkt 
van oordeel te zijn dat het burge
meestersambt wordt gedevalueerd, in· 
dien daartoe ook wel eens personen 
worden benoemd, die dit ambt niet als 
loopbaan hadden gekozen. Onze com
missie acht blijkens hetgeen zij omtrent 
het benoemingsbeleid heeft opgemerkt, 
een burgemeestercarrière met redelijke 

ZOJUIST VERSCHENEN VVD-BROCHURES 

-HERZIENING. VAN HET 
ONDERNEMINGSRECHT 
{rapport van de sociaal-economische commissie) 

DE VVD OVER 

* * * * * 

Stakingsvriiheid 
loonbetaling bii faillissement 
Bezitsvorming door pensioenvoorziening 
De nieuwe omzetbelasting (BTW) 
Winkelsluitingswet 

(rapporten van de sociaal-economische commissie en van de 
landelijke middenstandscommissie) 

KIEZER EN GEKOZENE 
(rapport van de commissie kiezer-gekozene) 

Deze rapporten zijn verkrijgbaar bij het Algemeen Secretariaat van de 
VVD door overschrijving van de kostprijs ad f 3.- per brochure naar 
postrekening nr. 67880 t.n.v. secretaris van de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie te 's-Gravenhage, onder vermelding van het gewenste aan
tal en de naam van de verlangde brochure(s). 

Voorts is à f 3.- bij het Algemeen Secretariaat nog verkrijgbaar het 

JAARBOEKJE 1967-1968 
behelzende o.a. het beginselprogram, het verkiezingsprogram-1967, het 
gemeenteprogram-1966, de statuten en reglementen van de partij, namen, 
adressen en telefoonnummers van de leden van alle partij-organen en 
van de WO-afgevaardigden in de Kamers, staten en raden enz. 

promotiekansen van groot belang voor 
een goede bezetting van de burge
meestersposten. Een dergelijk car
rièrestelsel mag echter geen beletsel. 
zijn om ook wel eens buitenstaanders te 
benoemen. Daaronder kunnen personen 
voorkomen, die hun huidige functie niet 
meer lmnnen vervullen. ·wij denken àan 
aftredende p1inisters, staatssecretaris· 
sen, leden vlfn Ged. Staten enz. De er· 
varing leert dat daaruit uitnemende 
burgemeesters zijn voortgekomen. Men 
dient overigens in h'et oog te houden, dat 
de bezetting van politieke functies nog 
meer moeilijkheden zal opleveren ctan 
nu reeds vaak het geval is, indien de 
vooruitzichten voor een andere eervolle 
en passende werkkring kleiner worden 
gemaakt. 

*l Deze commissie bestaat ui1 de volgen
de leden: Prof. mr. E. H. 's .Jacob, Gro
ningen, voorzitter; D. W. Dettmeijer, 
's-Gravenhage, vice-voorzitter; H. G. van 
Zwijndregt, 's-Gra venhage, secretaris; K. 
H. Brandt, 's-Gravenhage; mr. A. P. J. 
van. Bruggen, Delfzijl; mr. G. Loopstra, 
Sellmgen; mr. dr. W. K. J. J. ·van Ommen 
Kloel(e, 's-Gravenhage; mevroY ,v mr. A .. 
Zeydner-Rempt, Wassenaa1·. 

BARENDRECHT 

Te van Stigt 
overleden 

Op 2 oktober is, 56 jaar oud, overle· 
den de heer T. van Stigt, die gedurende 
bijna tien jaar penningmeester van de 
afdeling Barendrecht is geweest. 

In deze periode - het grootste gedeel
te onder voorzitterschap van de heer C. 
Dekker - heeft de afdeling de heer Van 
Stigt leren kennen als een beminnelijk 
mens en een uiterst actieve, principiële 
voorvechter van de liberale zaak, n1aar 
ook als iemand, die altijd bereid was 
om te luisteren naar het standpunt van 
zijn politieke tegenstanders en dezen 
nimmer onheus bejegende. 

Hij ontzag zichzelf niet. Ook niet toen 
hij - na zijn eerste hartaanval ongeveer 
vijf jaar geleden - zijn werkzaamhe
den, zij het .,in een iets lagere versnel
ling" hervatte. 

Wij zullen zijn activiteit, accuratesse 
en bovenal zijn vriendschap missen. 
Mogen zijn vrouw en kinderen de Jn·a.cht 
ontvangen dit' zwa1;e verlies te dragen: 

DRS. F. BOM, voorzitter 

Nieuws uit 
de liberale 
Internationale 

De definitieve tekst van de resolutie 
ove1· ontwikkelingshulp, die op het con
gres van de Liberale Internationale in 
Den Haag met unanimiteit is aangeno
men, is thans in het Engels beschik· 
baar. Zij die een exemplaar wensen te 
ontvangen kunnen dit uitsluitend schrif· 
telijk aanvragen bij de secretaris van 
de G1'oep Nederland van de Liberale 
Internationale, de heer D. W. Dettmei
jer, van Mojalenlaan 14, Den Haag, on
der bijvoeging van 30 cent aan postze
gels voor verzendkosten. 

AlGEMEEN SECRETARIAAT 
v.v.o. 

Koninginnegracht 61 
~~-Gravenhage 

Telefoon (070) 604803 
Giro ,67880 
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De Vereniging van Staten- en 
Raadsle•den van onze partij heeft op 
vrijdagavond 4 en zaterdag 5 oktober in 
het Congrescentrum De Blije Werelt te 
Ltmteren een goed geslaagde studiecon
ferentie gehouden. 

In zijn openingswoord hel'dacht voor
zitter D. W. Dettmeijer de overleden 
ere-voorzitter der VCl'e{liging. prof. mr. 
P.J. Oud. 

Hierna splitst~ de conferentie zich in 
vier discussiegroepen: één over "mid
denstandsvraagstukken'' onder leiding 
van de heer F. L. van der Leeuw, één 
<Jver "de toekomst van de provincie" 
onder leiding van de heer S. J. van den 
Bergh, een groep onder leiding van me
vrouw N A. den Haan-Groen over 
"maatschappelijke en sociale 
vraagstukken" en een groep onder lei
ding van mr. E. H. Toxopcus over "al
gemene zaken". 

Vrijdagavond en zaterdagochtend 
werd de discussie in de groepen voort
gezet en werden conclusies getrokken. 
Zaterdagmiddag had weer een plenaire 
bijenkomst plaats, waarop de heren w. 
Baggerman, ir. K. W. Nieuwzwaag, me
vrouw N. A. den Haan-Gl'oen en drs. L. 
van Leeuwen rapporten uitbrachten. De 
conclusies zullen in Provincie en Ge
meente gepubliceerd worden. 
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STUDIECONFERE TIE STATEN-
EN RAADSLEDEN TE LUNTEREN 

In 1969 zal de conferentie van de ver
eniging op vrijdag 19 en zaterdag 20 
september worden gehouden, ook weer 
te Ltmteren. 

JAARVERGADERING 
Vóór de studieconferentie op 4 oktober 

jl. vond de jaarvergadering van de ver
<;niging. plaats. Door een amendement 
uit de vergadering werd de contributie 
verhoogd tot f 25 per jaar yoor gewone 
leden. 

Na het verslag van de Kascommissie, 
uitgebracht door de heer W. Bagg-erman 
uit Rotterdam, werd decharge verleend 
aan de penningmeesteresse, mejuffrouw 
dr. I. Günther. Tot leden van de 
Kascommissie 1968-1969 werden geko
zen: mevrouw G. van Eek-Grootveld te 
Maassluis en de heren J. K. de Bruin te 
Soest en Th. H. de Meester te Marl,elo. 

Bij acclamatie werden herkozen als 
bestuursleden mr. H. S. Siebers te• Ha
ren (gr.), mr. G. A. W. C. baron van 
Hemert tot Dingshof te Maarn, me
·vrouw H. J. Schlemper-van Gijn te 
Vught en de heer M. Visser te Arnhem. 
Tot nieuw lid van het besluur werd bij 
acclamatie benoemd mr. E. P. M. Ge
radts te Roermond. 

C 0 PIJN 
GROENEI(i\N 

* 
REEDS MEER D1\N 

TWEE EEUWEN EEN 

BEGRIP VOOR 

boontkwekerij
produkten 

EN 

tuinarchi.tectu1u· 

* 
TEJ,EFOON 03401-1207 

Sectie 4 ("algemene zaken") o.l.v. mr. Toxopeus bijeen. 

J•jen ymrt.Utjll JihJ"P. V.l.n.r.: ile ~wr"n Vnn Riel. F-1·lks Pil Toxorwus. 011 f}e voor
.!,\ I'Uilrl: Tillllllf. 
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Miin opinie • 
IS 

• Popularisering 

Op een avond om 10 voor half zeven 
houdt de heer Jaokes een radiopraatje 
over de Miljoenen-nota. Het is een 
voortreffelijk, gecompt·imeerd over
zicht, dat de talrijke luisteraars (auto
radio op dat uur) zal hebben aangespro
ken, niet in het minst door de gemeen
zame toon. Joekes spreekt over "jonge
lui, die het verdommen om te werken" 
en ook over minister Johan Witteveen. 

Joekes komt uitstel;end . door: goede 
propaganda! 

Deze indruk · wordt de volgende dag 
\'Olko.men te niet gedaan door een ver
klaring van een partijfunctionaris, dat 
men dat gebruik van voornamen niet 
wenst, dat men niet populair wil doen. 

Mijn opinie is: 

• een pm·tij, die niet populair wil doen 
moet zich geen Volk~partij noemen; 

e haar vertegenwoordigers moeten be
reid zijn, deze popularisering te ondel"
gaan; 

• paternalistische natrapjes rnaken 
een zeer :slechte indruk -~- correcties 
naar buiten moeten alleen bij uiter~t.e 

noodzaak plaats hebben. i 
Mr. J. GOPP:EL 
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HOTEL BOUWES 
ZANDVOORT 

Kamers met meest modern comfort. 

Gerenommeerde keuken. 

Gelegenheid voor congressen en partijen tot-
300 · personen. 

Cabaret-Dancing dagelijks geopend. 

VRIJHEID .EN DEM9CRATIE 

APPARTEMENTHOTEL 
BOUWES PALACE 

ZANDVOORT 
Kamers en appartementen met modern comfort. 

Restaurant op 70 m hoogte - panorama ~. 

lounge bar - sauna - overdekt zwembad -
congreszaaL-

Unieke accommodatie voor kaderbijeenkomsten 

BEIDE HOTELS HET GEHELE JÁAR. GEOPEND - TELEFOON 5041 

Hotel "11 Heerenhof11 Emmen 
TELEFOON 05910-11435 

Het moderne comfortabele Hotel in het dynamische Emmen en gelegen 
aan de Hondsrugroute. Alle kamers met douche - toilet - centrale verwar
ming en rijkstelefoon. Speciaal weekend-arrangement f 57.50 p.p. incl. 
Unieke accommodatie voor congressen, recepties, diners, vergaderingen 
etc. Internationaal restaurant met gastronomische specialiteiten. 

. Telefoon (05771) - 241 
-

Nu óver snelweg E 35 nog gemakkelijker bereikbáar 
• Alle kamers met privé badkamer en 

telefoon 

• • • • • • 

specialiteiten restaurant 
American bar 
ideaal voor meerdaagse conferenties 
rustig gelegen temidden van bos en heide 
tennisbanen - manege - autoboxen 
zeer grote parkeerterreinen. 

ADVEBTEER 
• ln ons 

WEEKBLAD 

f t!!'"·l·st·a,ff · a ',. café·te·Et~ura;,l in het "RIJNHOTEL" ROTIEiU"JAM 

harmonie 
café .. res!aurant in "DE DOELEN" naast de hoofdingang 

COMBINEER 
STRANDHOTEL TE VLISSINGEN 

met 

R Ö T I S S E R I E "D E P U yu 

./>€ put" 

voor "EEN HEERLIJK WINTERS WEEKEND UIT". 

Het Strandhotel heeft daarom een speciaal weekeiudanange
ment voor u samengesteld. De kamers zijn comfortabel er. 
goed verwarmd en de ligging van het hotel biedt u een 
prachtig uitzicht op de scheepvaart. 

In de Rotisserie geniet u van een goed diner geserveerd 
OellLedEm de zeespiegel in een aparte sfeer en entourage . 
Arrangementen f 42,50-f 47,50 per persoon, bediening inbe
grepen.· 

OOK VOO.R UW KERSTWE.EI<EIND Bel: 01184- 2297/4227. 

om ook langs 
die weg de V\7 0 
te steunen 

!' 
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Het kieswet-rapport van de commissie-Cals (V) 

Geen positief advies 
over kiesgebieden 

Is de VVD-commissie Kiezer-Gekozene ( commissie-Ge~~ts~ma). _gel~o~nen ~ot ~en 
11ositleve uitspraak over het kiesstelsel, in <lie zin dat ~\J _zwh pr~nc~p1ee~ mts}~Iak 
vóór de evenredige vertegenwoordiging, de staatscommissie-Cais IS m f~Ite n1 et 
tot een uitspraak op dit punt gkeomen, al is het r e s '? 1 t a a t voorlopig da!1 wel 
hetzelfde. Er is in de staascommissie wel een meerd~rl1e1d (1~. leden) en ee~ nun~er-. 
beid (5 leden) te onderscheiden, maar die meerderhel(J valt bg d~ nadere mtwerlilllg 
weer in tweè precies gelijke delen (van ieder zes leden dus) mteen. Het resultaat 
van dit uiteenvallen in drie delen(6-6.5) is, dat de staat_scommissie heeft m?ete~ vast
stellen dat ,,er in haar midden geen Ineerderheid Is voor een meer mgrgp~nde 
wijziging van de Kieswet binnen het raam va~ de Grondwet'• •,lodat het. thans mtge-
brachte rapport "slechts een beperkte strekkmg kan hebben • · 

Zoals uit de beschouwingen van de 
staatscommissie naar voren kwam, is 
zij van oordeel dat he~ bestaande ki_es
stelsel onder de huidrge staatkundige 
verhoudingen niet bevredigend functio
neert. 

De meerderheid van de commissie, 
gevormd door de (12) leden ,dr; Albrecht 
(pvda), mr. Cals (kvp), dr. Cramer 
(pvqa), prof. Daudt C:Pvda), mr. Donner 
(arp), ·drs. Gruijters (d'66), prof .. Van 
der· Hoeven· (pvda), . mr. Meuw1ssen 
(kvp), drs. De Pous (chu), ~r. P;.ïns 
(arp), mr. Scholten (chu). -en Ir. W1tte 
(kvp) stelt zich op het s!andpunt dat, al 
moet men zich er voor wachten om het 
kiesstelsel tot de zondebok van alle 
grieven te maken, toch daarin - in 
sterkere of minder sterkere mate -
niet name als onbevredigend worden er
varen het ontbreken van een stimulans 
tot politieke samenbm1deling, zich mm~~
festerend in samenwerking van partiJ
en voorafgaand aan en met het oog op 
de' verkiezingen; voorts de hierme~ ve;
band houdende ·geringe mogeliJkheld 
voor de kiezer om door 'middel van zijn 
stembepaling bij fu qragen tot een on
dubbelzinnige . politteke m~erder
heidsvorming, die het dra~gvlak IS voor 
een stabiel regeringsbeleid; ten slotte 
het vervagen van de band tussen kie
zers en gekozenen, alsmede de ger~nge 
invloed, welke de kiezers kmmen mtoe
fenen op de samenstelling, voor wat be
treft de personen, ~van de volksvertegen
woordiging. 

De minderheid van 5 leden, gevormd 
door de drie liberale leden mevrouw 
Fortanier-de Wit, mr. Kan en prof. Si
mons, zomede prof. Jeukeus (kvp) en 
dr. Verbrugh (gpv) zijn da~rtegenover 
van oordeel dat het onbevredigend func
tioneren van ons kiesstelsel onder de 
huidige staatkundige verhoudingen in 
het bijzonder moet worden geweten aan 
de partij-politieke constellatie. 

Geheel overeenkomstig ook het rap
port van de commissie-geertsema, !s 
deze minderheid van menmg dat het m 
de eerste plaats de zaak is van de poli
tieke partijen, dit functioneren van ons 
staatkundig bestel te verbeteren door 
een bezinning omtrent het zich opstellen 
bij verkiezingen en kabinetsformaties 
en omtrent een plaatsbepaling, welke 
tot grotere verbanden kan l~iden. Zij 
acht een herziening van het kiesstelsel, 
met name als aangegeven in het naar 
voren gebrachte voorste~ van d~ . 12 
o-esloten kiesgebieden, met de JUiste 
~veg om ten deze tot verbetering te ko
lnen. 

·Verdeelde meerderheid 
Een deel van de boven vermelde 

meerderheid (dit deel wordt gevormd 
door de heren Cals, Dmmer, De Pous, 
Prins. Scholten en- Witte) meent dat een 
wijziging van de Kieswet binnen het 
kader van de Grondwet mogelijk is, 
welke op redelijke wijze tegemoet komt 
aan de hierboven genoemde bezwaren 
(met name dus het stelsel van de 12 
gesloten districten, binnen ellr waarvan 
dan de E.V. wordt toegepast). 

De andere leden van deze meerder
heid, gevormd door de heren Alobrecht, 
Cramer, Daudt, Gruijters, Van der Hoe
ven en Meuwissen zijn van oordeel dat 
de hier aan de orde komende vragen 
slechts kunnen vvorden opgelost door 
hervormingen, die een Grondwetsherzie
ning nodig maken. 

Deze leden zijn van mening dat de 
verkiezingen ·niet alleen een representa
tieve volksvertegenwoordiging dienen op 
te leveren, maar vooral een uitspraalr 
van het electoraat over programma en 
samenstelling van het kabinet. Dan kan 
alleen worden bereikt wanneer de kabi
netsformatie inzet is van de verkiezin
gen. 

Hun bezwaar tegen het bestaande 
stelsel is dat Kamerverkiezingen slechts 
een zetelvenleling ~voor ~d~:.Tw~ede -Ka-,
nier oplevereii ·en derhalve alleen een 

antwoord geven op de• vraag wie onze 
politieke meningen in de Kamer ~uilen 
vertegenwoordigen en _ho~velen . dit er 
zullen zijn. De verkiezmgen m het 
bestaande stelsel, zo betogen zij, geven 
evenwel geen duidelijke aanwijzing over 
het antwoord op ,.de· ten minste zo be
langrijke vraag, wie ons züllen regeren 
en met welk programma. 

Naar aanleiding van de ·opmerkingen 
van deze laatste zes ledén wijzen de 
overige leden van de staa~scommissie 
erop dat de zojuist weergegeven, nog 
niet uitgewerkte stellingen ee~ ~antal 
principiële vragen oproepen, d1e m de 
commissie nog niet zijn onderzocht. Ook 
zij achten een grondig onderzoek van de 
hier naar voren gekomen problematiek 
noodzakeljk. 

: Daarop laten deze leden echter een 
aantal tegenwerpingen of althans vra
gen volgen, die men - s()ms in wat 
andere vorm ---' ook in het rapport van 
onze commissie-Geertserna kan te_rug
vinden. Bij zulk een onderzoek verdient, 
zo schrijven zij, echter grote aand~cht 
de vraag, of een kiesstelsel. dat dwmgt 
tot meerderheidsvorming, met het ge
vaar in zich draagt van een schijn-dui
delijkheid, waarbij ee11 minderheid in 
feite haar alternatieven oplegt aan de 
i11eerderheid van de kiezers. 

Een stelsel dat zekerheid biedt dat 
door de verkiezingsuitslag zelf zal wor
den bepaald welke partijen ministers 
leveren en de regering zullen steunei1, 
wie minister zullen worden en we•lke het 
regelingaprogram · zal zijn, . . is 
waarschijnlijk wel te construeren, ~:1aar 
is zulk een systeem, zo vragen ZlJ, . te 
verenigen met het parlementmre 
stelsel, dat immers nagenoeg de gehele 
commissie wenst te behouden? Zullen 
bovendien stelsels, die aan de gestelde 
eis kunnen beantwoorden, niet kUIDlen 
worden opgevat en toegepast als !n _de 
eerste plaats gericht op de verk1ezmg 
van ministers en pas in de tweede 
plaats op die van het parlement? 

Wat zullen, indien dit gebeurt, de ge
volgen zijn voor de positie van de 
volksvertegenwoordiging? Komt de re
presentativiteit van de volksvertegen-

Wiide 
krappe 

en 

Net ctfloop vo.n de parti}-
rcwdsvergctcler·ing te Amm·sfoort 
op 28 septembe1· is de 1·egenjas 
vw! ir. H. Mctklcreel, Asterlaan-18, 
Aerdenhout (tel. 023 • 43517) mee
genome-n door een ander .en wel 
vermoedelijk door de e~genaar 

van ·een jas die de heer M akkreel 
thans heeft (en die hem veel te 
wijd is). 

De signalementen van de regen
jas van cle hem· Makkreel l!ti~en 
als volgt: Het is een leverkle·ztnge 
glaclde jas, mouw getarnd, 1net 
een shawl in de montv en een 
pacw . ongevoerde brzûnleren 
handschoenen (o.m.) in de zak; 
op een ingenaaid . eti~13t staat 
"Gctlcleron" of iets dergelt}ks. 

De jas die de heer Ma1;:7creel 
heeft is iets donkerder dc~n .c~e 
zijne- (en .zoals gere;egd aanmenliJk 
wijder). In de zetleken zaten een 
doosje lncifm·s rnet · VVD-plal~ze
gel als merlc en enkele gellrn!kte 
entree-kaartjes voor een forel
le·n7cweke1'ij te Gul11en. Merk: 
Peelc & Gloppenb·nrg/'l'erlenlca. 

Wil degeen die ll!i al bijna veel·
tien dctgen 1net een te krappe jas 
in de regen loopt, zich met de 
}t_e§l' IJ(alclcre.el ve 1:staan? 

woordiging nog wel tot haar recht :;n 
wordt deze niet volstrekt ondergescluri:t 
gemaakt aan het postulaat dat door 
middel van de verkiezingen de regering 
moet worden aangewezen? 

Deze en andere vragen zullen door de 
commissie moeten worden bezien bij de 
voorbereiding van een Grondwetsherzie
ning. Met het beraad over de voor- en 
nadelen van de hier bedoelde stelsels en 
oV:er de daaruit voor de grondwet voort
vloeiende consequenties zou de 

· staatscommissie zich nu gaan bezig 
houden. 

Zoals boven· reeds .vermeld, komt de 
staatscommissie dan tot ,de erkenning 
dat haar rapport over wijzigingen bin
nen het kader van de thans bestaande 
Grondwet dus slechts beperkte strek
king kan ·hebben. Zij weet echter dat op 
spoedig uitsluitsel met betrekking tot de 
Kieswet wordt gewacht. Dat is in de 
Staten-Generaal en daarbuiten riaa1' haar 
mening voldoende duidelijk . gebleken. 
Bovendien lijkt haar een opinievorming 
in brede kring over het door de com
missie besprokene gewenst. Ten slotte 
acht de commissie een aantal zaken, 
waarover wel een ·advies kan worden 
gegeven, ook al zijn zij van betrekkelijk 
ondergeschikt karakter, van voldoende 
belang om een tussentijdse wijziging 
van de Kieswet te rechtvaardigen. 

Op de vier in ons eerste artikel reeds 
opgesomde punten, ten aanzien waar
van de staatscommissie wel wijzigingen 
voorstelt, die binnen het Irader van de 
bestaande · Grondwet zouden kunnen 
worden aangebracht,, konien wij in een 
volgend, slotartikel, nog terug. 

Twaalf districten 
Wij willen thans nog in het kort in

gaan op het door de staatscommissie in 
haar besprekingen . meer in het bijzon
der bekeken systeem van de twaalf 
"gesloten" kiesdistricten; d.w.z. kiesge
bieden binnen elk waarvan de evenredi
ge vertegenwoordiging . wordt toegepast, 
dus zonder verbinding van de lijsten 
over het gehele land, 

Zij heeft daarbij d1•ie "hoofdvarian
ten" bekeken: a. vorming van 18 
ldesgebieden waa1;van de grenzen sa
menvallen met die van de bestaande 18 
kieskringen; b. vorming van ca. 12 
kiesO'ehieden, waarvan de grenzen zoda
nig " word~n vastgesteld dat in ellr 
kiesgebied ongeveer een gelijk aantal 
zetels is te verdelen; c. vorming van 
vier Idesgebieden, · waarvan de grenzen 
samenvallen met die van de bestaande 
vier groepen . van provincies, die als 
kiesdistricten voor de verldezingen van 
de Eerste Kamer functioneren. 

Voor wat betreft de eerstgenoemde 
variant acht de · staatscommissie de 
grondwettigheid ten minste dubieus. 
Hierbij speelt een rol dat, zoals ook 
reeds in het rapport van de commis" 
sic-Geertserna is opgemerkt, het aantal 
zetels per kieskring in een aantal geval
len bedenkelijk klein zou worden. In de 
kieskringen Assen en Middelburg bij
voorbeeld zou het aantal te "verdelen" 
zetels slechts drie of vier bedragen. 
Drie leden, de heren dr. Albrecht 
(pvda), drs. Gruijters (d'66) en 1~r. 
Meu\vissen (kvp) zouden de vormmg 
van 18 kiesgebieden echter Ii i e t on
oTondwettig achten, indien bij de inde
llng een meer gelijkmatig patroon zou 
worden gevolgd dan dat van de bestaan
de kiesln·ingen. 

Omtrent de derde variant (vier 
ldesgebieden) bestaat bij de grootst mo
gelijke meerderheid. - ?r. Ve~brugh 
(gpv) is hier de e1nge mtzonder~g .
o·een twijfel inzake de grondwettigheid. 
De commissie wijst er hierbij op dat 
ten aanzien van de procedure van ver
kiezing van de leden der Eerste Kamer 
toch ook geen aan de Grondwet ontleen
de bezwaren zijn te vernemen. Naar het 
o01·deel van de staatscommissie wordt 
bij het stelsel van indeling in niet meer 
dan 4 kiesgebieden echter slechts een zo 
geringe stimulans tot electorale samen
werking in het kiesstelsel ingebouwd, 
dat aan deze oplossing in ieder geval 
nauwelijks betekenis zop. kunnen wor
den gehecht. 

Rest dus het stelsel van indeling in 12 
kiesdistricten of -gebieden. Wat de 
oTondwettigheid bètreft acht de 
~ taatscommissie <Jeze m~q1q4,~. m~. u_it-

. 'z(n1dei1hó· ·vah 'twéE; Iedeü __:_ onze geest
verwant; mevrouw Fortanier-de Wit en 
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dr. Verbrugh (gpv) - in overeenstem
ming met de Grondwet, mits de rege
ling van het kiesstelsel binnen de afzon· 
derlijke ldesgebieden zodanig wordt in
gericht, dat daarin de E.V. zo goed 
mogelijk tot haar recht komt. De_ com· 
missie denkt hier dan aan de vaststel
ling van een toeratingsgrens die lager 
ligt dan de kiesdeler en aan een stelsel 
van restzetelverdeling, dat sterker 
werkt· ten gunste van de kleinere partij• 
en. 

Ongrondwettig? 
Mevrouw Fortanier-de Wit en dr. Ver

brugh zijn van oordeer dat ook dit 
stelsel niet past in het kader van artikel· 
91 van de Grondwet. Bij een verdeling 
van het land in 12 zelfstandige kiesge
bieden is weliswaar sprake van evenre
digè vertegenwoordiging binnen eik 
kiesgeibie;d, · doóh landelijk gezien zou 
deze opzet in . feite · de grondslag van de 
E.V. aantasten, omdat men ertoe oyer
gaat dé ~E.V. op geheel andere wijze te 
interpreteren. Zij achten een dU.sdanige 
\VÏjziging van het kiesstelsel v~n zo gro
te structurele betekenis en van zodanig 
ingrijpena karakter; ·dat hiervoor grond
wetswijziging· noodzakelijk zou zijn. Ter 
illustratie van deze gedachtengang wij
zen zij erop' dat dit kiessysteem, gere
kend naar de verkiezingsuitslag van 
1967, aan partijen die bij het huidige 
systeem van E.V. resp. 28, 24,7 en 4,7 
pct. van het aantal zetels verwierven, 
resp. 36, 30 en 1,3 pct. van de zeteis 
zou hebben toegewezen. · 

Volgeiis bijlage II van het rapport 
van de staatscommissie zou de uitslag 
van de KamerV-erkiezing 1967 bij het 
stelsel van vei·deling van het land in 12 
gesloten kiesgebieden nl. als volgt heb
ben geluid, waarbij wij de werkelijke 
uitslag volgens de bestaande E.V. tus
sen haakjes .he.bben geplaatst: KVP 54 -
(42) zetels; PYdA 4;? (37) zetels; vyo 16 
(17) zetels; ARP 14 (15) zetels; CHU 12 
(12) zetels; Boerenpartij (nog niet 
gesplitst! 4 (7) zetels; D'66 2 (7) zetels; 
CPN 2 (5) zetels; PSP 1 (4) zetels. De 
SGP zou haar 3 zetels volledig verloren 
hebben en het GPV haar ene zetel. 
De KVP zou dus 12 en de PvdA 8 zetels 
meer hebben gekregen dan waarop zij 
landelijk-cv enredig · gezien, recht had
den. 

Dat de overige leden van de 
staatscommissie dit niettemin nog wel 
in overeenstemming met artikel 91 van 
de Grondwet achten, wil nog niet zeg
gen dat zij dus onverdeeld vóór dit 
stelsel kiezen. Integ-endeel. Zoals wij in 
het begin van dit overzicht reeds heb
ben vermeld, achten de drie liberale en 
nog twee andere leden van de 
staatscommissie een herziening van het 
kiesstelsel, met name als aangegeven in 
het naar voren gebrachte voorstel van 
de 12 gesloten kiesgebieden, niet de 
juiste weg orn ten deze tot verbetering 
te komen. 

Onder het Jwpje "Verdeelde meerder
heid" heeft men vervolgens reeds kun
nn lezen dat de overige 12 leden van 
de staatscommissie nog in twee delen 
zijn uiteengevallen, van wie zes het dus 
wel met het stelsel van de 12 gesloten 
kiesgebieden willen doep, doch de zes 
anderen ván oordeel zijn dat de naar 
huh mening bestaande bezwaren tegen 
het kiesstelsel alleen zijn op te lossen 
door en na een Grondwetsherziening. 

Opmerkelijk is dat van deze laatste 
groep van zes leden in het rapp<?1t •l_og 
de volgende passage afkomstig IS: 

Houdt dit voorstel naar het oordeel van 
deze leden dus geenszins de garantie in 
- is het zelfs onwaarschijnlijk - dat 
het ons kiesstelsel saneert op het pWit 
waar het nu faalt, het draagt tegelijk 
de kiem in zich voor nieuwe kritiek. 

Aa11gezien het tot berekenbaar gevolg 
zal hebben dat de grote partijen meer 
·zetels krijgen dan waarop zij naar het 
geldende stelsel aanspraak zouden kun
nen maken, zal onder de kiezers gemak· 
keiijk de indruk -kunnen postvatten, dat 
het juist daarom begonnen is. De ver
denking, dat bepaalde partijen door een 
technische kunstgreep in het kiesstelsel 
(waaraan de kiezers zelf niet te pas 
komen) hun macht zoeken te vergmten 
of te behouden, zou schadelijk zi~n voor 
het prestige van onze democratie. ~et 
onbehagen onder de 'kiezers wordt rnét 

-. W\lgg.enG.J:n(!.fl'; het zal juist toenemen!'' 

A.W. ABSPOEL 
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"Streven naar evenwicht I trekt " aan aldus mr. Toxopeus ons 

Vertrouwen in dit k bi net 
Naast zijn opmerkingen over de par

tijpolitieke toestand in ons land heeft 
mr- Toxopeus dinsdag bij de algemene 
beschouwingen in de Tweede Kanier 
ruime aandacht geschonken aan bet be
leid van het kabinet-De Jong. Hij zei 
o.m.: "Wat ons aantrekt is het streven 
naar evenwicht in meer dan één opzicht. 
Het lmmt mij voor dat het kabinet 
streeft naar evenwicht in de belangen
behartiging en in de economische ont
wikkeling. Een belangrijke factor is 
daarbij of er in dat kabinet vertrouwen 
bestaat. Ik heb de indruk dat dat zo is." 

Een belangrijk punt daarbij, aldus 
mr. Toxopeus, is dat de prijspeilstijging 
minder is in 1967 dan in 1966, weer iets 
minder in 1968, om in 1969 te stijgen 
door de BTW en daarna weer te dalen. 
Deze weg moet z.i. worden voortgezet, 
alleen al om ·wille van hen voor wie 
illlif':Uatie v~rrurmilllg be>duidt. Dat ihet Im
binet tot het bereiken van een even
wichtig beleid ook moeilijke belissingen 
niet uit de weg gaat, blijkt uit het feit 
dat de uitgavenstijging binnen de begro
tingsruimte blijft. 

Buitenland 
Over het buitenlands beleid zei orize 

fractievoorzitter, dat de vorig jaar door 
de fractie uitgesproken vrees, dat van 
een werkelijke ontspanning tussen Oost 
en West geen sprake was, nu is be
vestigd. Mr. Toxopeus herinnerde aan 
een debat in Diktober 1966 over de vt~aa.g 
of de CPN-Kamerleden moesten worden 
opgenomen in de vaste commissies voor 
buitenlandse zaken en defensie. De heer 
Nederhorst zei toen: laten we dat maar 
doen, de Russen weten door hun spiona
ge toch alles wat in die commissies 
omgaat. De heer Nederhorst moet dus 
ook ervan overtuigd zijn dat de Russen 
weten dat de Na'VO !!liet ikàn en niet wil 
aanvallen. Als het Russische volk dat 
niet weet, als daarin nog de angst van 
1940-1945 leeft, kan dat alleen zijn om
dat dit volk niet of verkeerd is voorge
licht : een normaal verschijnsel in iede-

-re autoritaire staat. 
Mr. Toxopeus vond de vraag van het 

CHU-Kamerlid Bos om een neutrale zo
ne uilt een oogpulrit va10. beïnvloedfu:!Jg 'nam 
de puiblieke opinie dà.àr, dan ook zin
loos, zoals die vraag' zinloos is uit een 
ûOg1pUIDJt 'V'3.1D. beïnrvloediing van die me
ntmg in het KremliiD.. 

Ik heb eerder, aldus mr. Toxopeus, 
gesteld, dat ik van oordeel ben dat de 
contacten met de landen achter het ijze
ren gordijn moeten worden voortgezet 
- maar uit een positie van kracht. "Ik 

· wens geen nieuwe bewapeningswedloop, 
wel een Navo die in staat is iedere 
aanval met conventionele wapenen zo
danig af te slaan dat de tegenpartij Of 
erV'an afziet öf geà.WQllg'CID. wordt tot 
een grote oorlog. Ik denk en hoop dat 
die tegenpartij er dan van af zal zien." 

Een CID. ander eist niiet, zo zei mT. 
Toxopeus, dat de Navo-strijdkrachten 
gelijk zijn aan of sterker dan die van de 
Warschaupact-landen. Wèl dat zij niet 
te zeer daarbij achterblijven, iets wat 
waarschijnlijk thans wel het geval is. 

Mr. Toxopeus zei dat· het hem veel 
zorgen baarde dat de VN als wereld
instrument tot bevordering van de vre
de zo jammerlijk faalt. Hij noemde het 
conflict in het Midden-Oosten, Biafra en 
de bezetting van Tsjechoslowakije. Hij 
zei secretaris-generaal Oe Thant niet de 
krachtige man te achten die de VN tot 
een werkelijke macht in de wereld kan 
maken. Z.i. zou een ander diens taak 
moeten overnemen. 

Over de ontwikkelingshulp zèi mr. 
Toxopeus dat het daarvoor uitgestippel
de beleid voor de VVD-fractie in grote 
lijnen aanvaardbaar is. Hij wilde nog 
eens benadrukken dat het onze voor
naamste taak moet zijn de onderontwik
kelde volkeren te helpen zich zelve te 
gaan helpen. 

Binitenland 
Tot slot geven wij hier nog in enkele 

korte punten weer wat mr. Toxopeus 
over een aantal binnenlandse aar:~gele
genheden te berde bracht : 
• Het beleid gericht op de opheffing 

van. de structurele werkloosheid moet 
worden voortgezet. 
• Wij moeten voor heden aanvaarden 
da( de progressiekop in de tarieven van 
loon- en inkomstenbelasting nog niet ge
mist kan worden. 
• Het optrekken van de belastingvrije 
voet heeft onze instemming. 
• Ik kijk met een zeker gevoel van 
wanhoop aan tegen de voorgenomen ac
cijnsverhoging op tabaksartikelen, om
dat teilrens opnieuw deze categorie arti
kelen getroffen wordt. 
• .De kant van het Ontwikkelings- en 
Saneringsfonds is voor het midden- en 
kleinbedrijf even belangrijk als de sane
ringskant. 
• Ik mis een concrete beleidslijn op 
het punt varÎ: de minimumprijzen (met 
name van brood). 
• De hoogte der bedragen die worden 
besteed aan het onderwijs dwingen tot 
]Jezinning op de efficiency en dus, ver
moed ik, tot meerdere schoolsheid. 
• Er is veel aandacht nodig voor de 
culturele aspecten van de samenleving, 
die anders wel eens in het geheel g·een 
samenleving zou lmnnen worden. 

EEN PARJIJT JE LIBRE 
een 

verfrissend 

politiek 

boekje 

door Hans Wiegel 

CITAAT UIT HET VOORWOORD: 

Het zijn wat losse persoonlijke notities over de v.v.D., de partijvernleuwlng, 
de democratie in bestuur en maatschappij- geworden. Over mijn eigen 
partij ga ik niet "hoera.'' roepen, daarvoor ben ik te verdacht. Ovei·igens 
ligt het Oberalen niet zichzeil op de borst te slaan en de eigen ideeën 
briljant te vinden. Een beetje meer relativeren in de politiek, bereid zijn 
naar anderen te luisteren en af en toe ook eens' om jezelf kunnen lachen, 
zonder de ernst van de zaken waar het in de samenleving om gaat te 
vergeten, zou een bijdrage tot poll.tleke vernieuwing zijn, waal' we wat aan· 
zouden kunnen hebben. 

U kunt dit openhartig boekje (87 pdgina's), dat u in één adem uitleest bestellen door 
f 3,95 over te maken op postgiro 10303 ten name van NP:C-Tijdschrdtenuitgeverij, 

Rotterdam. Op het bijstrookje vermelden: "Ub~e". 

löölöaM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prefabs voor versthilfende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken en alle onderdolen voor 
de tuinbouw. 

POLITIEK PIEKEREN 

-PRIKKELS-
• De Tijd in een "Vlijmoedig 
commentaar" over de tegen-actie 
in PvdA-kring tegen Nieuw Links: 
"De rechtse reactie is daarom 
erg interessant. Als zij blijft aan
groeien wijst dat niet alleen op 
verzet tegen Nieuw Links,. maar 
ook tegen de deugd van de pluri
formiteit, waarmee de top van de 
partij zich uit nood gesierd had. ' 

• Het Vrije Volk over het tele
visie-debat tussen de heren Joe
kes (VVD) en Kloos (PvdA): "De 
door velen voor liberaal gehouden 
AVRO heeft gisteravond het pro
gressieve deel van tv-kijkend Ne
derland pret bezorgd met de uit
zending van een fel debat tussen 
NVV-voorzitter A. H. Kloos en het 
liberale Kamerlid Th. H. Joekes. 
Nooit tevoren heb ik een discussie 
meegemaakt waarin het gelijk zo 
duidelijk aan één kant lag: de 
linker.'' 

• Het Vaderland over hetzelfde 
debat: "He.t was zonder mee:r een 

· boeiend debat, dat echter nlet uit 
de verf kon komen wegens tijdge
brek. ( •.• ) Het resultaat was, dat 
de heren hun wenseu, verlangens 
en inzichten onvoldoende hadden 
kunnen duidelijk maken en dat de 
luisteraar niet veel wijzer was ge· 
worden dan dat de heer Joekes 
voorshands op punten had gewon
nen." 

e De Nederlandse Onderneming, 
orgaan van het Verbond van Ne· 
derlandse Ondernemingen: "Wij 
menen, dat het Kabinet-De Jong 
met deze Miljoenennota, waarin 
men tracht een aantal jaren voor
uit te zien en het beleid daarop af 
te stemmen, ·een in grote lijnen 
wel verantwoord staatsstuk heeft 
geleverd.'' 

Partijpolitiek 
(Vervolg van pag. 1) 

Dit rapport ;wordt in november door 
de VVD behandeld. Tenzij er een won
der, en dan naar mijn oordeel een on
aangenaam wonder, gebeurt zal de 
VVD op dit punt het met de commissie 
eens zijn. De fractie in deze Kamer is 
nimmer een andere opvatting toegedaan 
geweest. Wij zullen ons tegen een ~vijzi
ging van het kiesstelsel die de evenredi
ge vertegenwoordiging geheel of ten de
le opzij zet, dan ook met alle kracht 
verzetten. Het lijkt mij goed dat ook de 
heer Schakel, blijkens een door nêm ge
dane uitspraak te Alphen, dat standpunt 
deelt. · 

Ik ga nu niet op de vele en ingewik
kelde kwesties die bij het bespreken van 
een kieswetwijziging opdoemen, in. Ik 
·wil slechts twee punten, in het door mij 
genoemde rapport vermeld, hier naar 
voren halen: een stelsel dat leidt tot het 
overblijven van twee partijen die elkaar 
naa.r Engels voorbeeld bij de regeerar
beid aflossen, is dè weg naar verstar
ring van het partijpolitieke bestel, dè 
weg ook naar het partij-politieke esta
blishment. 

Men mag oordelen over PSP, Boeren~ 
partij en D'66 zo men wil, een feit is 
dat hun verschijnen, zeker dat van 
laatstgenoemde, tot de heroverweging 
van hun posities door de bestaande par
tijen een belangrijke stoot heeft gege
ven. Dat verschijnen zou bij een meer
derheidsstelsel uitgesloten zijn. 

Ik mag dan over die verschijning niet 
juichen, over de fuogelijkheid ervan 
juich ik wel. De competitie tussen par
tijen schijnt sommigen onwelkom. Mij 
lijkt die strijd de motor van het demo
cratisch bestel. 

Ik wil omtrent deze zaak geen 
misverstand laten bestaan. Een WlJZl· 

ging, welke ook, in ons kiesstelsel die 
leidt of leiden kan tot een meerder· 
heidsstelsel of een wijziging zoals lijst
verbinding binnen - niet buiten -
kieskringen, betekent te veel dan dat 
die zou mogen worden aangebracht zon
der dat de kiezers zelf zich erover uit
gesproken hebben," aldus mr. Toxopeus 
in de Tweede Kamer. 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

een stilstaand watér is 

Pak aan. Daar kunt u het als VVD-er voorlopig· mee doen. 

En iets tégen doen. 

b.ok in uw omgeving kent u wel mensen, die deze 
levensgrote vergissing maken. Omdat uw partij een 
eensgezinde partij is, denken zij dat de VVD maar een 
beetje aankabbelt Dat er .geen beweging in is. Maar u 
kent de feiten. 

U wéét dat er in de partij een zeer werkzaam Liberaal 
Beraad is dat zich bezighoudt met de vernieuwing van 

-de partijstructuur. 

U vvéét dat er een commissie Kiezer-Gekozene is, die 
zojuist haar werkzaamheden heeft afgesloten met het 
tweede deel van haar rapport. Over haar bevindingen 
en aanbevelingen is het laatste woord nog niet 
gesproken. 

D 
D 

zet uw partij 
in het juiste licht. 
maak minstens 
één lid! 

Aan het Algemeen Secretariaat van de VVD 
Koninginnegracht 61 

, Den Haag 

Ondergetekençle wenst lid te worden van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

Ondergetekende wenst nadere inlichtingen over de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 

U wéét dat er verschillendè congressen in voorbereiding 
zijn. Een uitgebreid cultureel congres, te houden in 
,septemb~r ~e Arnhem. Een congres over plaats, toekomst 
en leefbaarheid van dè hoofdstad: "Amsterdam 1980". 
En in november een congres over de partijvernieuwing. 

. ' 

U wéét dater in het laatste halfjaar ruim 6000 niel!we 
leden zijn bijgekomen. 

En wat doet u met al die wetenschap? Juist! U 
gaat de vergissers in uw omgeving er onophoudelijk 
mee te lijf. U vertelt hun hoe en wat de VVD in 
werkelijkheid is. Alle kans dat er dan al gauw een aanvraag 
om nadere inlichtingen of een nieuw lidmaatschap in 
zit. Dus alweer: méér beweging in uw partij. 

De VVD een stilstaand water? 

Pak aan! 

haal ze uit die waan! 

NAAM: I I I I I I I I I I I • I I I I I I I I ····1 I •• I I •• I I • I I I 11 I 

ADRES: I • I I I • IJ I I I I I I I 11 IJ I I I I I • I I I & I I I I I I I 11 & I 3 

WOONPLAATS: 8 I .... 11 • I •• I ••• I ••• Q ••••••••• I •• 

HANDTEKENING: ..................••......•• , 
AANGEMELD DOOR: 
NAAM ( Ll D) : •. ti I ' • • • • • • .. 1 ...... 8 •••••• I •••••• 

ADRES: • 1 1 1 ., 1 • • 1 • 1 • • • 1 • a 1 111 1 • • 1 1 • • 1 1 1 1 1 • • • a I 1 

PLAATS: I • 11 " -••• fl •• ' I •••• I I • I I • 0 •••••• ' 11 ••• I I. 

Aankruisen wat verlangd wordt. Opzenden als brief. 
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Congres was 

goed initiatief 
Een van de belangrijkste conclusies 

van het drukbezochte congres dat de 
afdeling Amsterdam· van de VVD 
samen met de raadsfractie vorige 
week zaterdag heeft gehouden, was 
ongetwijfeld de mening dat de be
staande erfpachtregeling van Amster
dam en de manier waarop die wordt 
toegepast, schadelijk is voor twee van 
de belangrijkste facetten van stedelijk 
bestuur: de bevordering van de werkge
legenheid én de stimulering van de 
woonfunctie van Amsterdam. 

Die twee zaken hangen trouwens 
nauw samen; op het congres is door de 
discussiegroepen duidelijk het verband 
tussen wonen en werken in Amsterdam 
tot uitdrukking gekomen. Als een derde 
samenhangende factor in het complexe 
probleem van goede standsbesturing 
kan men natuurlijk de vraagstukken 
van het verkeer aanmerken, maar zoals 
een van de inleiders zei: welbewust is de 
aandacht begrensd gebleven tot wonen 
en werken. Dat zijn de twee zaken die 
nadrukkelijk om beleidsprincipes vra
gen. 

Nieuwe 
leden werf• 
actie 

Op dinsdag 22 oldober zal in de 
Iliaden van de Nederlandse Dag· 
blad Unie de eerste advertentie in 
het kader van een nieuwe leden· 
.verfactie voor de VVD verschij· 
nen. 

De landelijke propagandacom
missie heeft <Ie afde-lingsbestu
ren verzocht z.g. consuls aan. te 
stellen, die geeluremie deze actie 
door . de landelijlie propaganda· 
<·nmn1issie zullen worden voor
ziml van propagamla-materiaal en 
die kenbaar zullen zijn aan een 
l'a:unhil,jf't. Tijdens de advertentie
e:uupag·ne zal naar deze consuls 
ver·wezen worden. 

Een verheug-end aantal actieve 
partUleden, die als consul zullen 
optreden, is reeds bij het alge· 
meen secretariaat gemeld. Het 
JH'Opaganda-materiaal werd dezer 
<lag·en aan alle eonsuis tocgezon
d .. n. 

n .. data waarop de a!'ht leden. 
wpr·f.advertenties van 1250 111111 

t'l k, zullen ver,.;e hijr!en Zl.Jil: 

.;insdag; 22 ol.;:tobcr, vrijdag· 25 oJ\:-
·'wr, dinsdag· 29 oldober,- vrijdag-

1 nove1nher, dinsdag 5 no,·embeJ:, 
Yrijdag· 8 no\·e1nber, dinsdag- 12 
no\·e!nher) Yrijda~· lfi no~çember. 

'Vij hopen u reg·elmatig in ons 
W<'Pkblad \'an de stand van zal.:en 
rond onze ledenwerfactie op de 
hong·te te houden. 

I,andelijke .Propaganda. 
eon11nissie 

De preadviezen voor het congres mo
gen hier bekend worden verondersteld, 
zij zijn in dit blad van 4 oktober uit
voerig besproken. Na de toelichting 
daarop door de heren G. VV. Keja·en drs. 
A. Pais hebben de ·Amsterdamse wet
houder de heer G. K. J. M. Hamm en 
de direeteur van de planologische dienst 
te Haarlem, dr. ir.· R. van der Waal, 
daarop hun eommentaren gegeven. Die 
commentaren bleken vooral belangrijl{ 
te zijn doordat zij de . problemen een 
bredere basis gaven: in de beoordeling 
van het wonen en werken in 1980 moet 
men niet alleen binnen de gemeente
grenzen kijken, maar in het hele gewest. 

Vijf vragen 

Vijf discussiegroepen, waarin alle 
deelnemers aan het congres waren inge· 
deeld (die deelnemers \varen niet alleen 
leden van de VVD, maar ook vertegen
woordigers van andere partijen en an
dere belangstellenden) hebben urenlang 
gesproken over de vragen die hen door 
de congresleiding waren voorgelegd. 
De vragen waren : 

1. Welke maatregelen dient de ge
meentelijke overheid te nemen 01n een 
harmonische groei van de werkgelegen
heid in A msterclam te bevorderen? 

2. Hoe dient het beleid te ZlJn ten 
aanzien van de openingstijden van het 
winkelbedrijf'! 

3. Wat is uw oordeel over het effect 
van de gronduitgiftepolitiek van de ge-· 
meente Amsterdam op woningbouw en 
bedrijfsvestiging '? 

4. Welke maatl'egelen elienen te wor
den genomen. om de sanering van slech· 
te woonwijken in Amsterdam op gang te 
brengen en de bewoners uit de te sane
ren wijken pa~sende huisvesting te bie
den? 

5. Bent u van mening dat het eigen 
woningbezit in Amsterdam moet worden 
bevorderd en zo ja, welke maalregelen 
acht u daartoe geschikt'! 

Het zal duidelijk zijn dat de in deze 
vragen aangesneden problemen in el
kaar gl'ijpen. zodat afzoncle1·lijke behan
deling ervan tot herhalingen zou leic!en 
die de plaa tsnümte niet toelaat. Er is 
echter geen twijfel aan de algemene con
clusie dat de toepassing van de erfpacht
regeling zowel voor de -ontwikkeling 
van het wonen als van het werken vrij
wel unaniem e1·nstig schadelijk wen! 
geacht. 

Hoe de eJ·fp<lchtregeling in AmsteJ·
clam we1·l,t Z<1l wellicht bekend zijn: cl<" 
gemeente houdt de grond in eigenelom 
(behoudens uitzoneleringen \ en geeft die 
in erfpacht uit. wam·bij door de ge
meente de bestemming van de grond 
wordt bepaald. Voor het grondgebruik 
moet eeri jaarlijkse canon wol'Clen be
taaie!, die voo1· verschillende bestem
mingen en op verschillende plaatsen 
sterk uiteen kan lopen. Een eigenaar 
van een bepnalde particuliere woning in 

· · ,. ' i Jet 8 ~ lt per jaar voor de 
g1·ond waarop zijn huis en garage staan 
3300 gulden. Een sportbevorderen
de organisatie in Amsterdam-Noord 
belnnlt voor een terrein Y<U1 beperkte 

\)mvang 17.000 gulden per jaar aan ca
non. In de industriegebieden lopen de 
canonbedragen uiteen tussen vier gulden 
en een tienvoud daarvan per centiare. 

Onzelrerheid 
Het hele systeem van de erfpacht 

doet de particuliere woningbouwers en 
het bedrijfsleven aarzelen om in 
Amsterdam te investeren. In vergelij·' 
king tot het hele land is de investe
ringsbereidheid in Amsterdam dan ook 
uitzonderlijk laag. In hoofdzaak is dat, 
ooli in het congres, toegeschreven aan 
de onzekerheid op lange termijn die 
door de erfpachtsregeling is ontstaan. 
Want een van de bepalingen van de 
regeling is dat om de vijf jaar de hoog·
te van de canon opnieuw lwn worden 
aangepast aan de geldswaarde. Nie
mand kan dus nu berekenen wat hij 
over twintig jaar aan cnnon zal moeten 
betalen. 

De bevinding van het congres was 
niet dat de hele erfpachtsregeling moet 
verdwijnen: er zijn gevallen waarin de 
daarin gelegen mogelijkheid om grond
gebruik te controleren gewenst is. Maar 
het congres achtte de toepassing zoals 
die nu geschiedt (vooral ook nog door 
de verschillen in behandeling van ·ge
vestigde bedrijven en nieuwe gegadig
den) duidelijk niet in het belang van 
Amsterdam. Er is in het verleden in de 
gemeenteraad al vaak over de erfpacht 
gesproken. Vooral van socialistische zij
de is daarbij steeds gewezen op de fraaie 
inkomstenpot die de erfpacht voor de 
gemeente betekent. Maar dat is een 
kortzichtig standpunt. De grond brengt 
alleen geld op als hij wordt g·ebruikt. 
En als. steeds meer becl1·ij\•en de stad 
verlaten, als steeels meer nieuwe vesti
gingen besluiten Amsterdam te mijden, 
dan is er iets ernstig mis. Een tegen
werping· op het eongres cla t verseheide
ne vestigingen tof'h wel in de Amster
damse agglome1·atie bleven. werd door 
de heer Keja weerlegd met cijfers. De 
beroepsbevolking van Nederland was in 
1960 (met indexcijfer 100 nlor 19371 108, 
voor de stad Amstm·dam 101 en voor de 
Amsterdamse agg1omerntie 103. De 
personeelsbezetting in cle handel- en in
clustriesector is nog somherder: het he
le land had in 1960 indexcijfer 113, 
Amsterdam 92 en de agglomeratie 95. 
Dat \s niet sleehts een teken :wn de 
wand. dat is een gillende alctrmsirene. 

PRIKKELS-
• De Telegraaf: "Met geduld en 
beleid zijn de gevolg·en ongedaan 
gemaakt van de "zware jon
gens"-stoere knapen-politiek van 
het kabinet-Cals, waardoor onze 
economie zozeer in het ongerede 
was geraakt( ... ). De Nederlandse 
kiezer is er verheugd .over, dat 
hij niet wordt lastig gevallen met 
de gevolgen van grote tekorten, 
en dat de economie zich weer in 
de goede richting beweegt." 

• Het Parool (in <lc televisie-ru
briek) : "M:ilovan Djilas, revolut.io· 
nair, politicus en schrijver, over· 
tnigd communist maar ook tliep 
doordrongen ,·an de g·evaren ,·an 
het Sowjet-impel'ialisme, waat·· 
schuwde in een door mr. Da
ke in Scala (N'J'S) met hem ge· 
voerd gesprek tegen verminde
ring van de Iuacht ,-an de Nato. 
De landen buiten 'n invloedssfeer 
n10gen niet zwak zijn en uweten 
geen illusies koesteren over de in· 
tenties van de Russen. In dit ver
band voel<le hij nwr reële garan
ti~~ "van cle Nato \'<){)I' ,Joeg·osla
VIe. 

• Uit de hoofdm·til;el-lwlom van 
hèt Algemeen Handelsblad over 
de affaire Frits van der Poel: 
"Hij maakte een komisch bedoel
de opmerking o:ver prof. Plate en 
had verder het plan, als vervolg 
op de Phil Bioom beweging het 
publiek op het schomvspel van 
een aantal naal\lc personen te 
trakteren. Wat van een en ander 
ook de bedoeling mag zijn ge. 
weest, het platheiCseecord is ge
broken.'' 

• De Tijd in epn .. Yr\jmoedi~ 
C01umentaar'' O\'Pr dP nHltiP-Den 
Uuyl betreffende een "rf'ehtvaanli. 
ger verdeling" •·an inkomens en 
ver1nogens: "en tutti-rrutti-mo
tie, een ruiker van licht-roze YCt'· 

langens, die niettemin om alg-Phe· 
Ie verwerping· smPekte omdat ef'n 
Juotie nu eenmaal it'ls mulct·s is 
<lau een poltiekP hoo!ls<•happP.ll· 
lUst." 

-----~·-··--~·------

e Pag. 3: Senator Van Riel op de Tonijn 

8 Pag. 5: Slotartikel over kieswetrapport 

; e Pag. 9: Impasse in Engeland 
~----· 
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Kadercursus 
Noord
Brabant 

Onder verantwoordelijkheid van de 
kamercentrale Noord-Brabant zal op de 
zaterdagen 8 en 22 maart 1969 ·'een ka
dercursus worden gehouden in Tilburg. 

Besproken zullen worden: 

e 8 maart: Politielm partijen en hun 
doelstellingen, door mr. H. van Riel. 
Daarbij komen aan de orde het be
ginselprogramma van de VVD met, 
:Qieruit volgend het gemeenteprogram
ma. Ook zal be'handeld worden het pro
gramma van de Kamers en de' Staten, 
door drs. Y. P. W. van der Wel'ff. 

Deze dag zal mr. J. G. F. Schlinge
mann als discussieleider ftmgeren. 

e 22 maart: Partij-organisatie, door 
mr. F. Korthals Altes. Waarom ben ik 
VVD-er en hoe "verkoop" ik het? Door 
drs. L. van Leeuwen, met als discussie
leider mr. H.E. Koning. 

De onderwerpen worden in 45 minuten 
door de spreker ingeleid. Gedurende 
drie kwartier wordt .hierna in groepen 
van ca. 8 personen de discussie voorbe
reid. Een afgevaardigde uit iedere 
discussiegroep geeft tijdens de algeme
ne discussie in drie minuten het resul
taat van de bespreking weer.. Hierna 
kan de algemene discussie van.een·half
uur aanvangen. De discussieleider be
sluit de discussie met een samenvatting. 

Voldoende tijd is in het programma 
opengelaten voor het leggen ·Van contac
ten. 's Morgens wordt begonnen met 
een kwartier kennismaken onder het ge
not van een kopje koffie. Zo is er ook 
een koffiepauze van 11 tot 11.15 uur 
en een theepauze van 15.30 tot 15.45 
uur. Verder wordt een staand koud buf
fet geserveerd van 13.00 tot 14.00 uur, 
hetgeen ook de mogelijkheid biedt om 
1net elkaar te conserveren. 

De Kamercentrale van Noord-Brabant 
is aangemoedigd tot het houden van een 
kadercursus door het succes van de ge
combineerde kadercursus van de een-

11 

·ALLE 

VERZEKERINGEN 

• 
HYPOTHEKEN 

• 
FINANCIERINGEN 

• 
makelaarskantoor 

araweg 5 wa&aenaar tel. 01751-567&.0 

trales Groningen, Friesland, Drente. 
Hier gaven zich 130 leden op en 60 tot 
85 leden namen effectief aan de cursus 
deel. Men was bereid een afstand 
van 60 kilometer te reizen. Een lijst 
met namen van de deelnemers, hun 
adressen en telefoonnummers werd de 
cursisten toegezonden. zodat - waar· dit 
wenselijk was - het vervoer gecombi
neerd kon worden. Ook wij zullen dit 
doen. Ir. E. Schreuder Stationsstraat 30, 
.Zevenbergen; telefoon kantoor 01680 -
3970 heeft de organisatie van de kader
cursus op zich genomen. Gezien de 
voorbereiding van zo'n cursus verzoe
ken wij belangstellende zich reeds mi te 
melden. 

Wij hebben de kamercentrale Lim. 
burg uitgenodigd om ook haar leden op 
onze kadercursus te attenderen. Van
zelfsprekend zijn ook leden uit andere 
kamercentrales van harte welkom. 

De kosten van de kadercursus kunnen 
wij dank zij een bijdrage van onze ka
mercentrale laag houden. Inclusief het 
koud buffet, koffie en thee zullen de 
kosten voor beide dagen niet meer dan 
f 10 tot f 15 per persoon bedragen. 

L. P. FLUITMAN 

TIPS ZIJN ALTIJD WELKOM 
HEBT U VOOR HET WEEKEND NOG 

GEEN PLANNEN? 

DAN HEBBEN WIJ EEN TIP VOOR U 

Een ritje over de Hoge Veluwe met als doel 

HOlEL DE WAGENINGSE BERG 
(Vlak bij Renkum op de 

weg Wageningen-Arnhem) 

Uw wagen gemakkelijk op ons eigen terrein par
keren en neerstrijken op het terras aan de Rijn. 
Daarna dineren in ons restaurant of iets laten ser
veren van ohze plate-service (van f 3.75 tot f 4.50). 
Of u ln.L"'lt ecblt Indonesisch gaan rijsttafelen. Rijst
tafel voor 2 personen met 20 gerechten f 13.50. 

SFEER en STIJL en GASTVRIJE PRIJZEN. 

Vrijheid enrv;;, 
Democratie~ 
•• au se MipiLjiWffi 'îêmt Y"NHite '"' oi~óC:iîit'iJfJ 

Weekblad na cle V olluipartfj 
Yoor Vrijheid en Democratie. 
Adres nn de administratie 
(zowel voor abonnementen als 
Yoor advertenties) : Witte de 
Withstraat 73 te Rotterdam 
(postbus 824 te Rotterdam). 
Tel; 010-11 10 00, abonnemen
ten toestel 219, advertenties 
toestel 224. Postgiro: 245103 
t.n.v. Administratie Vrijheid en 
Democratie te Rotterdam, 

Hoofdredacteur: 
Ph. C. la Chapelle jr. 

Adres van de redactie: 
Nieuwe Herengracht 89 B 
te Amsterdam-C. 

MASSIEF KARTONNEN 

DOZEN 

voor export en 

binnenlands 
gebruik 

* 
N.V. Stroocartonfabriek v/h 

E. FREE & CO. 
H.W.STRAAT 20-22, 
OUDE PEKELA 

Afd. Kartonnage 

Tel. nr. 0 5978- 22 33 
Tx. nr. 53251. 

UIT DE PARTIJ 
• 's-Hertogenbosch e.o. 

De afdeling 's-Hertogenbosch e.o. be
legt op maandag 4 november in hotel 
Centraal, des avonds om 20.30 uur een 
openbare vergadering. Prof. mr. J .. P. 
A. Coopmans zal een inleiding houden 
over het onderwerp "Regionalisatie in 
het openbaar bestuur." Na deze inlei
ding is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen aan een forum waarvan, 
naast de inleider o.a. de heren ir. J. L. 
v. Oost .en ir. H. Bauwmeester deel 
uitmaken. 

• Kamercentrale Gelderland 
De onlangs ingestelde commissie voor 

interne communicatie in het gebied van 
de Kamercentrale Gelderland heeft in 
een brief aan alle betrokkefi aflte· 
Iingsbesturen het belang onderstreept 
van het instellen van discussie- ')f stu
diekringen. De commissie ziet net sti
muleren van het instellen van d,,rge
lijll:e kringen als een van de belang·!·ijke 
facetten van haar taak. Zij stelt zich 
voor dergelijke kringen ook daadwerke
lijk te helpen door het suggereren van 
discussie-onderwerpen en inleiders, door 
het verschaffen van documentatie etc. 
Daarnaast wil zij ook plaatselijke :;t;,nd
punten verzamelen c.q. uitwissehm en 
eventueel gecoördineerde conclusies tPr 
kennis brengen bijv. van Staten- t'n/of 
Kamerfracties of van het hoofdbestuur. 
Zulks uiteraard zonder de bedoeling om 
aldus de mogelijkheid voor de afdelin
gen om genoemde instamies 
rechtstreeks. te benaderen t~ couperen. 

• Heiloo 
De kortgeleden gehouden ledenver;~a

deting van de afdeling Heiloo werd do• ". 
mevrouw C. G. · Stikkel-Sigling geopend 
met een woord van vreugde over de 
benoeming van mevrouw mr. J. M. Cflr
vér-Van Haaften tot burgemeester van 
die gemeente. "Moge zij een goede tijd 
tegemoet gaan en hier vele gelukkige 
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jaren doorbrengen." Op de dag van de 
benoeming zond de afdeling een ge
lukstelegram aan mevrouw Corver. 

De vergadering besloot nog niet defi
nitief te voorzien in de vacature van 
voorzitter, maar deze functie tijdelijk 
op te dragen aan mevrouw Stikkel. Tot 
secretaris werd benoemd drs. J. M. F. 
P. Hanewald, die de plaats inneemt V<J,n 
ir. G. J. Weijers. Deze laatste is ver
huist naar Zwijndrecht. 

De vergadering was zeer druk be
zocht, -ongetwijfeld vooral omdat na de 
pauze "plaatsgenoot" mr. dr. C. Berk
houwer . een causerie hield over zijn er
varingen tijdens zijn recente verblijf in 
In[ionesië. 

• Maarn-Maarsbergen 
Op 28 oktober houdt drs. G. M. V. van 

Aardenne voor de afdeling 
Maarn-Maarsbergen een lezing over de 
algemene politieke toestand, in het bij
znnr1er van economisch oogpunt uit be
zien. 

• Anna Paulowna 
Weg·\'ns vertrek uit Anna Paulowna 

van de heer M. L. Wissel,erke, wordt 
diens (vvd-) raadszetel thans bezet door 
dé heer A. J. P. Preyde, woonachtig in 
Breezand. · 

• Papendrecht 
Op initiatief van de leden der pl'Ovin

dale staten van Zuidholland, de heren 
A. Caljé en T. v. d. Graaf, werd in het 
Dorpshuis te Papendrecht een openbare 
verg·adering belegd over het streekplan 
voor de Alblasserwaard en de Vijfheeren
landen. De twee Statenleden gaven 
een toelich'ting op het plan, waarna een 
len'ndige. discussie ontstond. 

"' Purmerend 
De spreekbeurt van mr. Geertsema 

op woensdag 16 oktober in Purmel'end 
is wegens de t.v.-uitzending van de 
voetbalwedstrijd uitgesteld tot donder
dag 24 oktober. Onderwerp: ,.Kiezer-Ge
lmzene". Zaal: 't Heerenlogement. Voor
af heeft een ledenvergadering plaats, 

Spreekbeurten 
Periode van 18 oktober tot en met 18 november 

18 olü, 

18 okt. 

21 okt. 
21 okt. 

21 okt. 
24 okt. 

25 okt. 

25 okt. 
25 okt. 

25 okt. 
28 okt. 

28 okt. 

28 okt. 

28 okt. 
30 okt. 

1 nov. 

1 nov. 
4 nov. 

4 nov. 
4 nov. 

4 nov. 

7 nov. 
8 nov. 

11 nov. 
11 nov. 
11 nov. 
11 nov. 
17 nov. 
18 nov. 

18 nov. 

18 nov. 

18 nov. 

Tiel e.o. 

Oss (20.00 uur, Korenbeurs; onderwerp: 
Na de alg. beschouwingen) 
Bussum (onderwerp: Kiezer-Gekozene l 
Amsterdam (20.00 uur, Krasnapolsky; 
Arjos) 
Hardegarijp 
Rotterdam (onderwerp: De metro naar 
het oosten van de stad?, vrouwengroep) 
All{maar (debat met PvdA over: Neder
land in of buiten de NAVO; JOVDl 
Laren/Blaricum 
Groningen (20.15 uur, Mensa; Grote Markt 
27; JOVD) 
Amersfoort (onderwerp: Kiezer-Gekozene) 
Schagen (20.00 uur, hotel Igesz; forum 
over toekomstige ontwikkeling in de kop 
van Noórd-Holland) 

Zoetermeer (20.00 u'ur, 't Trefpunt; onder
werp: Een liberale kijk op de problematiek 
der gemeenten) 
Groningen (onderwerp: Het komende poli
tieke beeld in het licht van de Miljoenen
nota; liberale sociëteit) 
Maarn 
Brussel (onderwerp: Kiezer-Gekozene; 
liberale kring) 
Heerlen (Mijnstreek) (onderwerp: B.T.W. 
en Begroting) 
H. I. Ambacht (debat VVD-PvdAl 
Roosendaal (20.15 uur, hotel Goderie; 
onderwerp: Buitenlandse politiek) 
Assen (Lib. Club) 
Marurn (19.30 uur, café de Kruisweg; on
derwerp: Hoe snel veroudert bet nieuwe?) 
Delft (20.00 uur, Stadsdoelen; ond('nvcrp: 
Liberaal in onze tijd) 
Gorinchem 
Utrecht (20.00 uur, Jaarbeurs Rest. l 
Deventer (20.00 uur, hotel De Keizer) 
Waalwijk 
Kampen (20.00 uur, Stadshertberg) 
Delft 121.00 uur; liberale avond) 
Amsterdam (Kadercursus) 
Veendam en Onstwedde (i.v.m. gemeente
J'aadsverkiezingen) 
Groningen (onderwerp: De internationale 
politieke situatie; liberale S(){!iëteit) 
Heerhugowaard (20.00 uur, café Veen
boer) 
Leiden \20.00 uur, restaurant v. d. 
Heyden; onderwerp: Buitenlands beleid) 

Mr. J. G. Rietkerk 
Ir. D. S. Tuijnman en 
H. Wiegel 
Mr. H. E. Koning en 
mr. J. F. G. Schlingemann 
Mr. H. E. Koning 
Drs. Th. H. Joekes, debat met 
drs. Goudzwaard 
Mevr. Mr. E. Veder-Smit 

Drs. L. van Leeuwen 

_G. Koudijs 

H. Wiegel 
Drs. Th. H. Joekes, debat met 
drs. M. Dijkstra (D'66) 
Mr. W. J. Geertsema 
Mr. F. Portheine, 
mr. F. C. Vorstman, G. E. Ris, 
mevr. H. T. P. Porthe-Beurs en 
mr. W. H. Dollekamp 
H. Wiegel 

Mr. J. de Wilde 

Drs. G. M. V. v. Aardennt> 
Mr. F. Korthals Altes 

Mr. F. Portheine 

Mr. W. J. Geertsema 
M11. H. van Riel 

Drs. Th. H. Joekes 

H. J. L. Vonhoff 
Mr. pr. C. Berkhouwer 

Mr. H. van Riel 
Mr. J. F. G: Schltngemann 
Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. H. E. Koning 
H. Wiegel 
Ir. D. S. Tuijnman 
Drs. G. M. V. v. Aardenne 
Mr. E. H. Toxopeus 
H. Wiegel 
Mr. H. van Riel 

Mr. dr. C. Berkhouwer 

Mr. J. F. G. Sehlingemann 

Radio-uitzending van de VVD op donderdag 24 oktober, van 
18.20-13.80 uur, over de zender Hilversum 11 (298 m}. 
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Dag op een onderzeeër 
'l'oen ik de vorige week in Bonn was, 

voor de vergadel'ing van het Defense 
Committee van de West-Europese Unie, 
viel duidelijk te merken dat in Westeu
ropese kring de belangstelling voor de 
landsverdediging toeneemt. Natuurlijk 
lieten de Westduitsers zich niet onbe·. 
tuigd die naar hun eigen gevoelen het 
dichtst bij de aanstaande vijand zitten. 
Echter ook de Engelsen, met inbegrip 
van de Engelse socialisten, kwamen in 
het geweer. 

Bij de bijzondere aandacht die de Na
to op het ogenblik krijgt, denken wij in 
het algemeen in de eerste plaats aan 
onze landstrijdkrachten, bijv. vergroting 
van het aantal parate divisies, moder
nisering van de tanks, meer vliegtuigen 
en wat dies meer zij. Ten onrechte 
dreigt daarbij. naar ik vrees, het mari
tieme strijdmiddel wel eens een beetje 
in de klem te komen. Wie echter oplet 
op wat er in de Middellandse Zee ge
beurt zal zich voor een dergelijke ver
g·issing hoeden. Ten slotte blijft altijd 
waar dat voor de beslissing van een 
o:Jrlog de wederzijdse verhouding van 
de zeestrijdkrachten bijzonder belang
rijk is. In het verleden was zij meestal 
zelfs doorslaggevend, en dat bepaalde 
ook de grote kracht en de bijzondere 
po;,;itie van Engeland. In die zin zijn 
echter, geloof ik, op het ogenblik de 
luchtstrijdkrachten op zijn minst even 
important 8ls de zeestrijdkrachten. 

Goede raad 

Mijn eerste plan was, om een wat 
vollediger indruk te krijgen, een dag of 
vier met een onderzeeboot uit varen te 
gaan op de Atlantische Oceaan, liefst 
tijdens een echte oefenperiode. De ge
dachte daarbij wellicht iets te kunnen 
waarnemen van de Russische activitei
ten, bijv. met hun beroemde spiona
ge-trawlers. trok mij bovendien, wil ik 
eerlijk bel,ennen. ook wel aan. 

Staatssecretaris Van Es gaf mij de 
gevraagde toestemming en de data wa
ren in beginsel afgesproken. De .com
mandant van de onderzeebootdienst ech
ter, kapitein ter zee Starink, praktisch 
en aan een andermans belang denkend, 
zoall'l de meeste marine-officieren dat 
doen, ried mij aan eerst eens een dag 
in· Den Helder te komen kijken. Aange
zien ik probeerde niet eigenwijs te zijn. 
volgde ik die raad op, en hij bleek 
uitstekend te zijn. Een onderzeeboot is 
er niet op berekend een zwaarlijvige 
man van 61 jaar gedurende een paar 
dag·en onderdak te verlenen. Bovendien: 
ik moest vaststellen dat mijn verblijf 
aan boord ten gevolge zou hebben, dat 
de commandant uit zijn hut verdween. 
Een commandant yan een onderzeeër is 
een hé>ffelijk man, · die mij stellig zijn 
hut ter beschikking zou stellen. Dat be
tekende. dat deze officier, die verant
woordelijk is voor een vaartuig dat 
vele tientallen miljoenen kost en voor 
levens van tachtig m~nsen, 's nachts 
samen met anderen zou moeten slapen 
en geen enkele plaats zou hebben waar 
hij zich rustig terugtrekken kon. Het 
zou van mijn kant te egoïstisch geweest 
ZIJn, en ool' te weinig nadenkend, om 
heL Hanbocl om vier dagen mee te mo
gen varen te accepteren. Ik bepaalde 
mij daarom tot een tochtje van één dag 
--- van Den Helder uit - temeer daar 
mij dan reeds een ruime gelegenheid 
voor het opdoen van onderzeeboot-erva
ring in het vooruitzicht werd gesteld. 

Slecht weer 

Op de morgen van maandag 23 sep
tember wa,; hel slecht weer. Gelukkig 
heb ik geen last van zeeziekte. 

Overigt>ns is een dergelijke exepeditie 
in de omgeving van Den Helder een van 
de moeilijkste opdrachten die een com
mandant krijgen kan. In de eerste 
plaats is het onder water gaan bezwaar
lijk, want er zijn weinig geulen dieper 
d:cm een meter of dertig, en onder een 
onderzt>eiJoot moet altijd eel' paar me
ter water blijven. Ten slotte is het vaar
tuig twaalf meter hoog en komt men 
dus nooit erg diep. Bovendien: rondom 
Den Helder is een zeer levendig scheep
vaartver·keer én van marineschepen èn 

van vissersschepen. Er moet dus scherp 
uitgekeken worden, vooral wanneer 
men van plan is weer boven te komen. 
De periscoop is daartoe het aangewezen 
hulpmiddel, zoals te begrijpen valt. Ik 
kreeg de indruk dat de navigatie mid
den op de Atlantische Oceaan minder 
eisen stelt dan het varen vlak voor Den 
Helder! 

De materiële omstandigheden waaron
der officieren, onder-officieren en ma
trozen aan boord leven, zijn niet anders 
dan als benauwd te l'enschetsen. Om 
een voorbeeld te geven: zes officieren 
zijn gehuisvest en slapen in standees in 
een ruimte die bepaald niet groter is 
dan de alkoof van een ouderwetse Rot
terdamse alkoof-woning. Die alkoven 
werden 60 jaar geleden al te klein be
vonden voor een normaal Rotterdams 
echtpaar, laat staan dus voor zes vol
wassen mannen die in doorsnee een be
hoorlijke moderne Nederlandse lengte 
hebben. Het aangesloten vertrek, ook 
niet groter, dient als z.g. longroom. 
Hier w:Jrdt geschreven, gewerkt, ge
praat en gegeten. Het eten is overigens 
uitstekend. Ik kreeg erwtensoep en b'a
mi, het laatste ook nogal eens vervan
gen door nassi-goreng. Natuurlijk is 
goed eten een belangrijke factor voor 
de stemming aan boord. 

Psychologisch probleem 
Het grote psychologische probleem bij 
een onderzeeër: dat men een aant8l 
mannen, meestal jonge mannen, ten ge
tale van 70 tot 80, voor vier tot zes 
weken bijeen brengt op een zo kleine 
oppervlakte.· Mensen die anderen irrite
ren, een lastig karakter hebben of zelfs 
maar makkelijlr geïrriteerd worden. 
kan men daarbij niet gebruiken. De ko
ninklijke Marine werkt, voor wat be
treft de bemanning voor onderzeeboten, 

derhalve bij voorkeur met· vrijwilligers 
uit haar beroepspersoneel, en in het al
gemeen behoeft men ook maar weinig 
van niet-vrijwilligers gebruik te maken. 

Het is een eer op een van Hr. Ms. 
onderzeeboten als bemanningslid toege
laten te worden, en voordat iemand als 
opvarende een kans krijgt behoort hij 
een onderzoek naar zijn geestelijke sta
biliteit te ondergaan. Alleen degenen die 
in de bovenste groep vallen komen aan 
de beurt, en gelukkig zijn er als regel 
liefhebbers genoeg, ·die aan zware eisen 
voldoen. 

Het marinepersoneel komt niet meer 
hoofdzal,elijk uit de kustplaatsen en van 
de eilanden. De helft ongeveer is katl10-
liek en veelal uit het zuiden afkomstig. 
Zij brengen gevoel voor orde en verhou
dingen, b:Jvendien initiatief mede. 

Terzijde vraag ik mij af of onze staat
kundige belangen er niet zeer bij gebaat 
zouden zijn wanneer soortgelijke eisen 
gesteld werden aan bestuurders van po
litieke partijen en leden van het parle
ment. Stel voor dat dat allemaal figuren 
met stabiliteit S-1 waren. Hef zag er in 
onze Nederlandse democratie dan, naar 
mijn gevoelen, veel beter uit. Maar dit 
zal wel een onverwezenlijkbaar ideaal 
blijven. 

De loon- en salarisvoorwaarden wer
den door de officieren met wie ik sprak 
algemeen bevredigend gevonden, veel 
beter dan vroeger. De huisvestingscandi
ties in Den Helder blijven wat bezwaar· 
lijl,, maar daar staat tegenover dat de 
huren in het algemeen laag zijn; verge
leken met de grote steden in het westen 
zelfs zeer laag. Een officier komt voor 
circa .f 200,- in de maand nog wel onder
dak. En de huren voor de overige cate
gorieën van opvarenden vallen dan in 
dezelfde rang, vergelijkenderwijs 
gesproken. 

Alles komt bij een onderzeeboot aan. 

Een RONDVAART door de Rotterdamse Havens 

een BELE.VENIS! 

vrijdag 18 oktober 1968 ...; l 

Senator mr. 
H. van Riet 
is een dag 
tè. gast ge
weest aan 
boord, van 
Hr. Ms. To
nijn. In bet 
op deze pa
gina afge
druld.e arti
kel verhaalt h\j enthousiast zijn 
ervaringen en zet hij de onderzee
bootdienst in het zonnetje. 

in tijd van oorlog dan, op het niet 
prijsgeven van de eigen positie. Dit 
vaartuig is immers steeds zeer 
kwetsbaar. Het water is het bescherm•· 
middel voor een onderzeeboot, maar 
omgekeerd kan water onder bijv. vele 
atmosferen druk fatale gevolgen hebben 
bij binnendring·en, wanneer de onder
zeeër geraakt wordt door een vijande
lijl\e diepte bom of torpedo .. De manier 
om dat te voorimmen is de moeilijlte 
opspoorbaarheid, het gebruik maken van 
het feit dat elektro-magnetische golven, 
zoals bij radar gebruikt, niet door water 
heendringen en de opsporing daarom 
via geluidsgolven dient te geschieden. 

Het volmaaktste middel waarover -een 
onderzeeër beschild is de z.g. sonar, 
een ultra-ingewiklmld afluisterapparaat 
dat onder water perfect werkt en zul!{S 
op zeer grote afstand. Maar: wie ge
luidsgolven uitzendt om door het ont
vangen van de echo de plaats van een 
ander als het ware te diagnosticeren, 
verraadt zichzelf ook alweer. Dit bete
kent dat ideaal voor het veilig func
tioneren van een onderzeeër is: het al
leen gebruik maken van de z.g. passie
ve sonar, d.w.z. alleen luisteren en zelf 
niets doen dat enig uitstralend geluid 
kan veroorzaken. Alles aan boord van 
een onderzeeër is er op ingericht zo 
weinig mogelijk lawaai te maken, van 
de gummi schoenzolen van de beman
ning af tot het feit dat ieder apparaat 
aan boord op rubber dempers staat ge
monteerd. Wanneer een onderzeeboot 
zich in de nabijheid van vijandelijke 
vaartuigen bevindt moet ieder geruis, 
en ik leg de nadruk op ieder, worden 
vermeden, en zelfs mag er bijvoorbeeld 
alleen fluisterend worden gesproken. De 
moderne afluister-apparatuur is onge
l:Joflijk effectief. Daarvan bedienen wij 
ons tegenover onze vijanden, maar 
daarvan bedienen onze vijanden zich 
ook tegenover ons, en dat is nu eenmaal 
de regel van de oorlog waar iedereen 
rel,ening mee houdt. 

Zoals men weet zijn onderzeeërs sinds 
de vor-ige oorlog uitgerust met een z.g. 
"snuiver-apparaat". en prachtige voor
uitgang op zichzelf want men behoeft nu 
alleen de "snuiver" boven water te ste
ken om de nodige zuurstof voor de 
dieselmotoren binnen te krijgen. Kort 
gezegd is n.l. de voortstuwing van een 
onderzeeër zo geregeld dat de dieselmo
toren bij bovenwatervaart rechtstreeks 
een elektrische generator aandrijven, 
deze weer een elelüromotor, die gelmp
peld is aan beide schroefassen, en dat 
de dieselmotoren bovendien nodig zijn 
om batterijen op te laden. Onder water 
wordt in het algemeen alleen op de 
combinatie batterijen-elektromotor ge
varen, maar batterijen putten snel uit 
en dat is niet veel anders dan vroeger, 
hoe voortreffelijk zij tegenwoordig ook 
geconstrueerd mogen zijn. Aangezien 
dieselmotoren enorm veel zuurstof ge
bruilwn. veel meer dan 1nensen, bete
kent dit dat een onderzeeër elke dag 
wel even n1:Jet gaan "snuiveren", zoals 
dat heet. Op dat ogenblik kan het vaar
tuig gemakkelijk gelokaliseerd worden 
en ontstaat eventueel gev8ar. 

Atoom-onderzeeër 
Een uitzondering hierop vormt alleen 

de onderzeeër die door atoomkracht 
voorlge"tuwd wordt. Het valt dan ook 

(Zie verder pagina 11) 
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Huizencontingenten 
Er is de larttste dagen in Amsterdam 

nogal wat beroering geweest nada.t be
kend is geworden dat de Dienst 
volkshuisvesting aan twee buurtgemeen
ten had la' en weten geen aanspJ:aak te 
zullen maken op daar uit het Amster
damse con•in~··'nt g·ebouwde huizen. Het 
is op dit tijdst"p niet mogelijk uitvoerig 
op de kwestie in te garm, want in de 
periode tussen hel scluijven .van deze 
regelen èn het dnJl;l,en en verspreiden 
van dit blad is ove1· deze zaak .·in de 
gen1eenteraa,d gesproken. -

Toch konit het ons 1'echtvaa1'dig 'voor 
de kwestie in:•twee gedeelten te 'bezien. 
Het Amste1·cla·m.se hui'zenpl"obleem is 
een l:i'izondei' mocllijl~e. en zorgelijke 
:<aak; hoezeer dat vraag·stuk vooral ook 
de libN·al•' u<taclsfractie bezighoudt. 
blijkt' ook wel uit het congres vàn afge
lupen zatc1·clag waarover elders in: •·dit 
blad is bericht. Daar is teverls 'gebleken 
dat het woon-v·i·aagstuk ·wel· degelijk 
moet worden gezién in aggldineratief 
verbaneL · · 

De mededeling van de Dienst 
volkslmisvestJng aan Amstelveen en Ou-

der-Ams1 el had betrekking op een rela
·tief klein aantal woningen van een 
prijsklasse tussen 250 en ruim 300 gul
den hum·waarde. Als een soort verkl::t
r:ing is daarbij opgemerkt dat in 
Amsterdam zo lang:;mmerhand de kwali
tatieve won;ngnoocl aan het verdwijwm 
is. Dat iR op zichzelf geen onjuiste .op
merldng· mam· men leicle daaruit niet af 
cl::Lt het me' cle woningproblemen· in 
Amst,,nlam nogal meevalt. De kwalita
tieve wo ingnood is nog zeer groot en 
dus is doorstroming zeer dringend ge
wenst. 

Juist met die .doOl'stroming vlot het 
niet. Voor doorstroming is het nodig cla.t 
Amsterdammers · uit goedkope huizen 
vertrekken naar duurdere (.die dan na
tuurlijk ook lnyalitatief beter moeten 
zijn i. Tot nu toe zijn vele Amsterclam
mel'S naa.r woningen buiten de stad ver- . 
trokken I de lna'ste jaren ongeveer twin
tigduizend J en aan die uittocht heeft de 
gemeente actief meegewerkt door over 
de grenzen uit het Amsterdamse contin
gent woningen te laten zetten. 

Wat nu in feite is gebeurd is dat voor 
de dnunlere woningen Amsterdam heeft 

Slachthuisvfàagstuk 
ALS elk jaar omstreeks deze tijd be

. ginnen in Rotterelam de beleiqsno
ta's weer te stromen. Wethouder~ Worst 
komt de eer toe het eerste exemplaar te 
hebben laten verschijnen. Het stuk was 
gewijd aan de economische aangeleg.en
heden, één van de taken die deze wet
houder zijn toevertrouwd. Daaraan mag 
direct worden toegevoegd dat het een 
belangwelrkend stuk was, met twee le
vensgrote . problemen op een . centrale 
plaats. . ... 

Aangekondigd werd een reöq~·a:riiimtie 
van de brandweer die stellig een be
knotting van het vrijwillige element be
tekent. Voorts werd de sp6edige 
verschijning van een interin1rápport 
over het vraagstuk van het gemeente
lijke slachthuis en de veemarkt in .. het 
vooruitzicht gesteld. De kwestie van de 
brandweer zullen wij voor het ogenblik 
laten rusten, in de overtuiging· dat . er 
binnenkort meer over te zeggen zal zijn. 
Aan het slachthuisprobleem willen wij 
nu echter onze aandacht schenken. 

Vooruitlopende op het rapport deelt 
de wethouder in zijn nota mede dat de 
commissie slachthuis en veemarkt Rot
terdam tot de conclusie is gekomen, . dat 
het niet verantwoord zou ZIJil het 
bestaande slachthuis te reconstrueren. 
Daaraan zouden zeer hoge kosten zijn 

verb:mden. zonder dat de zekerheid 
bestaat dat een doelmatige bedrijfsvoe
ring dan rnogelijk' zal worden. Mede om 
stedebouwkundig·e redenen moet de 
commissie van oordeel ZlJn dat het 
slachthuis en de veemarkt uit de bin
nenstad moeten verdwijnen. 

Gezien de structurele veranderingen 
in de vee- en vleeshandel, welke veran
deringen nopen tot een uiterst doelmati
ge en concurrerende exploitatie, meent 
de commissie dat de oplossing vàn dit 
vraagstuk het beste kan worden verwe
zenlijkt door de bouw van één nieuw, 
centraal gelE!gen slachthuis met vee
markt in samenwerlüng met andere ge
meenten in de randstad Holland. 

Zou dP. bouw van één centraal slacht
huis niet tot stanel kunnen komen, dan 
zou de commissie willen adviseren voor 
Rotterelam en omstreken alleen een ge
eompl'imeerd modern slachthuis te la
ten bouwen, met bijbehorende in
frastructuur en bepaalde centrale voor
zieningen voor de particuliere vlees
handel. In dat geval zou, zo menen 
wij te weten, aan een vestigingspiaats 
in de buurt van Rotterdam worden ge
dacht. 

Deze mededelingen van wethouder 
Worst passen tot op zekere hoogte zeer 
wel bij een rapport dat onlangs is uitge-

Bedenkelijke situatie 

DE vrees, die we geruime tijd geleden 
in deze kolommen koesterden over 

de toekomst van de mammoet-onderne
ming- van de heer R. Zwolsman schijnt 
bewaarheid te worden; schijnt, want 
het is nog niet zeker, dat de EMS ten 
onder zal gaan. De groep van .,wijze 
n1annen", waarvan o.n1. de oud-nii
nister dr. Veldkamp en de oud-staats
secretaris Van den Berge clee uit
maakten. blijkt nog wel enig vertrou
wen in de toelwmst van de EMS te 
hebben, mits aan een aantal voorwaar
den, o.a. op het stuk van het beleid, 
wordt voldaan. Het- rapport, dat de 
gr·oep uitbracht waarvan het publiek èn 
de aandeelhouders slechts een samen
vatting hebben ontvangen liegt er overi
gens niet om. Met de financieril1g en 
het beleid is het niet best gesteld. Aan 
de voortdurende wisselingen in het 
bestuur en cle raad van comn1issa
rissen zal een einde nweten k01nen, 
want ·- zo staat het e1· ongeveer - de 
heer Zwolsman is niet bij maehte de 
onderneming in 8lle onderdelen goed ~e 
nmnen. 

Indertijd schreven we, d8 t het op deze 
plaats geen gewo:mte is ons in de moei
lijldreclen van een oncler·neming te 't'l'

cliepen, maar de reden, dat we dit wèl 
deden, was dal een belangrijk deel van 
de stedebouwkundige 1:econstructie van 
Den Haag èn Scheveningen tot nu toe in 
belangrijl;e mate afhankelijk is van de 

EMS, dus van de heer Zwolsma11. Deze 
heeft imme1·s de beschikking over aan
zienlijke stukl;en g1;ond in onze stad, 
zoals het Spuikwartier, de Frederiks
straat èn Scheveningen, alle drie 
stadsdelen, die ten nauwste bij de reno
vatie betrokl'en zijn. Indien het dan ook 
met de E:MS mis zou lopen, zou dit voor 
onze stad een ramp kunnen betekenen. 
Het is dil facet. dat ons in het verleden 
en ook thans dwong aandacht te schen
]{en aan de positie van de EMS. 

Het is nog niet zo lang geleden, dat 
wethouder Hijlkema ons verzekerde, 
dat het met de opbouw van het Spui
kwartier en de Frederiksstraat wel in 
orde zou komen. Hij had toen 
waarsc!Ji.inlijl{ ·· ~ Jl:lg geen kennis kun
nen nemen van het rapport van de vijf 
"wijze mannen". \Vare dat wel het ge
val geweest, hij zou stellig minder opti
mistisch zijn geweest. Thans zullen de 
zorgen hem nog meer drukken dan en
kele jaren geleden. Inderdaad, men 
moet ·er niet aan denken, dat de EMS 
het loodje legt. Dan komt er voorlopig 
niets terecht van het Nervi-plan in het 

afgezien van aansp1·aken. Dat w.il niet 
zq·gen dat de AmRÜ'l'danYnlCJ' die bijv. 

· in Amstelveen wil gaa•1 wonen dat nu 
niet meer kan, het is nu. all•.,en een zaak 
geworden 1usseh he.n1 en• die ge1neente. 
In somm'ge publiJmties is het voor
;:;:'steld alsof Amsterd·1m tot cle";e stap is 
m·e1·gegaan uit Vl'"''S d"t d" Bi.ilmer
meer n:et vol zou komen. Dat lijkt ons 
te eng gezien. 

De nieuwe wijken in Buitenvelc1'crt, 
Amsterdam-Noord en Bijlmermeer bie
den mogelijkheden voor doorstroming 
die de noodzaak wegnemen om huizen 
buiten de gemeentegrenzen in vel'gelijk
bai'e prijsklasse te zoeken. In feite komt 
de Amsterdamse maatregel erop neer 
dat de gemeente niet langer actief mee
werkt aan de uittocht van stedelingen, 
die binnen de eigen grenzen lmnnen 
worden gehuisvest. 

Van zakelijk standpunt uit gezien is 
dat een reelelijke maatregel. Er blijven 
echter vragen over. Drs. A. Pais heeft 
om na<iere inlichtingen gevraagd en in 
de gerneente1·aaclsvergadering van 
jongstleden woensdag zullen daal'Over 

bracht door de Société d'étucles pour lP. 
cléveloppement économique et social te 
Parijs. Dit rapport had . betrekking op 
een studie over het Europese slacht
huiswezen die . door het Parijse bureau . 
was verricht ten behoeve van de Euro
pese Commissie. 

Conclusies van het rapport: 1. alle 
landen van de EEG hebben te veel 
openbare slachthuizen; 2. deze slacht
huizen zijn in cle regel nog verouderd 
ook; 3. het merendeel van de slachthui
zen werkt met een te lage en dus econo
misch niet ve1·antwoorde bezet
tingsgraad; 4. slachthuizen met een 
zwakke bezetting dienen te worden 
gesloten, opdat de overblijvende instel
lingen tot een gezondere exploitatie kun
nen komen. In het ],ort : het Franse 
researchb_ureau heeft een pleidooi ge
houden voor een welover·wogen, 1naar 
daarom niet minder rigoureuze sane
ring van het slachthuiswezen in de 
verschillende EEG-landen. 

Coördinatie van slachthuisactiviteiten 
op een zodanige manier dat ei' nu niet 
weer een overcapaciteit. ontstaat, lijkt 
ook de commissie Slachthuis en vee
markt Rotterdam voor ogen te staan. 
Daar zou men de commissie om kunnen 
prijzen. Dat mag, ook zonder dat men 
de bedachtzaamheid geheel loslaat. Die 

Spuikwartier en evenmin van een be
langrijk deel van de renovatie van onze 
badplaats, alle goede bedoelingen van 
het gemeentebestuur ten spijt. 

Toegegeven n1oet W:Jl·den dat het de 
heer Zwolsman met zijn Nervi-plan 
voor hèt Spuikwartier niet heeft meege
zeten. De beruchte tOl'enlnvestie heeft 
de uitvoering van het project enige ja
ren vertraagd en n8tLmrlijl; ool; verlies 
veroorzaakt. Desonclünl;s ln·eeg prof. 
Nervi opdracht een nieuw ontwerp. te 
maken en het resultaat daarvan is de
zer dagen gepubliceerd. De ve1wachting 
is, dat dit nieuwe ontwerp wel spoedig 
de g:Jedkeuring van de hoge autoriteiten 
zal verwerven. lVIcn zal clan echter wel 
de vraag moeten stellen : komt die 
goedkeuring niet te laat, gezien in het 
licht van het rapport van de vijf "wijze 
mannen". Intussen is uitgelekt, dat de 
gemeente met de heer Zwolsman tot 
overeenstemming is gekomen over een 
belangrijke grondruiL De terreinen aan 
de Frederiksstraat zouden overgaan in 
handen van de gemeente, die er dan 
woningbouw zou gaan bedrijven, terwijl 
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vragen ZlJn gesteld. Het antwoord d>U11'· 
op was op het· ogenblik dat dit blad te1· 
p~rse ging nog niet bekend. 

Daarom blijft op het tijelstip dat dit 
wordt geschreven nog de vra8g open of 
Amsterdam, gezien tegen de achtel·
grond van de groeiende samenwe1·ldng 
tussen de gemeenten· in de agglomera-
1ie, wei juist heeft gehandeld door het 
betrekken van woningen in bum tge
meenten te bemoeilijl,en. Het reE~ht om 
te gaan wmwn in de gemeente va11 zijn 
keuze moet in de agglomeratie bl'jv•'n 
bestaan .. Een misschien nog cll'ingé'ndel· 
vraag ·is die naar de procedure die bij 
de beslissing 'oin . af te zien van een 
aantal woningen is gevolgd. Wie h<eeft 
de beslissing genomen? Men kan erover 
twisten of hier sprakè was van een uit
voeringsbesluit dan wel van een be
leidszaak, met andere woorden : moest 
hier· door het college van b. en w. wm·
den beslist, al clan niet na besprekiJ1g in 
de gemeenteraad, of is het een zaak die 
binnen de bevoegdheden van de Dienst 
volkshuisvesting ligt? De antwoor·den op 
die vragen zijn van principieel belnng. 

bedachtzaamheid scherpt ons in dat de 
bouw van een nieuw slachthuis een 
verschrikkelijk kostbare zaak is, on
verschillig op welke plaats het zou wor
den gebouwd. Van een zijde die het 
weten kan, hebben wij een bedrag van 
f 70 à 80 miljoen horen noemen. 

Vooral wanneer onverhoopt de beoog
de samenwerlüng met andere gemeen
ten niet bereikt zou kunneri worden, zou 
het daarom aanbeveling kunnen verelie
nen toch nog eens zorgvuldig te overwe
gen of door aanpassing van het bestaan
de slachthuis of door nieuwbouw op het 
huidige terrein niet een aanvaarclbnre, 
doch veel voordeliger oplossing kan 
worden bereikt. 

Ondertussen moet worden gevreesd 
dat samenwerldg met andere gemeen
ten een min of meer vrome wens zal 
blijven. Burgemeester Thomassen heeft 
tenminste dezer dagen bekendgemaakt 
dat het denkbeeld van één groot, cen
traal gelegen slachthuis met veemarkt 
ter beoordeling is voorgelegel aan de 
drie andere grote gemeenten in het 
westen des lands. Het zou bij Amster
dam en Utrecht een gunstig onthaal 
hebben gevonden, doch het zou bij Den 
Haag op een afwijzende houding zijn 
gestoten. 

Erg hoopvol k.linkt dal dus niet. 

de heer Zwolsman daarvoor in de plaats 
gemeentelijk grondbezit in Bezuiden
hout-e zou krijgen. Vooralsnog zijn we 
niet in staat te beoordelen of deze 
grondtransactie voor de gemeente voor
delig is of dat beide partijen er beter 
van zullen worden. Het desbetreffende 
voorstel aan de gemeenteraad zal dat 
wel leren. 

Zo mogelijk nog bedenkelijker Jwmt 
ons de situatie in Scheveningen voor. In 
het renovatie-plan van de gemeentP., 
waarover we de vorige week schreven. 
is aan de EMS de taak ingeruimd voor 
nieuwbouw van Les Galeries, bouw van 
een kantorenflat voor het Circustheater 
en de bouw van eeü Nervi-hotel ter 
hoogte van het Zwarte pad, alsmede de 
oprichting van een gebouw met vijftien 
lagen op de plaats van het Savoy-hotel. 
Daarmee zullen ettelijke miljoenen ge
moeid zijn. Rekent men daarbij de kos
ten van het Nervi-plan in het Spui
kwartier (geraamd op 100 mln. gld.) 
dan is het wel duidelijk, dat de vraag 
gerechtvaardigd is, waar de heer 
Zwolsman al dat geld vandaan denkt te 
halen. De liquiditeit van de E~'VIS is be
paald niet rooskleurig en hypotheekban
ken zullen wel niet al te happig zijn 
(niemve) overeenlwmsten met de heer 
Zwolsman aan te gaan, gezien de wei
nig gunstige ervaringen in het vel'leden. 

(VernJig· op pa,!.(. R) 
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Het Kieswet-rapport van de commissie-Cols (VI ·en slot) 

Het vierl~dige advies 
De concrete adviezen, waartoe de 

staatscommissie in haar eerste rap
port over eventuele wijziging· van de 
Kieswet (binnen het kader vim:· de' 
bestaande Grondwet) is gekomen, 
zijn: 

• afsc}1affing van het verbod van 
verbinding van kandidatenlijsten 
binnen eenzelfde kieskring; 

• afschaffing van de opkomstplicht; 

• vergroting van het .effect van de 
voorkeurstem door verlaging van 
het geldende grenspercentage tot 
25 en benoeming en rangschik~ 
king van de kandidaten die dit 
percentage hebben behaald na de 
kandidaten die rechtstreeks de 
volledige kiesdeler hebben be
haald; 

• verhoging van het aantal voor in
diening van een kandidatenlijst 
vereiste handtekeningen tot hon
derd. 

Het onder het eerste punt opgeno
men advies van de (overgrote 
meerderheid der) staalscommissie is 
duidelijk in tegenstelling tot de con
clusie waartoe onze VVD-commissie
Geertsema is gekomen. 

Zowel in het rapport van de 
staatscommissie als in dat van de com
missie-Geertserna wordt eraan herin
nerd dat deze wijze van verbinding bij 
de overgang naar het stelsel vmt de 
E.V. in 1917, aanvankelijk niet was uit
gesloten. Partijen die bij de· verltiezin
g-en wilden samenwerken, lwnden daar
toe een verklaring afleggen. De verbon
den lijsten golden dan bij de vaststel
ling van de uitslag van de verldezing 
als één lijst. Zij kwamen daardoor ster
ker te staan tegenover de andere partij
eli, hetgeen met name bij de verdeling 
der restzetels voordelen kon opleveren. 

Van deze verbinding was echter op de 
stembiljetten niets te zien, terwijl in de 
propaganda der partijen daarvan ook 
niet of nauwelijks melding werd ge
maakt. Het is begrijpelijk dat deze me
thode al spoedig "kiezersbedrog" werd 
genoemd. De lüezer kon wel zijn stem 
op de door hem gewenste lijst uit bren-
gen, maar het lag geheel buiten de: in
vloed van de kiezer, aan welke lijst 
r dus: partij) een door de gezamenlijke 
stemmen verworven zetel ten deel viel. 
Deze methode is in 1923 dan ook onder. 
de kritiek bezweken en afg<Jschaft. De 
staatscommissie heeft het thans echter 
van belang geacht, de voor- en nadelen 
opnieuw tegen elkaar af te wegen. 

Sinds de afschaffing van de mogelijk
heid van lijstverbinding tussen verschil
Iende partijen binnen een kieskring of 
kiesgebi!ed, staat r.:an partijen die op 
formeel naar buiten blijkende wijze wil
len samenwerken, nu maar één - weg 
open: die van het indienen van een ge
zamenlijke kandidatenlijst. Is de samen
werking tussen die partijen nog niet zo
ver gevorderd dat zij daartoe willen en. 
kunnen overgaan, da11 is het niet moge
lijk, die samenwerking bij de kandi
daatstelling en de stemming tot uitdruk
ldng te laten komen. 

Het rapport van de staatscommissie 
sehrijft dan: "Zou het verbod van Jijst
verb-inding binnen de kieskringen wor
den opgeheven, dan zou daardoor het 
sainengaan van partijen worden ve ege
makkelijkt." Op deze grond staat de 
overgrote meerderheid der commissie, 
waartoe ook de drie liberale leden bel'o
ren, afschaffing van het verbod voor. 

Deze voorstanders van de afschaffing 
van het verbod zouden dan echter wel 
een aantal wettelijke voorwaarden of 
J'eserves willen maken. 

Voorwaarden 

In de eerste plaats beseffen ZlJ, dat 
het resultaat wel eens precies andersom 
zou kunnen zijn dan zij bedoelen. Kleine 
belangen- of splintergroepen, die ieder 
op zichzelf waarschijnlijk de kiesdeler 
niet zouden halen en dus geen zetel zou
den verln"ijgen, zouden door lijstenver
binding dan w e 1 in de Kamer kunnen 
komen. Gevolg dus: meer in plaats van 
minder partijen in de Kamer. Zij sugge
l·er-en daatom de bepaling te maken, 
clat verbinding slechts mogelijk is met 
de lijst van een partij die al in de 
Tweede Kamer vertegenwoordigd is, 
clan wel (en daaraan geven zij de voor
keur) het opnemen van de eis dat van 
de 1rerbonden lijsten tenminste één 
zelfstandig een zetel behaalt. 

Tevens echter hebben zij rekening ge
hr>ltden met de kritiel' uit het verleden. 

Zij erkennen dat als de kiezers lh<n -
steni uitbrengen, zij ook rlltid_elljk rlie
nen te weten dat zij niet allf'en de lijst 
van hun l'euze stemrilen, máar oo]{ de 
combinatie waartoe die lijst behoort. 
Dit kan, zo menen· zij, woc·den tJevor
derd door het stelleü van eisen van 
administratieve aanl, zo,l.ls het biJllll'.ll 
een Ol}llijsting op het sle .. ,biljet afdru!{
ken van de verboncbn lijdten en het 
publiceren van de tot staPd gekomen 
verbindingen. Een aaetal leden zou bo
vendien willen. zien oD.:--"'nornen dat ver
bonden partijen bij de lüesraad een ge
zamenlijk programma rnr.e::en indienen. 
Dat p1•ogramma zou dan moetm1 wor-
den gepubliceerd. . 

De minderheid in cle st:aatscommis:>ie. 
in dit geval gevormd door de heren dr. 
Albrecht ( pvclal, prof. Daudt f pv,Ir.), 
drs. Gruyters (D'66) en mr. M"'lhV'si'cn 
(kvp) wijst het openen VHll de hier be
doelde verbindingsmoge<Jjkheid als 
zelfs t anclig e ma<ü;egel af. li,ij 
achten dit alleen zinl'ol in combinatie 
met eventuele andere vo,wst'"llen, ·~>vals 
invoering van de . distril,~e,1-inclelh1g. Bij 
behoud van het besta-'tn'le stel.sel der 
E.V. acht zij de voordelen van een 
opheffing van het ·1erbod vRn l~jsttTer
binding binnen de Iües<ui11g nauwelijks 
aanwijsbaar. 

De commissie-GeeTtsema staat op an
dere grond volstrekt afwijzend tegen
over deze verbindingsmoge-Iijkheid. Wil 
men niet met één lijst uitkomen, maar 
zijn zelfstandigheid' ~eware'1, d:.,n is het 
oüjuist om de samenwerl;ende partijen 
een voordeel te ve1·schaf1en bij de bere
kening van de toe te ltenn~m zetels 
(want daar komt het dan toch op neer) 
boven niet aan een -~ombinati.e deelne
mende partijen. 

Ook de suggestie van het stellen van 
formele voorwaarden h2eft de eomm;s
sie-Geertsema niet kunnen doen beslui
ten haar instemming me: een dergelijk 
systeem van verbinding te betuigen. Zjj 
blijft dan ook bij haar "besliste afwij
zing" en het hoofdbestuur va-"1 de VVD 
heeft zich (voorlopig) unaniem geschaard 
achter de afwijzende resolutie (reso
lutie nr. 3) op dit punt. 

Voorkeurstemmen 

en opkomstplicht 

Over de drie andere voors;;ellen v?n 
de staatscommissie 11:unatn wij om -voor 
elk van deze punten ve''.3ch'llcazle l'•'de
nen vrij koa-t zijn. Het alle'l'kortst over 
hé't punt betreffende je versterkin~ v:m 
de invloed van de voorkeul'stem. Het 
daaromtrent door de staatscommis8ie 
geadviseerde (men zie boven) is name
lijk geheel gelijk aan :1etgeen ooil: de 
commissie-Geertserna heeft vourge;;teld. 

PROF. MR. P. J. OUD 

De staatscommissie -en de commis
sie-Geertsoma kwamen bovendien beide 
u n a n i e m tot .dit voorstel en hetzelf
de geldt voor het _advies van het 
hoofdbestuur van de VVD over reso':utie 
nr. 2, waariri- clezè gedachte in beginsel 
is neergelegd. 

Op de afschaffing van de opkomst
plicht behoeven wij thans. ook niet meer 
diep in te gaan. Wij sch1·even ovrer dit 
onderwerp reeds enige malen. Zo, wijd
elen wij in ons nunu'ner van 5 januari jl. 
al een afzonderlijk itrtikel aan de op
komstplicht naar ·aanleiding van de pu
blikatie van het rapport van de voor dit 
vraagstuk door de regering ingestelde 
speciale commissie-Berger. 

De staatseommissie-Cals heeft zich in 
grote meerderheid (onder .wie rle drie 
liberale leden mevrouw Fortanier-De 
Wit, mr. Kan en prof.Simons) aan
gesloten bij het advies van de .,veneens 
grote meerderheid der , commissie-Ber
ger om tot afschaffing· van de opk.Jmst
plicht over te gaan. 

In de commissie-Berger stonden vijf 
van de zeven leden achtèr het :a,clvies tot 
afschaffing. De christ.-llist. O)Id-st&ats
secretaris dr. I. N. Th. Diepenhorst was 
wel bereid de opkomstplicht te laten 
vervallen, doch ' slechts voorlopig, bij 
wijze van proef. Het zevende lid tenslot
te, onze geestverwant mr. i'. E.ort

.hals Altes, sprak daartegenover zijn dui
delijke voorkeur uit voor de 'w.ndhaving 
van de opkomstplicht. 

In de staatscommit>siecCals verklaar
den alleen de beide christelijk-histo
rische leden drs. De Pous en mr. Schol
ten zich in beginsel nog voorstanders 
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van behoud van de opkomstpli:::ht, doch 
onder afschaffing van de strafrechte· 
lijke sa1ictie. Zij voegden daar echter 
aan toe:' ;;Gelet op de inmiddels blij
kens het rapport van de COlinnissie-Ber
ger 'e!l-~'hfijke!Îs het standpunt van de 
meerdci"l'i'eï-d ''der staatscómniissie gewij
zigde· opihie over het handhaven van de 
opkomstplicht, zouden zij zich niet blij
vend willen verzetten tegen de afschaf
fing van dezeplicht." 

Zij suggereerden hierbij nog dat het 
mogelijk- zou moeten zijn om in de 
Kieswet als "uitgangspunt" vast te leg
gen "dat dè kiezer in het algemeen van 
zijn kiesrecht gebruik zal 111aken." 

In de commissie-Gee~"ts~ma sprak 
naar men weet een meerderheid van 9 
leden, -gevormd door de heren Appel, 
Belinfante, De Bruïne, Hubert, Nordloh
ne, Van Ommen Kloeke, Scholten, Wa
genmaker e!ll Abspoel zich uit vóór de 
afschaffing van de opkomstplicht en een 
minderheid van 5 lèden, bestaande uit 
mèj. Kappeijne van de Coppello en de 
heren Geertsema, Eelkman Rooda, 
Korthals Altes en 'I'ammens, zich uit 
tegen de afschaffing. 

Blijkens het (voorlopige) advies van 
het hoofdbestuur over resolutie nr. 4 
was dáár echter een meerderheid voor 
behoud van de opkomstplicht. 

Over die opkomstplicht -· het wal!l 
bekend - bestaat in onze kring dus ver· 
re van eenstemmigheid. Aan het partij
congres zal nu medio november het 
la:ottste woord zijn, in· de vorm van een 
uitsprààk ove11 de desbetreffende resolu-
tie. · 

Handtekeningen 

En dan het laatste advies. De Kieswet 
schrijft thans voor dat een geldige kan· 
dictatenlijst voor de Tweede-Kamerver
Iiiezingim ondertekend moet zijn door 
ten minste 25 kiezers, d:.e kiesgerechtigd 
zijn binnen een kieskring, waarvoor de 
lijst geldt. Een meerderheid van de 
staatscommissie, onder wie twee libera
le leden (mevrouw Fortanier-de Wit en 
prof. Simons) meent dat het aanbeve
ling vedient dit vereiste door verhoging 
van het aantal benodigde handtekenin
gen tot honderd per kieskring te 
verscherpen. 
~~i wil de betekenis van deze wijzi

ging niet overschatten, maar ziet hierin 
niettemin een in de praktijk wenselijk 
gebleken verzwaring van de bepalingen 
die ten doel hebben lichtvaardige kandi
daatstellingen tegen te gaan. Wanneer 
een kaJlldidatenlijst moet zijn onderte
kend door tenminste 100 kiezers, d&Ql 

zal het, zo meent zij, voor personen zon
der serieuze politieke bedoelingen moei
lijker worden om aan de verkiezingen 
deel te nemen. 

De overige leden van de staatscom
missie achten eeri verhoging van het 
aantal handtekeningen in de genoemde 
orde ' van grootte een wein~g beteke
nende maatregel en menen deze daar
om in het kader van dit rapport niet te 
moeten bepleiten. 

De opvoering van het aantal benodig
de handtekeningen voor - de indiening 
van een geldige kandidatenlijst is in 
onze eigen commissie-Geertscma niet 
aan de orde geweest. Geen van de leden 
schijnt daaraan_ behoefte te hebben ge
voeld of blijkt althans niet op deze ge
dachte te zijn gekomen_ IJ' kan dus al
leen mijn persoonlijke mening geven. 

In het verleden heb ik vaak een kan
didatenlijst ingediend en dus ook de 
zorg en de verantwoordeli.il<heid gedra
gen voor het verzamelen der handteke
ningen. Gezien de besognes, welke claal'
aan -zowel voor de partijen als voor 
diverse overheidsinstanties vastzitten 
(het ·verifiëren der handtekeningen, in 
bepaalde gevallen verklaringen van 
burgemeesters, e.d.) zou i]{, indien 
men een dergelijke opvoering . van het 
aantal benodigde handtekeningen zou 
willen doorvoeren, deze toch willen be
perken tot de nog niet in de Kamer 
vertegenwoordigde partijen. 

Ook de waarborgsom, die moet worden 
gestort, is een dergelijk obstakel tegen 
"onberaden", kandidaatstellingen. Te
recht m.i. heeft men die tegenwoordig 
ec-hter alleen voorgeschreven voor zich 
nieuw aandienende partijen, die nog 
niet in de Kamer zijn vertegenwoor
digd. Alleen in dat geval k a n immers 
sprake zijn van een te lichtvaardig-e 
kandidaatstelling. 

Ik zou mij ten dele dienovereen
komstig, met de opvoering van het ver
eiste aantal handtekeningen desnoods 
wel kunnen verenigen, maar dan toch 
beperkt op de wijze, als zojuist weerge
geven: het verhoogde aantal handteke
ningen alleen geldend voor partijen, die 
nog niet in de Kamer zijn vertegen
woordigd. 

A. w. ABSPOEL 
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Vrouw én 
bijeen te 
Ooster-
beek 

Het was anders en toch vertrouwd. 
Anders omdat niet mevrouw Scheltema 
de jaarlijkse bijeenkomst van de Vrou
wen in de VVD presideerde, vertrouwd 
omdat de leden vai1 de org;:tnisati.e we
ten wat zij aan haa,l".opypl~~ter, mevr. 
Dettmeyer, hebben:. : Q<>~,,,, ~nejuffrouw 
Springer zat niet m$e~: op .. }}~J,ar be1{ende 
plaats. Zij droeg het ~'s~Ç'r~a~liaat over 
aan mevr. mr. E .. de Roqqk;c~,~dding. 

·Bij .. de opening van 'de· cói?férentie van 
de Vrouwen in de VVD, diè' ·óp 12 en 13 
oktober in de Pietersb'erg te'Oosterbeek 
gehouden werd, stelde me~rouw Dctt
meyer de twee beginselen van de VVD 
- vrijheid en verantwo~rd.elijkheid -
eentraal. Het gevoel van . o:q)?ehagen bij 
velen komt misschien wel doordat men 
wel vrijheid wil, maar daarvoor geen 
verantwoordelijkheid wil dragen, · zo zei 
zij. De organisatie Vrouwen in de VVD 
heeft er van de oprichting naar 
gestreefd deze beide te combineren. 

Mevrouw Dettmeyer bracht de gt·ote 
verdiensten van beide opri.éhters van 
de organisatie, die nu hur.i f\.mctie heb
ben neergelegd, in herinnering. Zij 
hebben er voor gezorgd dat de Vrouwen 
in de VVD een plaats heeft gekregen 
binnen de partij en niet er naast of er 
tegenover. Wij kunnen, aldus mevrouw 
Dettmeyer, mevrouw Scheltema het 
best typeren als een presidente. die een 
zeer grote zakelijld1eid wist te combine
ren met een ontwapenende, charmante 
gezelligheid. Juffrouw Springer noemde 
mevrouw Dettmeyer het geweten van 
de organisatie. Zij veridaarde dat de 
Vrouwen in de VVD haar beider grote 
ervaring niet wil missen. Het is daarom 
dat het Huishoudelijk Reglement is 
gewijzigd en er eèn nieuw at1ikel aan is 
toegevoegd dat luidt: "Aan het Bestuur 
kunnen worden toegevoegd leden van 
verdienste, te kiezen in eeti gezamen
lijke ~ergadering van Bestuur en Ad
viesraad op voordraeht van het 
Bestuur". Hierdoor werd het mogelijk 
beide dames al:,; zodanig te benoemen. 
Behalve dit lidmaatsr;!Jap bood me
vrouw Dettmeyer beide dames een gou
den sierspeld met de initialen van de 
organisatie aan. 

Jl;fr. F. Korthals Altcs, algemeen se
cretaris van de VVD, bood beide dames 
namens de voorzitter die helaas verllin
derd was, zijn gelukwensen met hun 
unieke benoeming aan. Hij dankte hen 
voor wat zij deden voor -de Vrouwen
organisatie en rlam·nwe voor de VVD. 
Vervolgens heette hij cle nieuwe presi
clente secre1 areRse wcllwn1 in hun 
functie. 

De Ol'ganisn.tie Vrouwen in de VVD is, 
zo zei mr. I{ orthals Alt es, zeker geen 
pressiegroep in de partij. Er is steeds 
sprake geweest van een hechte saJnen
werking en naar zijn overluiging zal dat 
zeker ondm· het lmidigc bestuur zo blij
ven. 

Mevr. mr. E Vedei·-Smit wenste 
mevr. DettmeyL'l' van harte geluk met 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Mevrouw Dettmeijer (links) overhandigde een gouden speldje aan de scheidende presidente, mevr. Scheltema-Conradi (mid
den) en de eveneens vertrekkende secretaresse mej. Springer. 

haar benoeming tot lid van de Tweede 
Kamer. 

Met een geestige samenspraak over 
verleden, heden en toekomst van de 
Vrouwenorganisatie in de VVD dankten 
mevrouw Scheltema en · mejuffrouw 
Springer op verrassende wijze voor de 
bewezen hulde en boden haar op
volgsters een fraaie .bloemenhulde aan. 

Rede T oxopeus 

Mr. E. H. Toxopeus sprak daarna 
over de algemene politieke beschouwin
gen in de Tweede Kamer. Het kabinet 
de Jong heeft onze instemming, zo ,ver
klaarde hij. Het streeft naar evenwich
tigheid. In de ogen van sommige 
mensen is dat een ondeugd: de dood in 
de pot. Zij willen niet alleen de zaken 
"gaande houden", maar wensen ook 
een "visie op· de toekomst". Natuurlijk 
is zo'n visie nodig, betoogde de heer 
Toxopeus, maar zij mag niet tot een 
onevenwichtig beleid leiden. Anders ver
zeilt men in situaties als die waaraan 
het kabinet-Cals ten onder ging. 

Mèn mag niet één groepering willen 
dienen, zo vervolgde de heer Toxopeus. 
Er moet evenwicht zijn tussen de taken 
die de overheid, ook de lagere overheid, 
heeft te vervullen. ·Het huidige kabinet 
voert gezamenlijk een evenwichtig be
leid uit en dit met instemming van de 
I{amer. Het is niet alleen een kwestie 
van geld; men inoet ook niet te veel 
hooi op zijn vork willen nemen. Er is 
een grens aan hèt heffen van belastin.o 
gen en er kan niet aan het ene oneven
redig veel meer besteed worden dan 
aan het andere. Naast de zorgen voor 
de werkgelegenheid zijn er die voor de 
bouw van wegen en kanalen, voor re• 
creatie en onderwijs. Mr. Toxopeus zei 
dat ook hij open oog heeft voor wat er 
alzo nodig is: huizen, scholen etc. Dat 
moet betaald lmnnen worden en het is 
daarom dat de VVD bereid is de voor
gestelde belastingverlaging een jaar uit 
te stellen. 

Mr. Toxopeus wees er op dat de VVD 
met zijn vertrouwen in het kabinet niet 
alleen staat. Een opinie-onderzoek wees 
uit dat 59 procent van de ondervraag
den dit kabinet wil behouden, van de 

In verband met haar afscheid als Kamerlid werd mevrouw Van Someren (links) 
h'ulde gebracht. De nieuwe presidente van de Vrouwenorganisatie, tevens de op
volgster .van mevrouw Van Someren in de Tweede Kamer, mevrouw Dettmeijer, 
ovef"handigde haar een geschenk. 

löölöéBI 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prefabs voor verschillende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 

VVD 83 procent, de CHU 83 procent. 
D'66 66 procent en de PvdA 40 proeent. 

Op de VVD rust een zware taak. De 
portefeuilles van financiën en defensie 
worden door liberalen beheerd. Ook de 
staatssecretarissen voor vervoer en bui· 
tenlandse zaken behoren tot de VVD. 
De partij heeft getoond deze verant
woordelijkheden aan te durven. Het is 
een waagstuk de portefeuilles van finan
ciën en defensie beide· te beheren. ,.Wij 
zijn tot dat waagstuk bereid om in het 
belang van hèt land de bekwame man
nen, die wij hebben te leveren", alelus 
mr. Toxopeus · 

De politieke situatie brengt mee dat 
wij te maken hebben met coalitiekabi· 
netten, zo vervolgde spreker, en daarbij 
is samenwerking een eerste vereiste. 
Op het financiële vlak moeten de eind· 
jes aan elkaar worden geknoopt maar 
het is gelukt, da.nk zij de bereidheid van 
iedere minister om het te doen met wat 
hem ter beschikking staat en dank zij de 
vaste Wil zich te houden . aan de o·e
maakte afspraken. Het is gelukt., hoe~el 
zaken als de uitvoering van de Mam· 
moet-wet enorme· bedragen vragen en 
men nog steeds met de erfenissen van 
het kabinet-Cals zit. 

. Uitvoerig ging mt·: Toxopem; daama 
m op de partij-politieke situatie van het 
ogenblik, die hij bijzonder somber in
zag. Al die feitelijke of halve afsplit!<in· 
gen noemde hij levensgevaarlijk. "\'Vij 
moeten zoeken naar de synthese, niet 
naar de antithese, de leiders moeten 
streven naar een politiek beginsel'·. 

In de VVD zijn geen scheurmake1·s, 
daarom zijn Wij niet interes:sant en ko
men wij niet in de pers, meende de 
heer Toxopeus. Hetzelfde o·eldt VOO!' de 
Liberale Internationale. E~· heeno;te op 
haar bijeenkomst ook veel verschil van 
mening, maar tenslotte wist men één 
lijn te trekken. Dat is geen kwestie vnn 
gezapigheid, er gebeurt o-enoeo-. Ver
nieuwing is nodig, maar wfi mu:ten d:1t 
gezamenlijk doen, alelus mr. Toxopeus. 

Vragenuurtje 

Mejuffrouw Springer gnf claanu1 ,_,,.n 
korte uiteenzetting ove1· rle enquête on•r 
de organisatie Vrouwen in de VVD. 

Vervolgens vormden de dames Sl'hou· 
wenaar (lid Eerste Kamer!, Veeler-Smil 
en Van Someren-Downer !Tweede Ea
mer) een forum onder leiding van me· 
vrouw Dettmeyer. Er werclf•n vraa·cn 
gesteld over Indische oorlogsshwhtof· 
fers en hun schadeclaims, over de af
bouw van de kinderbijslag, de subsi<lie 
aan de kunst en de bedrijn•n 1 stimule· 
rings-bedrijven), over de moeilijkheden 
met computers, verpleeggelden in ver
zorgings- en bejaardenteb.uizen, dl' l'Ul'
sus Burgerschapkunde etc. Tnt slot gaf 
n1evrouw. Schouwenaar een met grute 
belangstelling aangehoord "·erslagc van 
haar verblijf in Griekenland als \\<un·· 
neemsier bij het aldaar gebouden 1'"1'"
rendum over de nieuwe grondwet. 

Nog een belangrijk vnwgsluk stond 
op het programma. n.l. de abortus pl·o
vocatus. Dit werd uitstl'kencl belidll 
door mevrouw Hissink, arts. Oit een 
enquête bleek dal de vergadering ~:eer 
positief staat tegeno\'l'l' de tocp~1ssi ng 
van de abortus. 

Automatisering 

Na een woord van he~:inning door !11C

vrouw Sicman-Hardeman Fipral{ mr. 
Sorgdrager, chef afd. Arbeidszaken !Jij 
de AKU, zondag over het probleem van 
de auton1atisering. Spl'E'1-::Pl' gnf in J1et 
f.:nrt de g<-'~t·hiedenis Y<tn het gebruil.:: 
-.~8n d(" c:.;Jnlpntcr \\·eeJ· f):_\o:r cle.ze }110-
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Aandachtig gehoor op de Pietersberg tijdens de rede van mr. Toxopeus. Op de linker foto ondersche.iclt men op de voorgrond o.m. de heren Vis en Korthais Altes, die 
het dagelijks bestuur van de VVD vertegenwoordigden. 

derne hulpmiddelen kunnen nu projee· 
ten ter hand genomen worden die anders 
onuitvoerbaar zouden zijn, bijv. de 
ruimtevaart. De automatische admi
nistrati~ wordt gebruikt voor het snel 
uitrekenen van salarissen en het giro
verkeer, het verzamelen van gegevens 
voor research en statistieken. Ook bij 
de ovenvegbeveiliging, aardgaswinning, 
het bedienen van verkeerslichten etc. 
etc. zijn computers ingeschakeld. 

Voor velen is de werking van een 
computer volslagen onbegrijpelijk. Zij 
voelen zich door de computer bedreigd 
en ervaren het als . een soort "ma
gische" bedreiging. Zo erg is het na
tuurlijk niet. De computer is een dom 
ding dat slechts tot twee kan tellen. 
Anderzijds moeten de gevolgen niet wor
den gebagatelliseerd. Zij moeten echter 
tot de juiste proporties worden terugge
bracht. Wat zijn de aspecten voor de 
arbeider, de man aan de n1achine, de 
man aan zijn bureau? Er zullen veel 
hogere eisen worden gesteld aan het 
uitvoerend personeel. Er zal veel min
der werk komen voor ongeschoolden. 
Het snel verouderen van bepa:üde pm
dukten (steenkool) zal de, mobiliteit in 

dé himd wm:ken. Herscholing zal moe
ten plaats vinden, zelfs tot op vrij hoge 
leeftijd. 

Juffrouw Springe1· meende dat er iets 
goeds in zat dat men nu eens lwn veran
deren. "Lang heeft men geklaagd dat 
het geestdodend is, altijd in dezelfde 
sleur. Nu zal men kunnen veranderen -
op zichzelf zeer verfrissend -- en nu be
klaagt men deze mensen". 

· :h-fr. Sorgdrager gaf nog enige voor
heelden van de terreinen waarop de au
tomatisering tot verlichting van het dili
wijls eentonige werk heeft geleid. Hij 
voorspelde dat een verdere verkorting 
van de werkweek het gevolg zal kunnen 
zijn. Nederland loopt daarbij · achter, 
maar één van de redenen daarvan is 
naar zijn mening dat hier ,in wezen zo'n 
klein deel van de bevolking· actief werk
zaam , is (36) procent,· t. o. bijv. 
Duitsland 47 · procent). Daarom moet 
men hier, langer werken (4.3 uur, t.o. 
Duitsland 41 uur, Frankrijk en Engeiand 
40 en de Verenigde Staten 35 uur). 

Spreker venvacht in het geheel gêno
men een veel grotere horizontale mobi
liteit, dus meer verhuizingen, naast een 

Prof. Braams (rechts) in gesprek met de heer J. Wiebenga, president van de fede
ratie van liberale studentenverenigingen in Nederland. Beide heren hielden een 
tnleiding onder het motto: De student op drift? 

naar 
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grotere produktiviteit, hogere lonen etc. 
Belangrijk is dat het onderwijs aange
past wordt aan de eisen van de tijd. Er 
moet meer eontact bestaan tussen het 
onderwij:S, ze)l'er .het hoger onderwijs, 
met de maatschappij om in haar be
hoeften te kunnen voorzien. De automa
tisering leidt in het bedl'ijfsleven tot 
schaalvergrüting·. De investeringen vra- · 
gen enm'me bedragen. De kosten per 
a1·beidsplaats zijn reeds gestegen tot 
J' 425.000 en zelfs j' 900.000 pel: man. 

Studenten 

ten aanzien van het hog·er onderwijs. De 
regering hoopt op wetenschappelijk 
prestige, het parlement verlangt demo
cratisering en de deelneming van alle 
bevoll{ingsgroepen, de curatoren '"ille11 
auemaa.l de grootste universiteit, senaat 
èn l'a:éülteit een moderne inrichting·, de 
hmatsdmppij briljante bestuurders en 
jÖiige ' genieën, ouders een goede tBC
iioni.st voor hun kinderen etc. De stu-

- denten wensen inspraak, kortere werk
~ij~ •. shjdieloon, een snelle moge lijlilleid 

-... ~ot, <!!studeren, goede banen,-. uitstel mi
litaire.· ~dienst etc. Hoe valt . dit alles te 

.. · c~mliin~ren "! 
r. ·: ''nàar· i~ volgens prof. Braams zeer 

Als laatste sp,1~ekers tradim op .prof .... ··zeker· voor nodig dat men zich bezint op 
di~. R. BJ:aams,. hoogleraar aan de uni- . · dë vraag wat meri nu eigenlijk met de 

· · t · b 'tiniversiteit wil. De barrières --- veelal 
versHeit van Utl'e.eh ' en J. Wie .enga,, ook de financiële -- die de student de 
president van de Federatie van Liberale 
studentenverengingen in Nederland. ·toegang tot de universiteit vroeger be
Hun onderwerp was: ,.Is de student op moeilijkten zijn opgeruimd. Het gevolg 
drift?" Volgens de heer Wiehenga, die daarvan is dat grote aantallen stud~n
uitdrukkelijk .stelde dat hij voor zichzelf ten de universiteit binnenstromen. Daar 
spral{, was de ommekeer in de tot dan. wacht hun dan een lange studie. Iedei·-
rustige studeptenwereld gekomen een moet een weg van 6 à 7 jaar afleg-
omstreeks 1963. In het huitenland was gen. 
er hier en daar al veel eerder onrust 
ontstaan. Wiebenga zag de oorzaak niet 
in direet aamvijsbare noden zoals slech
te huisvesting, financiële afhankelijk
heid, matige verzorging ele. Klachten 
hierover hebben altijd bestaan. Na de 
Tweede Wereldoorlog nan1en de com
municatiemiddelen toe. men \verd zieh 
meer bewust van wat er in de wereld te 
doen was, de aantallen a.anlwmende stu
denten stegen aanzienlijk en daarmee 
de differentiatie mider de studenten. Dit 
alles was echter nog geen aanleiding tot 
massarebellie. Een onderzoelr naar de 
oorzaak van de studentenrellen in Ber
lijn, Parijs en 1\-l'exieo, ingesteld in de 
Verenigde Staten, bracht aan het licht 
dat er pas beweging ontstond wanneer 
het ging nm rechtstreekse belangenbe
hartiging van de student als groep of 
een emotionele gebeurtenis die hen 
raalit, zoals bij\·. het doodschieten van 
een 1nedestudent. 

En wat zien wij nu hier in Nederland? 
Behalve de ·wens tol hetziening van het 
hoger onderwijs is het vooral de emotio
nele opwinding over de gang van zaken 
bij de medische studie die onlustgevoe
lens wakker maakt. Begrijpelijk. In Lei
den bijv. zullen van de 418 gegadigden 
slechts ongeveer 180 studenten tot de 
medische faculleit worden toegelaten, in 
Uti·e"ht ,·an de '100 ongeveer 200 ete. 
Dat ic; een hai'ClL" zank, waarvan de ge
volgen nu al tot uiting komen in bijv. 
het feit Gélt studenlc·n elkaar geen dieta
len meer lenen uit \Tees voor concUl'
rentie ~ Er wordt gcsprol{en over boycot-
ten van de ex~'. men".' · 

De liberale studenten willen geen bui
lenpat·lementnire acties. Zij beraden 
zieh over de situatie en er zal binnen
kort een rapport verschijnen waarin 
hun wenc;en en verlangens zijn vastge
lcg'(l. Er wordt onk van overheidswege 
gezocht naar een oplossing. Laten we die 
afwachten en laten we trachten langs 
democrafisl'!w weg tot een oplossing te 
komen. .. Uiterm?Ü' helan~Tijk daarbij 
IS llet gt•SJ)rek. ook tussen u en de stu
denten. liberale zowel nis rarEcale". al
dus \ViClbcng·n. 

l'r"f. Bntams ving :öjn betoog aan 
met zijn \vaarclet·ing nit t.e spreken voor 
de hier geboden gelegenheld over het 
gege;,'en onderw0rp te sprcl,en. Eeuwen
lang bn"d de universiteit de mogelijk
!teid tot lt'iflinggevende posities te ko
men. De grote aantallen studenten van 
nu n1,d;en dil illusoir. Het zijn niet al
>'·'n dt· :-;1;ldt-·ntr·n dit: '\.l"nsen hehhcn 

Prof. Braams meent dat het gehele 
systeeni óp de helling moet. In 2 à 3 _ 
jaar zou men klaar moeten kunnen zijn 
voor de maatschappij. De rest, die zich 
wetenschappelijk wil bekwamen, gaat 
door. De studie zou in piramidevorm 
moeten worden opgebouwd, waarbij 
men in 2 jaa.r resp. 4 jaar of meer 
klaar zou moeten kunnen zijn. Ook in 
het buitenland is dat zo. De studie zou 
ook beter aangepast moeten worden a<Jn 
de noden en de verlangenR van de 
maatschappij. Daartoe is meer eontaet 
tussen universiteit en maatschappij 
noodzakelijk, Dit geldt ook voor de 
HTS-er, wiens status opgetrokken zou 
moeten worden. Door dit ;;ysteem zou 
er meer kans bestaan dat iede1·een op 
de plaats terecht komt waarvoor hij 
geschikt is en zal veel gevoel van onbe
hagen worden weggenomen, Aldm: pt·•Jf. 
Braams. , 

Met een km:t ·dankwoord aan allen die 
hadden meegewerkt om deze conferen
tie weer tot een sueces te maken, sloot 
mevrouw Dettmeyer de bijeenkomst 
met een hartgrondig "tot het \"olgende 
jaar". 

MR. M.L. BUSCID\:ENS-DIJKGRAAF 

Mevrouw Dettmeijer 
In het aan ons nieuwe Tweede· 

Kamerlid mevrouw mr. JU. N. W. 
Dettmeyer-Labberton g•~wijde al'· 

tikel in ons vorig Hmnmcr ~·er
meldden wij door een "slit• Hl' Uw 
pen" dat zij destijds in Amstt>J'· 
dam was gepromovem·d. 

Uit de titel zullen de leze1·s wt-1 
reeds hebben begrepen dat wij 
bedoeld hadden te seht·i,iven dat 
111evrouw Dettnieyet• in Amster
dani haar doctoraal Pxauwn had 
O:"iaaiJ. 

A.W.A. 

ALGEMEEN SECRET AR IAAT 
V. V.D. 

Koninginnegracht 61 
8s-Gravenhage _

1 
T elefoorn (070) 604803 

:..__ ___ G_i_ro_67_s_s_o ___ j 



lr - vrijäag -_ :-r 1968 
====---·--

Kopij TOor dezo rubriek llfln~Th~ ; ,,. 
den aa~: men. mr. J!l. 4o 
Roock-~éddln~. Si(adhonders
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Oegstgeest-V{ armond-
Voor de afdelingen Oeg&tge_"'J:\tëW~r,~:. 

mond en Leiden · van de Ortfai@a,;~i~:;. 
Vrouwen in de VVD heeft .. mr.;;J~r~:>k;.:;r:· 
Stal dinsdag ~)>ktoper. ~en leJ;ilfg. g~~?u
den over het !!)ntstaan en de werkWIJZe 
van de ontwikkelingshulporganisaties. 
l\1r_ Stal, die 'verbonden is aan. het mi
nisterie van Economische zaken en 
voorzitter is van de afdeling Oegst
geest-Warmond van de VVD, heeft als 
afgevaardigde de w~~eldhanclelsc?~
ferentie in New Delhi biJgewoond. ZIJn 
relaas werd met grote belangstelling 
gevolgd. Aan de rondvraag namen bijna 
alle aanwezigen deel. 

Twee actieve bestuursleden van de. af
deling Oegstgeest-Warmond hebben zich 
genoodzaakt ge~ien hun functie neer te 
leggen: 1nevrouw I. M. van Holk-Simon 
Thomas en ·mevrouw A. C. De
keth-Crommelin. Als secretaresse treedt 
nu mevrouw :J. 1\'L van der Minne-Schef
fer te Oegstgeest op. 

Rotterdam 
Op 10 september j.l. hielden de. _R?t

terdamse VVD-vrouwen onder le1dlllg 
van de presidente mevr. mr. C. :I. Welle 
Donlrer-Visser een lunchbijeen!wnst in 
het Rijnhotel, waar mr. L. Hartrnau, lid 
van de Kamercenteate Oost-Gelderland, 
een inleiding hield ove'.:' "Democratie in 
het bedrijfsleven." 

Na een uiteenzettLtg over de formele 
inhoud en de werk•.ng van de democra
tie in het algemeen, heeft de heer Hart
man zijn inleiding toegespitst op de be
drijfsdemocratie, die, naar zijn oo~'deel, 
eerder een wijze van beleving dan un 
formeel mooi ldi 'kend reglement zal 
dienen te zijn. 

Ieder mens moet het gevoel hebben, 
dat hij mee kan spreken over de zaken, 
die hem aangaan ~m raken en dat nij 
democratisch wordt behandeld. 

Dit belevingsaspeet is naar het Gor
deel van de heer Ha~·tman, zowel bij cle 
democratie in het algemeen als bij de 
'bedrijfsdemocratie het belangrijkste 
element. Door verbeteringen in het cn
derwijs - o.m. verhoging leerplichtJge 
leeftijd, invoering verpli.cht le-orvak 
inaatschappijleer - vel'wacht sprell:er, 

_ dat de mogelijkheid tot beleving voor de 
betrokkenen aanmerkelijk groter zal 
wordan. :Juist door de VVD elient deze 
ontwikkeling, die in de richting van de 
individuele beleving en verantwoorde
lijl,heid gaat en die de mondige werkne
mer zal doen ontstaan, te worden gesti
muleerd en geactiveerd, aldus de heer 
Hartman. 

---~------~----------

Postbus 63 - Bussuni. R~jksstraatweg 70- Naarden. 
:rel. (02159) 13011. 

Het Ëcon0111isch Bureáu Dr. A. L. S. P. Stallaert omvat een staf 
van mede1~erkers, economen, technici en andere deskimdigen op 
het gebièd t!ln Bedrijfseconomie, Organisatie en Efficiency. 
'Verkwijzen en methoden zijn door directie en meelewerkers be
proefd ~·edurende vele jaren in ruim 250 ondernemingen. 
Opdrachten werden aanvaard van industriële en handels
ondernemingen en overheidsinstanties. 
De verschillende terreinen worden door om; bureau, mede door 
specialisa,tie van de medewerkers, beheerst en de toepassing van 
de wetenschappelijke organisatie in elke onderneming zorgvuldig 
voorbereid en doorgevoerd. 

Schen~atisch omvatten onze werkzaamhedeit: 

e TARIEVEN EN WERKMETHODEN 

• KOSTEN EN KOSTPRIJZEN 

e WERKREGELING EN PLANNING 

e BEDRIJFSADMINISTRATIE 

e VERKOOPANALYSE, -ORGANISATIE, -BEVORDERING 

e FUSIES 

e PERSONEELSSELECTIE, TAAKANALYSES EN TAAKSTELLINGEIIII 

e KADER- EN ARBEIDSANALISTENCURSUSSEN 

VRIJHEID EN DEMQCRATIE 

Bedenkelijke· 

situatie 
(Vel'\'olg· van pa.g· .. 4) 

Men zál het dus wel met ons eens 
zijn, dat ér alle reden is voor grote zorg 

.over de realisering· van de. plannen voor 
het Spuikwartier e1i Scheveningen. 

Een andere onderneming, die belang
rijk heeft bijgedragen tot het grootste
delijke beeld van onze binnenstad, wekt 
gelukldg heel wat meer vertrouwen: de 
Levi Lassen-stichting. Een deel va11: de 
bebouwing van de Grote Marktstraat, 
het gebouw Wassen op de hoek ·van het 
Spui en de Kalvermarlü en de ~~euwe 
bebouwing aan de Geel. Gracht ZIJn het 
werk van deze stichting, die is voortge. 
komen uit de particuliere -onderneming 
van wijlen de heer L. Lassen, wie:1s 
lmpitaal en overige bezittingen overgm
gen in handen van de naar hem ge
noemde stichting. De bestuurders daar
van laten het niet bij plannen. Voor het 
compléx Ged. Gracht - Bezemstraat is 
een ontwerp gemaakt, waarin om. de 
bouw van een theater met plm. 500 zit
plaatsen is voorzien. El' mag geiede 
hoop worden ·gekoesterd, dat dit plan 
zal worden verwezenlijkt en dat bete
kent, dat Den Haag einclelijl{ er in de 
binnenstad een tweede theater bijkrijgt, 

"een soort Nieuwe Comedie, waaraan al 
vele jaren een dringende behoefte 
bestaat. Aanvankelijk zou in het Ner
vi-complex· een theater worden opgeno
men, maar dit plan heeft de heer 
Zwolsman laten varen. Dat komt nu 
goed uit, want de verwachting· lijkt ge
wettigd, dat het theatertje van de Levl 
Lasssen~stichting er eèrder zal staan 
dan het Nervi-complex. En clan te be
denken, dat uit :de· wfnst van de stich
ting aanzienlijke bedragen zijn bestemd 
voor instellingen van maatschappelijk 
en cultureel werk. 

L_-_-_-_-___ -__ .--,--=-=---=--=--===--=-===----=-=---=-====--===-=-·-=-===-------------~·--------·-

Congres was goed initiatief 
(VenolJ\' van l)ag. l) 

Over de andere problemen was de 
eenstemmigheid iets minder, niet zozeer 
over de l'ernpunten clan wel over de 
. te nemen maatregelen. Een onderdeel 
maakte daarop een uitzondering: er 
was vrijwel niemand die niet meende 
dat het winkelbedrijf in Amsterdam het 
recht moet hebben zijn eigen werktijden 
te kiezen, uiteraard met behoud van de 
bepalingen van maximum werkuren. De 
vrijheid die uren te kiezen in plaats van 
de bestaande en vaak ondoelmatige be
voogding van opgelegde openingsuren 
werd dring·end aanbevolen. 

Het gr~otste probleem . waarover de 
meningen gedivergeerd waren, was dat 
van de sanering van slechte woonwij
ken. Het saneringsprobleem moet men 
eigenlijk in drie categorieën zien: de 
verbetering van huizen die nodig opge
knapt moeten worden, de restauratie 
van panelen die nog gered kunnen wor
den. en ten slotte de reconstructie van 
woonwijken die tegen de grond moeten 
en heropgebouwd. In grote lijnen samen
gevat zou men kunnen zeggen_ dat het 
congres meende dat deze dne sane
ringsvormen zodanig n1oeten worden 
aangevat dat daarbij voortdurend. ver
vangende woonruimte en snelle liltvoe
ring voorop moeten staan. Die vervan
gende woonruimte moet dan op geogra
fisch korte afstanel worden gevonden, of 
geschapen. 

Die constatering is natuurlijk nog 
o·een oplossing want de nood is uitzon
derlijk oToot. Een van de rapporteurs van 
de disc~!ssiegroepen vatte dat in schrij
nende cijfet·s samen. Amsterdam 
heeft ongeveer driehonderdduizend wo
ningen. Als per jaar een procent daar
van wonlt vervangen (dat betekent dus 
een gemielelelde leeftijd van de wonin
aen van honderd jaar) clan is daarvoor 
~n al een nroduktie van drieduizend 1mi
zen per jaar alleen hiervoor nodig. 
]daar in Amsterdam staan op het ogen
blik veerligduizend krotten, dat wil zeg
gen woningen die geen woningen meer 
mogen heten en ook niet meer te redden 
zijn. Zo groot is de achterstand en er 
moet eigenlijk nog aan het werk van de 
;;anerino· worden begonnen! Het is, 
meende"' deze discussiegroep, duidelijk 
dat het Amsterdamse woningbouwappa
I·aat de omvangrijke taak niet alleen aan
kan. Amsterdam zal hulp van buiten 
moeten vragen (gedoeld werd op tech
nische hulp) om uit de woningmisère te 
kmnen. 

Samenhangend met het vraagstuk van 
de sanering was de algemene opvatting· 
van het cong1·es dat het eigen woningbe
zit in Amsterdam metterdaad moet wor
den bevorderd. Gemakkelijk zal dat niet 
zijn, want de stad· is vrijwel volge· 
bouwd. Maar er kan toch nog wel wat 
worden bereikt door een betere be
leiclspolitiek, waarbij - opnieuw - de 

ongelulddge invloed van het erf-

pachtstelsel werd aangehaald. Een 
praktische gedachte van een van de 
discussiegroepen was nog om de wo
ningbouwcorporaties meer de vorm van 
coöperaties en/of stichtingen te g·even 
die zich richten op het bouwen voor de 
geleidelijke aankoop van de bewoonde 
huizen door de bewoners. Zo'n vonnver
andering zou ook voor de bestaande wo
ningbouwvel·enigingen mogelijk zijn, zo
dat - meer dan tot nu toe -- huurders 
eigenaars kunnen worden. 

Het congres heeft, zoals dat altijd 
gaat, natuurlijk ook nog een aantal met . 
de hoofdthema's verbonden neveuzalwn 
aangesneden. Al die zaken te behandelen 
zou te ver voeren, het congres heeft 
bijna acht uren gecluunl en al die tijd is 
er serieus g·ewerkt. Wel zij nog even 
erop gewezen dat ook de lnvestie van de 
kosten van het bewm·en yan het hart 
van Anist~rclum ter sprake kwam. Voor 
die handhaving moet een hoge prijs 
worden betaald. VI' ie kan dat opbrengen? 
Wie ]{all• bijv. een van de kostelijke 
Amsterdamse graehtenlmillen adequaat 
onderhouden? Daarmee hangt dan weer 
de kwestie samen van de toelating van 
financieel krachtige onderneming·en in 
de binnenstad. Maar de vraag van de 
hoge kosten gaat evenzeer anderen aan. 
Men neme bijv. de Bethaniënbuurt,. 
waar het reconstruc·tieplan neerkomt op 

een bedrag van ongeveer honderddui
zend gulden per huis. Er wordt in 
Amsterdam veel gepraat over inspraak 
maar in een geval als de Bethaniënbuurt 
is het natuurlijk onzin om van inspraak 
te gewagen als de buurtbewoners van 
vandaag het recht hebben iets te zeggen 
over de manier waarop ,.hun'' wijk zal 
worden vernieuwd: wie van die huidige 
buurtbewoners zal er kunnen terugke~ 
ren? 

Geslaagd 

In een belmopte samenvatting zei con
gresleider H. H. Jacobse in zijn slot~ 
woord dat er vele belangrijke proble
men zijn besproken en dat daarbij ge
bleken is dat vele Amsterdamse proble
.men van nu tegen 1980 zullen zijn. uitge
groeid tot agglomeratieproblemen. De 
heer Jacobse heeft daar niet aan toege
voegd dat deze outwikkeling wel aanlei
ding zou kunnen ZIJn om het zeer 
geslaagde congres (mede dank zij zijn 
goede leiding)· binnen niet al te lange 
tijd te herhalen, en clan niet alleen voor 
de afdeling Amsterdam, maar voor alle 
afdelingen in de agglomeratie. Het con
gres heeft tot de meningsvorming in 
Amsterdam duidelijk bijgedragen, alleen 
al daarom verdient de mogelijkheid van 
een ruimere samenspraak over agglome
ratievraagstukken overweging. 

Geweven schoonheid in nylontapijt 

(iaarnc present<:rl!n wij u ons nieuwe J'ro_dukt Vcrtolon: ~ 
Vcmolon is een nylon tapijt,dat verva~rd!gdtsv!'JgeJ.lsdc bc:- ~ 
proefde t•.ccftedmick. Vertalon v~fVllt ?f pluiSt. met. Vcr-
talon bliJft mooi, zelfsop dcmeestmtenstefgcbnukle pla.tl- , -::.:;"o.--

•en.ledcnan de llVertolon ·kleuren is fraai genuanceerd. -- _. 
Vmtolou wordt geleverd o~ 380crn. breed (kamerbreed) 
en 100 cm.brecd.Verlolon is zoalsalle Verlo·produklen _ 
onsclofcltik iterl;, PrUs: 380 cm. brseá: f98,- J!Cr meter. 100 Wl. breed; I b.80 per meter. 
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Politieke en economische 
impasse in Engeland 

Een bezoek aan Engeland gedurende 
de Labour- en Conservatieve congressen 
en de gelegenheid tot informatie bij en
kele vooraanstaande politieke commen
tatoren is aanleiding op de huidige poli
tieke situatie in Engeland even in te 

economisch evènwicht zal herstellen, 
maar de meerderheid van het volk ge
looft dit niet of verzet zich tegen maat
regden, die beogen het bestedingspeil 
te1·ug te dringen. 

vloeibare zuurstof,,, 
vloeibare stikstof ,~:'~ 
machine-fabriek " 

gaan. . •" 
Deze is uiterst merkwa~ndig: Het ka

binet-Wilson heeft het vertr·ou\ven van 
de m.eerderheid van het Britse volk ver
loren. Sterker nog: Er bestaat, na de 
vele optimistische verklaringen van 
Wilson, CaJlaghan en Roy Jenkins 8ver 
de economische situatie zoiets als een 
"credibility gap", zoals mim in de Vel·e
nigde Staten zegt. Daarbij lwmt, da_t het 
Labour-cong1·es duidelijk heeft gemaald, 
dat de meerderheid in de Labour-party 
niet achter de· politiek van 1wt lm)?inet 
:otaat: een motie van afkeuring van de 
gevàerde inkomens- en prijspolitiek is 
rnet grote meerderhèid aangenomen, 
niet alleen door de houding van de vak
Ol'ganisatie, maar ook door velen daar
buiten. 

Het Conse1·vatieve congres was uiterst 
mat. .Van een ~is tot aftreden van het 
kabinet werd niet gerept. Men bepaalde 
zich tot algemeenheden. De ·scha
duw-minister van financiën Ian Mac
leod, bepleitte belastingverlaging, 
ma;;tr na. 1970. m.a.w. de Conservatieven 
rekenen er op dat het kabinet-Wilson 
nog twee jaar aanblijft. Zij hopen dit 
wam·schijnlijk, omdat een aftreden van 
het kablhet na ontbinding van het Par
lement en nieuwe verkiezingen, die op 
het ogenblik .een reusachtige nederlaag 
voor Labour zouden brengen, hun de 
plicht tot vorming van een Iiieuwe rege
ring zou opleggen, een plicht waar
voor zij weinig voelen. Zij zouden dan 
genoodzaakt zijn de impopulaire restric
tieve politiek van Wilson voort te zetten, 
omdat deze door de buitenlandse ln·e
dietgevende instanties - het Intern. 
Monetaire Fonds en de krediteurenlan
den -- als voorwaarde voor de uitge
breide kredietverlening aan Engeland is 
gesteld. Men heeft dit in Engeland twee 
jaar· niet willen erkennen, maar thans 
hebben ministers dit openlijk gezegd. 

Misschien gelooft Wilsou- in zijn hart 
nog. dat die politiek za] slagen en het 

Een aftreden van ·wilson en nieuwe 
verkiezingen zou de Conservatieven dus 
weinig baten. Maar ook de toekomst_ 
biedt hun weinig perspec,tief. Zou inder-: 
daad de economische situatie in de 
eerstvolgeilde t\veè Jaar verbeteren, cia!1 
is Wilsou :de grote m:an eli is dè 'l'i:u1s· 
groot, dat Labour, die voor zich de eer 
kan opeisen het land uit de impasse te 
hebben gered, opnieuw de meerderheid 
behaalt. Verbetert de situatie niet.' d&n
staan de Conservatieven na een stem
busoverwinning voor de ondankbare 
taak die situatie en alles wat daaraan 
vastzit over te nemen. 

Geen wonder dus, dat bij de Conser
vatieven het elan ontbreekt en maar 
een halfhartige oppositie wordt gevoerd. 
Zij . zien ook geen kans uit de econo
misch-politieke impasse te Immen. 

Niet opwekkend , 
De vraag komt op waardoor het dan 

niet mogelijk is in Engeland een poli
tiek te voèr.eJ'I van "bes·tecUngsbeper
king", die in werltelijkheid niet zo'n bij
zondere inspanning van het :Sr~tse volk 
zal eisen. Men is het er ove1· eens, dat 
een beperldng ter grootte van ca. 2'12' 
pct. van het nationaal inkomen al een 
evenwicht zou brengen. Het beste
dingspeil is inderdaad na de devaluatie 
in november 1967 tijdelijk gedaald, 
maar sedert een half jaar al weer aan 
het stijgen tot ongeveer het peil van 
vóór de devaluatie van het Pond. De 
invoerprijzen hebben ten volle de last 
van de devaluatie g·edragen door een 
stijging van meer dan 12 pct., maar de 
exportprijzen in Ponden waarvan n1en 
verwachtte dat zij slechts langzaam 
zouden stijgen hebben het devaluatie
voordeel van ca. 15 pct. al voor de helft 
ingehaald. De industriële · produktie 
stijgt wel maar gelijkelijk- met de pro
duktie per man-um·, hetgeen dus niet 
duidt op een grotere efficiency. De uur
lonen zijn sede1·t de devaluatie met ca. 

- ' 
.;,• 

------------· 

4 pct. ges"teg·cn.- Uit deze. simpele cijfers 
valt w_el af te leiden. dat er tot nu toe 
g·een schot zit in het herstel der Britse 
economie. 

Lloyds Bank Review van juli l.l. be
vatte een artll,el van de hand van twee 
economen -- D. W. Pearce en J. Taylor 
-- die tot de voorzichtige conclusie ko
mén, dat sedert het midden van de ja
ren '50 tot het afgelopen jaar de defla
to1re maatregelen, een dalende invloe,d 
hebben gehad op prijspeil en beta
lingsbalans; de cle\•Rluatie werd onver
mijdelijk omdat een ve1·der gaRncle de
flatie tot een onaRnvaardbare werk
loosheid zou leiden. -(De wel'ldoosheid is 
thans 2% pct.). 

De devaluatie maakt natuurlijk het·. 
nemen van verde1·e restrictieve n1aatre
gelen niet overbodig_ Schl'ijvers zien 
zelfs de noodzaak van meer directe 
restrictieve maatregelen dan als in het 
verleden de prijs- en lwstencontl'Ole. 

Volgens hen zouden dus fysieke con
trolemaatregelen nodig ZIJn waarmee 
men tot de tijd van Sir Staffoi·d Cripps 
terug zou keren. 

Het is geen opwekkend beeld: dat 
men aldus van de toekomst van de 
Britse economie krijgt. Het feit,_ dat een 
der voornaamste economische adviseurs 
van het kabinet, die ons het vorig jaa1· 
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nog verzekerde, dat de toen genomen 
maatregelén èffécf· . zouden hebben. 
thans het met de inhoud van dit artikel 
eens is, duidt er wel op, dat de econo
mische politiek van het kabinet Wilson 
zo niet mislukt, dan toch wel schrome
lijk telmrtheeft geschoten. 

Mentaliteit 
De werkelijke oorzaak zit misschien 

nog dieper _dan op het eerste gezicht 
lijkt. J?at is het gebrek aan besef of 
begriJ?van cl~ sitpatie in brede lagen van 
het Bri~se,:vo!K; dat men er alleen door 
grotere . .in~p_a~ping weer bovenop kan 
komen. D.è Br~tse mentaliteit is (nog) 
nietrijp voor 'het ontstaan van een "eco
nomisch _wonder" zoals in Duitsland en 
in mindère mate ook in ons land. in 
Italië en België. Dit gebrek aan de 
juiste mentaliteit, zowel bij de arbei
ders als. bij de andere groepen in cle 

. eerste plaats bij de "establishment", 
heeft een sociaal klimaat in Engeland 
doen ontstaan, dat op het vasteland al 
lang verdwenen is en ons daarom ne
gentiende-eeuws aandoet 

Misschien is het ook 'wel zo, dat op 
het ogenblik een werkelijk leider in En
geland ontb1·eekt, zowel aan de Conse('
vatieve als aan de Labour-zijde. Chur
chill w,ist als oorlogsleider het Britse 
volk te bezielen hoewel llij het niets 
kon bieden clan "bloed, zweet en tra
nen". Waar is de econonlische leider. 
die geeli eens· bloed en tranen, maar 
slechts zweet heeft te vragen? 

J. VAN GALEN 

JOVD over 
buitenlands 
beleid 

Het hoofdbestuur van de Jongeren Or
ganisatie Vrijheid en Democratie 
(JOVD) heeft aan de vooravond van de 
algem§ne beschouwingen in de Tweede 
Kamèr een resolutie gepubliceerd, 
waaril1 het zich distantieert van een 
buite:plaircls beleid, zoals dat "in de bui
tenlandse paragraaf van de Troonrede 
tot uitdrukldng gebracht schijnt te 
zijn.n ' 

In de resolutie w::Jrdt eraan herinnerd 
dat de JOVD zich vaker k1itisch heeft 
uitgelaten over de door Nederland ge
voerde buitenlandse politiek. Men is van 
oordeel dat deze gelienmerlü wordt 
"door een ontstellend gebrek aan 
oorspronkelijkheid en initiatief" en dat 
het beleid mede daardoor een zeer een
zijdig karakter blijkt te hebben. 

De JOVD dringt erop aan onze buiten
landse politiek aan een grondige ana
lyse ,te onderwerpen, waarbij speciaal 
gelet zou moeten worden op: 

• de uitgangspunten van het huidige 
buitenlandse beleid ; 
• de benaderingswijze die bij het uit
voeren van dit buitenlandse beleid tot 
uitdrultking gebracht wordt; 
• de waarachtigheid van de uit
gangspunten gezien tegen de achter
grond van : 
a) de politieke ontwikkelingen in Euro
pa (geheel Europa) en 
b) het protectionistische karakter van 
de maatregelen en het geslJten lmrali:
ter van de houding van de EEG ten 
opzichte van derde landen; in het bij
zonder t.o.v. de ontwikkelingslanden. 
• de positie van het departement van 
buitenlandse Zaken bij het uitvoeren 
van het Nederlandse buitenlandse be
leid. 
• de figuur en positie van de huidige 
Nederlandse minister van buitenlandse 
zaken bij de uitvoering van het te voe
ren en het gewenste te voeren beleid. 
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VASTE STENEN IN ALLE SOORTEN 

,. MOrt. IS 0 l" MOLER ISOlATIESTI!NEN 

VUURVASTE ISOLATIESTENEN 

ZUURVASTE STENEN 

,.P R 0 D 0 R I T E11 CHEMISCH BESTENDIGE PRODUKTEN 

LEVERT 

~·, 
~~ i1t.T IT : ;.w. r. Gouda Vuurvast 

. VERENiGDE VUURVASTE STEENFABRIEKEN 

GOUDA - -TELEFOON 67 44 - {18 20} 

N. V. Scheepswerven " P I E T H E I N 11 

"f/h Fa.. W. SCHRAM & ZONEN 

Werven te Bolnes en Papendrecht 
NIEUWBOVW EN REPARATIES 

- Verbouwen vu. Sleepschepen tot Motorbotea 
llltclul1l.ef' Inbouw ea ravlSI.e van motorelll. 

D W A R S H E L L I N G E N % x 115 m6ÏfJI' 

~ WOOI' het. zwaarste materiaat 

D R 0 0 G D 0 K 115 x 30 · meter 
felteel overdekt. 

Telephones: 
.Rotterdam: lHB'Ji• e Dordrecht 3S877-4046tl - Ridde.rke.rk: 364-!---3400 

.,.,_ w.-1 BohMIII Papendrech~ BollaM 

containers: 
koel/ vries
containers: 

Flats" en· 11 . 

"Huifcontainers": 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Onder de beschermde naam .,Multlload"· 
oontalner bouwt Paul & Van Weetd• 
N.V. genormaliseerde alumlnlluni STA· 
PELCONTAINERS voor het etukgoa-o 
derenvervoer. 
Da oonstructla van Van Weelda•a aon
talnars leent zich In het bijzonder tot 
het bouwen van uitvoeringen als koest 
vriescölltalriers.~ .met naar keuze pe»ly· 
atreen of polyur11thaan lsolatt.. Blnnenoo 
afwerking naar wene In aluminium of 
polyester. Tevens kan elk gewenst koGI• 
aggregaat worden gelevard. · 

GESLOTEN ALUMINIUM 
CARROSSERIEf:N 

GARROSSERI.ÈI.· RN CONTAINI!RFABRIII&( 

td PAUL&VAN W'EELDE N.V., 
~. '1-GMVENWIIHO" llli!IUWERKBIIKNDIJS3M.• 111..(01~H-M Cl~· 

.;r;p{ '"· " 

J, Vermaas' Scheepvaart Bedrijf N.V. 
Reders en managers van zeeschepen 

kleine en grote handelsvaart 

CARGADOORS 

BEVRACHTINGSAGENTEN 

Baan 12 

ROTTERDAM 

telefoon 116400* 

telex 22153 (2 liinen) 

UTILITEITS-ENWONINGBOUW 
voor: * 

* * * 

Arbeidsbesparende woningbouw 

Moderne aanpak o.a. gietbouw 

Bouwstromen 

Utiliteitsbouw 
N.V. Aannemersbedriif vfh J. Stam ~ Kortenaerstraat 3 · Zwiindrecht 
01850--28939 • Dli'ect1e1 28663 = Boek}louding - Loonadministratiei 29398 "' Werkvoorbereiding; ~ Voor- tm 
NacalcUlatie. 

r 

• utiliteitsbouw 
e hoogbouw 
• woningbouw 
• betonbouw 

l l 

• projectontwikkeling 
• administratie en 

onderhoud van 
onroerend goed 

n.v. bouw· en aannemingsbedrijf 

VANSTRAALEN & VAN DER HAVE 
strevelsweg 700 tel. 010·279580* 

ROTTERDAM 
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F A. A. J. B R A N D S E N MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN 
Een uitgebreide woninggids met foto's van te koop aangeboden obiecten wordt u gaarne toegezonden. 

KANTOOR: TORENLAAN 42 TE BLARICUM. TELEFOON: 02153 • 2831 • 5566. 

( 

r nijn opinie • 
IS • • • 

ring deze vraag in de Algemene Verga
dering van de Verenigde Naties ter 
sprake brengen. Geheel los van de uit
komst van de volksraadpleging zal de 
regering ernaar streven, ook na het vol
g-end jaar economische steun te geven 
aan West-lrian, zullui in samenwerking 
met de Verenigde Naties en alle staten, 
die tot die samenwerking bereid zijn." 

plaats ter discussie hebben gesteld, 
ware het niet dat op dit punt van de 
VVD een kritische opstelling verwacht 
mag en moet worden. Van de commis
sie-buitenland van de VVD verwachten 
wij in het bijzonder meer informatie, 
meer uitspraken, meer openbare activi
teit. Bovenal mag van de VVD worden 
verw?-cht, }],at zU, niet zal aansturen op 
doguiatrek. •, én' . een nieuw "brink
manship" Een aantal artikelen in dit 
blad. en . e~Th'•!aftntal uitspraken van 
VVD-vertegênWóordigers, direct of indi
rect aanhakend bij de bezetting van en 
'het verraact aan Tsjechoslowalüje stem
men in dit opz.icht niet optimistisch. 

In deze rubriek nemen wij brie· 
ven van lezers op, waarin eim 
mening naai' voren wordt gebracht 
die naar het oordeel van de 
redactie de aandacht van andere 
lezers verdient. Dit houdt uiter
aard niet in dat de redactie ltet 
altijd met die mening eens '11&1 

~ijn. Zij behoudt zich het recht 
voor ingezonden brieven te bekor
ten. Anonieme brieven wordeD 
terzijde gelegd. 

• Buitenlandse politiek 
Evenals de heer E. Lietaert Peerholte 

(Vrijh. en Dem. van 27 september) plei
ten wij voor grotere helderheid in opzet 
en inhoud van de Troonrede. De jaar
lijkse verschijning van een programma 
dat meer vragen oproept dan beant
woordt zou wellicht één van de eerste 
onderwerpen van zorg in de pas in
gestelde commissie-Biesheuvel kunnen 
gaan vormen. De Troonrede zou of een 
aàntal kort en duidelijk geformuleerde 
beleidspunten, vergezeld van een toe
liëhtii1g, moeten bevatten, of vervangen 
moeten worden door korte beleidsuit
eenzettingen of - nota's van de afzon
d~rlijke ministers. Minister Witteveen 
heeft onlangs in de Tweede Kamer deze 
figuur voortreffelijk gedemonstreerd. 
Het voordeel van deze aanpak is de 
directe confrontatie met de volksverte
genwoordiging aan het begin van het 
parlementaire jaar. 

Met name over de buitenlandse poli
tiek zou de Troonrede concreter moeten 
aangeven welk standpunt de regering 
inneemt in actuele kwesties. Het is toch 
wel wat vreemd- dat de rede van de 
verantwoordelijke minister in de Assem
blee van de Verenigde Naties concreter 
is dan de buitenland-paragraaf van de 
Troonrede! 

In het onderstaande willen wij een 
proeve geven - bij wijze van voorbeeld 
- hoe een nota over het buitenlands 
beleid er aan het begin van dit parle
mentaire jaar zou hebben kunnen uit
zien. 

Vietnam : "De regering gaat ervan uit 
dat voor het Vietnamese volk vóór alles 
vrede moet worden bereikt, een vrede 
die ook voor de internationale verhou
dingen van de grootste betekenis is. Het 
is daarom teleurstellend dat in Parijs 
geen enkele vooruitgang schijnt te wor
den geboekt bj de onderhandelingen tus
sen de Verenigde Staten en Noord-Viet
nam. De oorzaak van deze mislukking 
ligt naar het oordeel van de regering in 
de onwil van beide partijen, werkelijk 
concessies te doen. Daarom heeft de 
regering herhaaldelijk gepleit in 
overeenstemming met de uitspraken 
van de volksvertegenwoordiging - voor 
beëindiging van de bombardementen 
door de Amerikanen van Noordvietna
mees grondgebied. De regering meent 
dat daardoor een gunstiger klimaat kan 
worden geschapen voor het ontwikkelen 
van een politieke oplossing. Intussen 
dringt de regering via de geëigende ka
nalen bij alle betrokken partijen aan op 
vermindering van de militaire acties." 

Nigeria: "De regering is zeer 
geschokt door de stroom van berichten, 
die zij regelmatig ontvangt over de 
ernstige situatie, die door het conflict in 
Nigeria is ontstaan. Zij acht het op dit 
moment haar eerste plicht naar vermo
gen bij te dragen in de leniging van de 
nood, waarin de bevolking verkeert on
afhankelijk van haar zienswijze op de 
politieke oorzaak van het conflict. De 
wapenleveranties aan alle strijdende 
partijen zullen onmiddellijk gestaakt 
moeten worden. De regering onderhoudt 
hierover met verschillende regeringen, 
in het bijzonder de Britse, nauw con
tact". 

Het Nabije Oosten: "Het nog steeds 
voortdurende conflict in het Nabije 
Oosten beschouwt de regering als één 
der meest acute bedreigingen van de 
vrede. Door onderhandelingen, waarbij 
de Verenigde Naties een rol van beteke
nis kunnen spelen zal naar het oordeel 
van de regering een oplossing moeten 
worde(l gevonden, uitgaande van de vol-

gende grondgedachten: 1. het 
bestaansrecht vari alle betrokken staten 
dient door alle andere erkend te wor
den; 2. veroverde gebieden mogen niet 
(ook niet voor een gedeelte) wor
den ingelijfd: 3. vrije vaart door 
alle internationale waterwegen dient 
voor schepen van iedere nationali
teit te worden g-ewaarborgd. De· rege
ring erkent dat in dit verband de status 
van ,Jeruzalem een apart probleem 
vormt, omdat een terugkeer naar de 
toestand van vóór juni 1967 nauwelijks 
gewenst is. Zij suggereert bij de oplos
sing van dit vraagstuk te denken aan 
een internationale status voor deze 
stad." 

West Irian: "De regering hecht grote 
waarde aan de ·komende volksraadple
ging. Zij zal zowel rechtstreeks bij Indo
nesië als indirect via de ·verenigde Na
ties aandringen op een volledige nako
ming van alle verplichtingen, die in het 
desbetreffende akkoord zijn neergelegd. 
Omdat dit akkoord niet voorziet in het
geen moet gebeuren als de bevolking 
van· West-Irfan haar banden met Indo
nesië wenst te verbreken, zal de rege-

Mr. Van Riel 
op de Tonijn 

(Vervolg van pag. 3) 

buitengewoon te betreuren dat onze 
Amerikaanse bondgenoten nog niet be
reid zijn gevonden ons de telwningen 
Yan een onderzeeër van dit type ter 
hand te stellen, al dan niet tegen beta
ling. 

Dit is wel een punt waar men zich in 
de Nederlandse Marine zorgen over 
maakt. Hoe voortreffelijk de Neder
landse onderzeeërs van het conventione
le type, voortgestuwd door dieselmoto
ren en batterij, ook mogen zijn, zij 
halen niet qua snelheid en mogelijkhe
den, vooral mogelijkheden om perma
nent in diep water te blijven, bij een 

Tot zov€r onze proeve, die (zomin als 
de T1·oonrede dat doet) niet alle actuele 
vraagstukken bestrijkt. Het leek ons 
ook niet nodig oni' ter .adstructie van 
wat wij zouden beschouwen als een hel
derder uiteenzetting van het buitenlands 
beleid alle onderwerpen de revue te la
ten passeren. 

Wij zouden dit alles niet op deze 
C. W. VAN SEVENTER, Wassenaar 

F. G. J. STEEMEIJER, Utrecht 

--------------'-'-------------

VRIJE VESTIGING 
Huiten wonen en toch in de stad, dat kan in DEN- HAAR \Vonen aan !Ie 
L'\..NUJ:H'l:S'.l'RAAT is nog· comfortabeler dàn in welke BUNGAI.OW dan ook. 
Onze zeer luxe :<onnige parterreflat willen wij verkopen. Wij vertrekken naar het 
buitenland en kunnen helaas onze mooi 3-kamerflat niet meenemen. Ind, van de J'lat: gTote 
L-kamer, slaapkamer, luxe Amerik, keuken·+ ijskast, groot. t>?-lkon aangelegd als tufn op 
z'n Italiaans. vnlledil{e badk, grote hal, lift, box, c.Vc-;,.!.± ]1\\iliJ),~ I'· jaar. Onze flat Jweft 
prachtig vrij uitzicht op de duinen (blijvend), 6 min. van de zee <KUI«luin), 5 min. Y>tn 
p>trk Ok kenburcht met veel bossen en 5 min. v. Meer_ eiJ-. Bosch, 2 min. van het winkel
centrum- vValdecl<, rechtstreekse busverbinding centt·urn· Perr··Haag, bushalte voor de 
deur, 1\in 19 beginpunt Hollands Spoor eindpunt Waldeck. 
Als u ons teL OïO- 682204 draait, dan kunnen wij een afspra:;tk mal<en wanneer u onze flat 
vriJbl\ivend. wilt bezichtigen. Koopprijs f 7LOOO inGI. s~of,fering k.k. De gE> hele flat he;oft 
parl<et, grote schou\v met open haard. Huurg·a.rag'e bèsC-hiltba'ar. 

onderzeeër_ met z.g. nucleail'e voortstu
wing, Wij zijn wat dat betreft bij de 
Amerikanen en Russen vergeleken be
paald wel wat in het nadeel, terwijl de 

',-,; 

ook Qver _ een :·behoorlijke technische 
kennis en volhardingsvermogen beschik

·- ken.' 

Engelsen ook reeds over enige van deze Leven en welzijn Vfin de gehele be-
onderzeeërs beschikken, en de Fransen manning hangen er nu eenmaal van af 
soortgelijke typen in aanbouw hebben. dat alles precies op tijd gebeurt, dat 
Het ifl te begrijpen dat bij een ultra elke handeling niet de grootste nauw
modern wapen als de onderzeedienst, keurigheid geschiedt en dat niem;md 
waar men in alle opzichten met de tijd .. ook mÇtar, .. één seconde verkeerd rea
mee wil gaan, dit makkelijk tot zekere - · 'geert. baarvoor zijn twee- en drievoudi
frustratiegevoelens aanleiding kan ge- ge'':Zêkerheden aangebracht. De mensen 
ven. dienen snel te handelen, bijna automa-

Op zichzelf hebben de heren een groot tisch, en daarbij toch altijd htm hersens 
zelfvertrouwen. In hun kringen bestaat te gebruiken. Een organisatie hiervoor 
de overtuiging dat de opleiding van on- opzetten en de mensen tot handelen op 
ze bemanningen een zodanige is, dat wij de bovenomschreven wijze opvoeden be
voor geen macht ter wereld wat dat tekent een prestatie die voor de inrieh
betreft behoeven onder te doen. De Ne- ting en het doen werken van een moder
derlander van het g:Jede type is nu een- ne grote fabriek niet onderdoet. Het is 
maal iemand met een groot verant- moeilijk te schatten welk een hoeveel
woordelijkheidsgevoel en een behoorlijk heid denkwei·k aan het behoorlijk en 
leervermogen. Ook op dit laatste wordt veilig functioneren van een zo ingewik
een flink beroep gedaan; de bediening keld apparaat als een Nederland se on
van moderne apparaturen is verre van derzeeër ten grondslag ligt. 
eenvoudig! Men moet naast gevoel voor 
discipline en accuratesse wel degelijk 

Bewondering 

EEN PARJIJT JE LIBRE 
Mijn hoofdindruk na deze dag varen 

was dan ook een gevoel van gTote be
wondering voor wat met betrekkelijk 
bescheiden middelen bereikt wordt. 
Voorts de indruk dat de leiding van de 
Koninklijke Marine zeer gelukkig is in 
de keuze van haar officieren, onder-offi
cieren en manschappen en dat die er in 
geslaagd zijn - en dat is toch iets om 
als Nederlanders trots op te wezen --
samen een naar menselijke berekening 
zo perfect mogelijk geheel op te bou
wen, waarin ieder mens precies op de 
andere is afgesteld. 

een 

verfrissend 

politiek 

boekje 

door Hans Wiegel 

CITAAT IDT HET VOORWOORD: 

Het zijn wat losse persoonlijke notities over de v.v.n., de partljvernleuwlng, 
de democratie in bestuur en maatschappij geworden. Over mijn eigen 
partij ga ik niet "hoera" roepen, daarvoor ben ik te verdacht. Overigens 
ligt het Ilberalen niet zichzelf op de borst te slaan en de eigen ideeën 
briljant te vinden. Een beetje meer relativeren in de politiek, bereid z\in 
naar anderen te luisteren en af en toe ook eens om jezelf kunnen lachen, 
zonder de ernst van de zaken waar het in de samenleving om gaat te 
vergeten, zou een bijdrage tot politieke vernieuwing· zijn, \Yam· we wat aan 
zouden kunnen hebben. 

U kunt dit openhartig boekje (87 pagina's), dat u in één adem uitleest bestellen door 

f 3,95 over te maken op postgiro 10303 ten name van NP.C-Tijdschriftenuitgeverij, 

Rotterdam. Op het bijstrookje vermelden: "Libre". 

SI- tn:Rill ;I? 

Ik heb natuurlijk veel respect voor de 
bouwers van de Nederlandse onder:<ee
boten, voor de ontwe1·pers van de 
instrumenten, voor de we
tenschapsmensen die hier achter zitten, 
maar in mijn ogen is toch het meest 
bijzondere dat wij in Nedel'land in staat 
zijn een groep Nederlanders effectief 
samen te doen gaan in volstrekte har
monie onder zoals gezegd nogal verve
lende omstandigheden. Dit geve ons 
moed voor de onzekere toekomst. 

Op de gang in de kazerne van de 
onderzeebootdienst hangt het portret 
van wijlen de vice-admiraal jhr. Scho
rer, een groot Nederlander en de grond
legger van de dienst. De commando-to
J·en ·v:m zijn "0 1" bleef gelukkig be
waard en staat als nationaal symbool 
vóór . ;,. kazerne. Traditie is hier een 
n1achtig- positief element. 

fk 1 u'":, c~r in geslaagd te zijn iets van 
rnijn n.,,u,ousiasme, verworven tijdens 

• ,c,;n · .. ,~ ··:•·r·-·n op een Nederlandse on
deJ'7.<'"hoot, Hr. Ms. "Tonijn", op de 
ir'Z··•·,, •",,,, Vrijheid en Democratie te 
~lf·hh~ ·P ·•1:~1 :v~n overdragen. 

\\':~t. ·I·· \Tarine aangaat, en dan, ik 
durr llc·t nu te zeggen; meer in het 
bij~oiFlr•>· lld onderzeebootw<lpen, Jmn
n•·n wij onder alle omstandigheden de 
I o<'komst met vertrouwen tegemoet 
ZÎI'11. 
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"Gastheren in eigen land" 
. 

·:HOTEL ,,OE .NEDERLANDEN'' VREELAND 
~ ._,. o. • 

· R~ir AURA NT -R3TtSSERIE ,.NAPOLeoN·· -
,·>_ VR-EfLANO Af·o.VECHT. 

'llJ KRUISINQ AUTOWIQ ftAARLIM/ftiLV!RSUM+VTREC.HT/AMSTEtDAM 
RESERVERING (02943) 1576 

H~O T E L W I T T E B R U G 
DEN HAAG SCHEVENINGEN 

* 
. ane kamers m~t privé bad en douche 

* 
. nieuw Restaurant en nieuwe lounge,.Bar 

' · ..... 

* 
(geheel airconditioned} 

OISTERWIJK N.B. 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "Le Princede Galles" 
telefoon 04242 • 2109 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet. 
Restaurant van bijzondere klasse. 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag. 

J. A. M. Couwenberg, prop. 
Chevalier ctu Tastevin 
Membre de la chaîne des rotisseurs. 

Hotel Bar 
Restaurant 

,/0p Gouden qoieken" 
UITSTEKENDE KEUKEN - POPULAIRE P-RIJZEN 

14 zalen voor recepties, bedrijfsfeesten, 
congressen 

Aparte film-, toneel-, concertzalen 
Ruime parkeergelegenheid 

Tel 070 - 555200 - Scheveningseweg 37 - Den Haag 

I(ASTEEL OUD-WASSENAAR 
HOTEL-RESTAURANT 

Vijf minuten van Qen Haag, te bereiken via autoweg naar Am
sterdam, afbuigen tegenover Dierenpark Wassenaar . 

In magnifiek park gelegen hotel met alle moderne comfort. Salons 
voor speciale diners, recepties, cocktailparties, vergaderingen, etc. 

GEEN PARKEERPROBLEMEN'! 

Verzorgd~ tafel. 
in het mooistqj 
rivierhotel van 
Nederland, 
omringd door 
ket steeds wisl!tl~ndt 
déoor van d~ 
wereldhaven 
Rott;:rdam. 

Maasboulevard lf. 
Vlaardingen 
Telefoon 
- (010) 34 54 77 

Del!a Ilotel Vln~trd!ng<lfîl 

Telefoon 01751 - 9045 

Hotel 
Noordzee-Boulevard N. V. 

Tel. 01184-2245. 

Gelegen op het mooiste punt van Vlissingen. Vanuit de 
kamers en vanaf het terros schitterend uitziCht op de 
Scheldemond, waar de oceaanstomers het hotel op 
enkele tientallen meters passeren. Str. k. en w. water en 
huisteL op alle kamers. Centr. verw. kamers m. privébad. 
Kamers m. ontb. f 13.50 tot 19.50. Rest. de gehele dag. 
Gerenommeerde keuken. Eigenaar P.J. Smits. 
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Selectieve propaedeuse als voorlopige 

1naatregel waarschijnlijk onvenntjdelijk 

De studie • In 

de medicijnen 
Al geruime tijd ZIJn er moeilijkheden 

bij de studie in de medicijnen. De zeven 
medische faculteiten die wij in Neder
land kennen, en waarvan er drie na de 

. tweede wereldoorlog zijn gesticht *), 
waren oorspronkelijll: berekend op onge
veer honderd eerstejaars per faculteit. 
Daarbij was men mede uitgegaan van 
de prognoses uit de rapporten Dalmul
der, uitgebracht aan de Academische 
Raad. Volgens deze prognoses waren in 
1966 voor geheel Nederland te verwach
ten rond 1680 eerstejaars en · in Ul68 
rond 1700. Warineer men nu ziet dat 
zich in werkelijkheid in 1966 aamneld
elen 1631 eerstejaars, het jaar daarna 
1739, en· tenslotte in 1968 2000 eerste
jaars, dan is duidelijk, dat de prognoses 
aanvankelijk niet werden gehaald, en 
daarna zeer aanzienlijk werden over
troffen. 

Het eerste feit dat wij dus moeten 
constateren is, dat .het uitermate mod
Iijk blijkt te zijn de juiste prognoRes tE' 

Huurd'ersbijdr~gen 

Minister Sclmt 

\l'oensdag 16 oktober aanvaani
de de '.fwcellc· J{am.er het wetsont
werp-lmur<lersbijdragen met de 

·stemmen van de vier rege
ringspartijen en drie van de op· 
positiegroepen vóiir. Over geen 
,·au <le namens de fractie door 
mij behandelde onderwerpen heb 
ik in de afgelopen anderhalf jaar 
zoveel brieven ontvangen als juist 
over dit wetsvoorstel. 

Uiteraard zal ik via Vrijheid en 
De1nocratie aan de lellen van on
ze t)artij verantwoor<ling afleggen 
voor het door ons ingenomen 
standpunt. Helaas is het mij van
wege de voorbereiding van onze 
inbreng bij de discussies in <le 
Kamer over de ,·ersehillende be
grotingshoofdstttkken onmogelijk 
geblelH"n reeds in dit nummer 
van <le parlementaire behandeling 
van het wetsontwerp-lmur-
d!'rsbijdragen verslag te doen Dit 
zal bimwnkort gebeuren, 

H. WIEGEL 

Door de VVD-Tweede-kamer-· 
leden mevrouw mr. E. Veder
Smit en de heer. H. Wiegel 

maken. Veel factoren ZIJ!l nauwelijks 
bij benadering te schatten, zoals de eind
examenresultaten en de belangstelling 
voor bepaalde studierichtingen. Daar
naast is een onzekere factor hoeveûl 
studenten het eerste jaar over moeten 
doen. Geheel los daarvan staat nog de 
vraag, hoeveel artsen in de nabije en 
verdere toekomst nodig zullen zijn, en 
hoe de gezondheidszorg zich zal ga a •.l 
ontwikkelen. 

Zoals men zich herinnert heeft profes
sor Diepenhorst als minister van onder
wijs in 1966 een wetsvoorstel ingediend 
tot invoering van een zgn. numerus 
clausus. Bij aanvaarding van dat 
wetsontwerp zou jaarlijks slechts een 
bepaald aantal stl!denten tot de me. 
dische studie worden toegelaten. Dit 
voorstel werd door de Tweede Kamer 
verworpen, omdat deze in meerderheid 
hierin een onaanvaardbare beperking 
zag van de studievrijheid en de voor
keur gaf aan anders. gerichte oplossin
gen, zoals intensiever gebruik van labo
ratoria, rationalisering ·van onder
wijsmethoden, etc. 

NIET STILGEZETEN 
Wat heeft nu sindsdien de regering 

gedaan en wat is er aan de universitei
ten gebeurd? Deze beide vragen hebben 
wij in de Tweede Kamercommissies 
van onderwijs en volksgezondheid aall 
de orde gesteld. Minister Veringa heeft 
in de commissievergadering van 2 okto
ber toegezegd een nota àan de Kame:r 
over te zullen leggen, waarin een én 
ander uitvoerig wordt uiteengezet. 

Onze indruk is dat het kabinet-De 
Jong, optredend na het interim-kabi
net-Zijlstra, bepaald niet heeft stilgeze
ten. Allereerst is aan een commissie 
onder leiding van mr. Van Walsum, de 
oud-burgCJneester van Rotterdam, opge
dragen · te onderzoeken of een achtste 
medische faculteit gesticht kan en moet 
worden en zo ja, waar. Naar verwach
ting zal deze com.missie in npvember 
haar rapport uitbrengen. De minister 
heeft, mede naar aanleiding van onze 

·\'ragen, beloofd cUt rapport zo spoedig 

mogelijk te zullen publiceren. Wij ·villen 
hierbij echter meteen aantekenen dat 
oprichting van een achtste medische fa
culteit, waarvan de kosten ten minste 
f 500 miljoen zullen bedr.agen, op korte 
termijn geen oplossing kan brengen. De 
voorbereidingen daartoe vergen veel 
tijd; bovendien is het zeer twijfelachtig 
of. in Nederland de deskundigen aanwe
zig zijn, die deze faculteit kunnen "be
nlannen ·'. Het geforceerde tempo waar
in de medische faculteit te Rotterdam 
moest verrijzen heeft wél geleerd, dat 
een dergelijke ltrachttoer niet binnen 
lwrte tijd herhaald kan worden. 

Voorts heeft men de bouw van de 
medische faculteit te Rotterdam met 
kracht bevorderd en is het vraagstul' 
van de affiliatie met niet-academische 
ziekenhuizen in studie genomen. 

UNIVERSITEITEN ZELF 
De universiteiten zelf hebben het ge

presteerd om gemiddeld meer dan 200 
eerstejaars op te nemen, wat bepaald 
niet eenvoudig is geweest. Men heeft 
daarbij van allerlei geïmproviseerd, in 
de vorm van avondpractica, tele-· 
viRie-colleges, dubbele colleges enzo
voort. doch dergelijke maatregelen kun
nen niet onbeperld worden uitgebreid. 

Op 24 september j.l. heeft een zeer 
interessante bespreking plaatsgehad 
tussen de Kamercom1nissies voor on
derwijs en volksgezondheid enerzijds en 
het Interfacultair Overleg van de Ne
derlandse faculteiten der geneeskunde 
ariderzijds. In deze bespreking, wellw 
een besloten karakter droeg, bleek wel 
hoc èn de personeelsbezetting èn de or
ganisatievorm der tmiversiteiten een 
obstakel vorn1en voor een snel en slag·
vaardig beleid. 

Hoogleraren in de medicijnen <:ijn niet 
opgeleid voor en ook niet gericht op 
onderhandelingen n1et de overheid, het 
ontwerpen van bouwplarihen en fimm
eiële schema's. De medische faculteiten 
zijn bovendien gebonden aan beslissin
gen van de curatoren, die ook de belan
gen van andere faculteiten moeten be
hartigen.' Door dit alles heen spelen de 
vraagstukken van personeelsbeleid, ho
norering van de medische staf en· de ' 
herziening van de artsenopleiding. 

Onze voorlopige conclusie is dat al 
deze problemen niet op zeer korte ter
mijn kunnen worden opgelost. Op korte 

-termijn is .daarom de toepassing van de 
zgn. selectieve propaedeuse, zoals die 
aan verschillende universiteiten is aan
gekondigd en in Groningen al· wordt toe
gepast, waarschijnlijk onvermijdelijk-

Walmeer deze selectieve propaedeuse, 
bestaande uit een verzwaard propaedeu
tisch exam\èn, aan alle medische facul
teiten (exclusief Rotterdam, dat een uit
zonderingspositie inneemt) zou worden 
doorgevoerd, is het van groot belang, 
dat deze maatregel. tijdig wordt aange
kondigd. Tevens zal dit examen, wil het 
werlmijk vergelijlmnd zijn, uniform ge
regeld moeten worden. Natuurlijk bli.jtt 
het ook dan een noodniaatregel, die zo 
spoedig mogelijk moet verdwijnen. 

Op zeer korte termijn za.l bovendien 
door onafhankelijke deskundigen moè
ten worden vastgesteld hoe groot de ui
~erste capaciteit -der medische facultei
ten op dit moment is. De instelling van 
een kleine comn1issie van .,wijze man
nen" daartoe door minister Veringa 
lijkt ons een goede gedachte. 

Voor het beleid op langere termijn is 
van belang dat overeenstemming wordt 
bereikt tussen regering en volksverte
genwoordiging over de vraag, n.aar 
welk· criterium de toekomstige oplei· 
dingcapaciteit moet worden vastgesteld. 
Dient men zich te richten op het aanboel 
van studenten? Moet men dit onbeperkt 
opnemen of moeten ook hier prioriteiten 
worden gesteld in het belang van ande
re studierichtingen en andere belangen? 
Mag de te verwachten behoefte aan 
artsen hierbij een rol spelen? 

VRAGEN EN WENSJ):N 
Ten slotte laten wij hieronder nog een 

overzicht volgen van de overige vrageil 
en wensen die wij aan de minister van 
onderwijs en de staatssecretaris van 
volksgezondheid hebbèn voorgelegd: 

• Kan opnieuw contact opgenomen 
worden met de medische faculteiten te 
Brussel en Antwerpen? 

• Wil de minister extra zorg bestedc·n 
aan die eerstejaars die in 1968 aankwa
men, niet voor het propaedeutisch exa· 
men slaagden en toch de medische stu-. 
die willen voortzetten? 

• Wil de minister onderzoeken of de 
hoogleraren kunnen worden ontheven 

- (Vm·volg op pag. 7) 

De Y\'D belegt op 1 1 ,januari 1969 een ·buitengewone 

algemene vergallering te1· besJH'eldng van het rapport 

HPrZi<'ning \'llll hPt ondernemingsrecht (zie pag, 5), 

-
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Kopt Y881' deze rubriek sen-
41en aaD: mevr. mr; JIJ. de 
Reock-Beddln,;, Stadhouder .. 
plant- lU. Dea Baac. 

Pietersberg 
· Enige opmerkingen tijdens de cOnfe

rentie, die grote hilariteit veroorzaak
ten: 
e .zaterdagavond, 10.30 uur tijdens het 
vragenuur: 

De voorzitster: ,.Dit is de laatste 
vraag en dan gaan we vlug 'even de 
abortus provocs.t~ van mevr. mssink 
{!oen, dan wordt het niet te laat." 

e Zondagochtend na de lezing van mr. 
Sorgdrager: 

Een der aanwezigen: "Mevrouw de 
voorzitster, mag ik nog even iets Op· 
merken· over de geluidshinder van de 
heer Wiegel?" 

Kennemerland-Zuid 
Contactmiddag op donderdag 7 no

vember a.s. om 2 uur ten huize van 
mej. G. van Troje;n, Laan van Insulinde 
3 te Heemstede, tel. 023 - 82347. Onder
werp: "Hoe is de interne opbouw van 
de partij?" 

Gaarne telefonisch bericht. Iedere be
langstellende is welkom. Er wordt geen 
convocatie rondgestuurd, noteert u dus 
s.v.p. de datum en zegt het voort! 

Nationale Vrouwenraad 
De Nationale Vrouwenraad J:ioudt op 

dinsdag 19 november a.s. te Utrecht in 
de Raadzaal van het Stadhuis een Alge
mene Vergadering ~anvang 10.15 uur 
prècies; einde ongeveer 4 uur des mid
dags. Na het huishoudelijke gedeelte 
van de vergadering zal een inleiding 
over het onderwerp: "Waar ligt onze 
verantwoordelijkheid ten aanzien van 
het gebruik van stimulerende, verdo
vende en bewustzijnsverruimende mid
delen?" genouden worden, waarbij ook 
aan het al te lichtvaardig gebruik van 
geneesmiddelen aandacht zal worden 
geschonken. ' 

Dr. W. G. Mulder, hoofd van de Afde
ling Geestelijke hygiëne van de Ge
neeslmndige Dienst te Amsterdam, zal 
ons een inzicht geven in de psychologi· 
sche aanpak op dit gebied. . 

Hierna zal dr. Fr. A. Nelemans, hoofd 
van de afdeling Klinische Geneesmidde
len van T.N.O. en privaat-docent in de 
farmacologie te Utrecht, een inleiding 
houden over de farmacologische aspec
ten van het onderwerp; na de lunchpau
ze belichting van de sociale kant van 
het onderwerp door de heer H. J. Krau
weel, directeur van het Medisch Consul· 
tatie-bureau voor . Alcoholisme te 
Amsterdam. 

De inleiders zullen daarna een forum 
formeren, waarbij de vergadering in de 
gelegenheid wordt gesteld vragen te 
stellen. 

Belangstellende leden van de bij de 
Vrouwenraad aangesloten organisaties 
kunnen deze vergadering bijwonen. 
Kosten met lunch f 5, zonder lunch 
f 3.50. Opgave vóór 7 nov. a.s. aan het 
secretariaat van de Vrouwenraad, Konin
ginnegracht 1 C te Den Haag, met ge· 
lijktijdige overmaking van het verschul
digde bedmg op postrekening no. 503273 
t.n.v. pefiilingmeesteresse Nationale 
Vrouwenraad te Rotterdam. 
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Spreekbeurten 
Periode van 23 oktober tot en met 21 november 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

löölööll 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prefabs voor versChillende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 

UIT DE PARTIJ 
• ENKHUIZEN 

In verband met de plannen voor de 
bouw van een nieuwe ambtswoning voor 
de burgemeester, . heeft de 
VVD-raadsfractie van Enkhuizen b. en 
w. in overweging gegeven adhesie te 
betuigen met een brief van de gemeente 

_....., ______ ' Warnel aan de minister van binnen-

25 okt. 

25 okt. 
25 okt. 

25 okt. 

28 okt. 

28 okt. 

28 okt. 

28 okt. 
30 okt. 

1 nov. 
1 nov. 

4 nov. 

4 nov. 
4 nov. 

4 nov. 

4 nov. 
"'nov. 
8 nov. 

11 nov. 
11 nov. 
11 nov. 
11 nov. 
11 nov. 
11 nov. 
17 nov. 
18 nov. 

18 nov. 

18 nov. 

18 nov. 

18 nov. 

20 nov. 
21 nov. 

Alkmaar (debat met PvdA-over: Nederland 
in of buiten de Navo; JOVD) 
Laren/Blaricum 
Groningen (20.15 uur, Mensa, Grote Markt 
27; JOVD) 
Amersfoort (20.00 uur, "Kobus aan de 
Poort"; ondelW€rp: Kiezer-Gekozene) 
Schagen (20.00 uur, hotel Igesz; forum over 
toekomstige ontwilikeling in de kop van 
Noord-Holland) 

Zoetermeer. (2-0.00 uur, 't Trefpunt; onder
-werp: Een liberale kijk op de problematiek 
der ·gemeenten) 
Groningen (onderwerp: Het komende poli
tiel{e beeld in het licht van de Miljoenen
nota; liberale societeit) 
Maarn 
Brussel· ( ondetwerp: Kiezer-Gekozene; libe
rale kring) 
Heerlen (ondetwerp: BTW en Begroting). 
H.I. Ambacht (20.00 uur, De Schoof) 

Roos._endaal (20.15 uur, hotel Goderie; on
derwerp: Buitenlandse politiek) 
Assen (Liberale Club) 
Marurn (19.30 uur, café De Kruisweg; on
derwerp: Hoe snel veroudert het nieuwe?) 
Delft (20.00 uur, Stadsdoelen; onderwerp: 
Liberaal in onze tijd) 
Leeuwarden (Politiek Café, Noordvliet 13) 
Gorinchem 
Utrecht (20.00 uur, Jaarbeurs Restaurant) 
Deventer (20.00 uur, hotël De Keizer) 
Waalwijk · 
Kampen (20.00 uur, Stadsherberg) 
Weesp 
Delft (21.00 uur; Liberale avond) 
Franeker (liberale societeit) 
Amsterdam (Kadercursus) 
Veendam en Qnstwedde (i.v.m. gemeente
raadsverkiezingen) 
Groningen (onderwerp: jOe internationale 
politieke situatie; liberale societeit) · 
Heerhugowaard (20.00 uur, café Veenboer; 
onderwerp: 'n Liberale kijk op heden en 
morgen) 
Oosterhout (20.00 uur, restaurant Flora; 
onderwerp: Zelfstandig bedrijf en vrije be
roep; West-Noord-Bra:bant) 
Leiden (20.00 uur, restaurant v. d. Heyden; 
onde1werp: Buitenlands beleid) 
Gouda (Vrouwengroep) 
Leiderdorp 

G. Koudijs 

H. Wiegel 
Drs. Th. H. Joekes, del5at 
met drs. M. Dijkstra <j0'66) 
Mr. W. J. Geertsema 

Mr. F. Portheine, mr. F. C. 
Vorstman, G. E. Ris, mevr. 
H. T. P. Porthe-Beurs en 
mr. W. H. Dollekamp 

H. Wiegel 

Mr. J. 'de Wilde 
Drs. G. M. V. van Aarde1me 

Mr. F. Korthals Altes 
Mr. F. Portheïne 
Mr. W. J. Geertsema, debat 
met mr. Th. J. A. M. van 
Lier (PvdA) 

Mr. H. van Riel 
Drs. Th. H. Joekes 

IJ. J. L. Vonhoff 

Mr. dr. C. Berkhouwer 
L. Hilarides 
Mr. H. van Riel 
Mr. J. F. G. Schlingemrum 
Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. H. E. Koning 
H. Wiegel 

· Mr. J. G. Rietkerk 
Ir. D. S. Tuijnman 
Mr. H. van Riel 
Drs. G. M. V. van Aardenne 
Mr. E. H. Toxopeus en H. 
Wiegel 

Mr. H. van Riel 

Mr. dr. C. Berkhouwer · 

Mr. F. Portheïne 

Mr. J. F. G. Schlingemann 
Mevr. mr. E. Veder-Smit 
Mr. J. G. Rietkerk 

Deze lijst, waarin in principe alleen spreekbeurten van Kamerleden.- die zij vervullen 
binnen het verband van de partij - worden vermeld, wordt opgesteld door het Algemeen 
Secretariaat van de VVD, Koninginnegracht 61 te Den Haag (telefoon 070- 604803). De 
gegevens, waaronder bij voorkeur ook het aanvangsuur en de plaats waar de ver
gaderingen worden gehouden, dient men derhalve niet naar de redactie van het weekblad, 
maar naar het Algemeen Secretariaat van de partij te zenden. De lijst wordt elke maan-
da~ om 12.00 uur afgesloten. . · 

SMIT KINDERDIJK 
Sc:heepsbo~w sinds ·1687 

Radio-uitzending van de VVD op donderdag 7 november, van 
18~20-. 18.30 uur, over de zender Hilversum 11 (298 m). 

landse zaken om "de 12,5 pets. rege
ling" inzake ambtswoningen te herzien. 
De VVD:fractie vindt een huur van 20 
pct. van het inkomen meer in over
eenstemming met -de thans gangbare 
normen en een zekere bijdrage tot het 
terugbrengen van het exploitatietekort 
van een eventueel in Enkhuizen nieuw 
te bouwèn ambtswoning. 

• lEEUW ARDEN 
Tijdens de vergadering van de Ka

mercentrale Leeuwarden van de VVD 
gehouden op 11 oktober in het ~ EU
RO-hotel te Leeuwarden, werden bij ac
clamatie de bestuursleden H. Boersma; 
H. J. Vos en A. Meirink herkozen. Als 
centrale-vertegenwoordigster van de 01'
ganisatie Vrouwen in de VVD werd 
mevr. Wiehers-Brons en als plaatsver
vangster mevr. Gerritsma-Bruins aan
gewezen. De heer mr. D. F. Went werd 
gekozen als partijraadslid en de heer L. 
Hilarides als zijn plaatsvervanger. 

Het · rapport Kiezer-Gekozene werd 
vervolgens doorgenomen aan de hand 
van' een inleiding, gehouden door mr. D. 
F. Went, en in een zeer geanimeerde 
discussie werden verschillende punten 
nog eens doorgelicht. 

• ZEIST 
Ter bespreking van het rapport ~,Kie· 

zer-Gekozene" is uit de leden van de 
afdeling Zeist een studiegroep gevormd 
onder leiding van de voorzitter van de 
raadsfactie, de heer W. Altink. Geduren
de Vier avonden is het rapport behan
deld. Op een dezer avonden -was mejuf
frouw mr. A. Kappeijne van' de Coppello 
als inleidster aanwezig. Deze studie
groep heeft het afdelingsbestuur gead
viseerd inzake indiening van amende
menten en een resolutie ten aanzien van 
het rapport bij het hoofdbestuur. Het 
ligt in de bedoeling dat de studiegroep 
zal doorgaan actuele onderwerpen te 
bespreken, zoals bijv. "Herziening van 
het {)ndernemingsrecht" e.a. Zij zal 
hiervoor eens per maand bij elkaar lm· 
men. 

Op 9 december zal mr. H. van Riel in 
"Figi" een inleiding houden over China. 

Door werkzaamheden elders heeft de 
heer H. Prinsen moeten bedanken als 
raadslid. Hij is inmiddels opgevolgd in 
de fractie door de heer E. van de Lust
graaf. 

• RHENEN 
Op 14 oktober werd te Rhenen een 

goed bezochte en zeer geanimeerde ver
gadering van de plaatselijke VVD-afde
ling gehouden. Mede door het vertrek 
van de afdelingssecretaris, de heer Be

.rends, naar het buitenland moesten eni
ge vacatures vervuld worden. De. heer 
ir. M. Timmermans wèrd in het bestuur 
van de afdeling opgenomen terwijl ir. A. 
M. van Harten mede namens de afde
lingen Veenendaal en Amerongen werd 
voorgedr~en voor het bestuur van de 
kamercentrale Utrecht. Laatstgenoemde 
zal tevens het afdelingssecretariaat blij
ven waarnemen. 

Vervolgens ontspon zich een gesprek 
over het rapport "Kiezer-Gekozene" 
alsmede over de ontwerpresoluties. 
Besloten werd om de afdelingsvoorzit
ter, de heer L. van Wijngaarden en de' 
voorzitter· van de VVD-fractie in de ge· 
meenteraad, de heer A. Jansen naar de 
vergadering in Hilversum af te vaardi
gen. Zij zullen zich met een kleine 
groep nog nader over de resoluties be· 
raden. 

Besloten werd steun te ·geven aan de 
nieuwe VVD-ledenwerfactie door aan
stelling va·. een viertal VVD-consuls. 

Door de VVD-gemeenteraadsleden 
werd een overzicht gegeven van de re
cente belangwekkende ontwikkelingen 
ten aanzien van d~_ gemeentepolitiek. 
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nder de lOep 

"Inkomen" van Koningin 
De Tweede Kamer heeft thans het 

wetsontwerp tot verhoging van het "in
komen" der · Kmon met 124 tegen 8 
stemmen (PSP, CPN en een D'66-ster) 
aanvaard. Daarmee is de hele .demago
gie, waarmee dit ontwerp bij de inçiie
ning (nog onder het Kabinet-Cals) in 
het rellen-jaar · 1966 door de bekende 
luidruchtige club werd ontvangen, 
ineengeschrompeld;· 

Men was in die tijd zelfs niet eens 
bereid het gedrukte voorstel en de toe
lichting daarop af te wachten. Nadat 's 
avonds in de radio-persberichten de in
diening van dit ontwerp was bekend ge
maakt (hetgeen 
betekent dat dit 
stuk de Staats
drukkerij juist 
had verlaten), 
wisten de berich
ten van de volgen
de _ochtend om 
acht uur reeds te 
vertellen, dat het 
(toenmalige) be
stuur van de Jon
geren-organisatie 

van de KVP een 
verklaring had uitgegeven, dat het 
"met ontsteltenis" had kennis genomen 
van deze voorstellen van het Kabinet. 
Enige dagen later bleek inderdaad, dat 
de-heren het ontwerp niet eens hadden 
afgewacht, maar enkele uren na het 
radiobericht, als resultaat van een 
(blijkbaar nachtelijk) "snel tele_fonisch 
beraad" hun "verklaring" de wereld 
hadden ingezonden. Ze mochten eens te 
laat geweest zijn! 

Inmiddels weet thans ieder wel, dat 
van een "inkomen" van de Koningin 
geen sprake is, al zijn dat dan de woor
den van de Grondwet. Het gaat slechts 
om een vergoeding van kosten en die 
waren zo gestegen - het zijn in belang
rijke mate salarislasten '- dat de Ko
ningin de laátste jaren daar privé an
dèrhalf tot twee miljoen gulden bij 
moest leggen. Daaraan wordt nu - te
recht - een einde gemaakt en <:Ie 
kwestie van de historische vrijdom van 
personele lasten wordt door een reeds 
eerder ingestelde "commissie van wijze 
mannen'' bekeken. 

Gelukkig heeft de Kamer de wijsheid 
weten op te brengen, deze materie 
thans te behandelen op de sobere wijze, 
welke in dit geval verwacht mocht wor
den. 

Troonrede-
Troonredes bedoelen de hoofdlijnen 

van het regeringsbeleid voor het nieuwe 
zittingsjaar en, vooral ook, de concrete 
plannen voor dat jaar op de onderschei
clene terreinen, zo beknopt mogelijk aan 
te geven. · ' · . __ 

De heren van Seventer en Steemeijer 
betuigden in ons vorige nummer hun 
instemming met een pleidooi van de 
heer Lietaert Peerholte voor "grotere 
helderheid in opzet en inhoud" van de __ 
troonrede. Zo althans vatten de schrij
vers dit samen. Zij gaven ook een voor· 
beeld van wat de regering huns inziens -
over o.a. Vietnam, Nigeria, het Nabije 

Oosten, West-Iri
an, e.d. had moe
ten mededelen. 

Deze enkele pun
ten van het bui
tenlandse beleid 
besloegen reeds 
ruim een halve ko
lom in ons week
blad. Als deze me
thode over de ge
hele linie zou 
moeten worden 
toegepast, zou de 

troonrede een lengte krijgen, die voor 
niemand aanvaardbaar zou zijn en te
recht algemeen kr1tiek zou uitlokken. 

Eventueel, zo menen de heren Van s. 
en S. dan ook, zou de troonrede door een 
aantal nota's -met korte beleidsuiteenzet
tingen van de afzonderlijke ministers 
moeten wordén vervangen. 

Ik geloof,. dat de scil-irijvers één dind 

over het hoofd hebben gezien. Derge
lijke "nota's" bestaan reeds. In de na
middag van dezelfde dag, waarop de 
Koningin de troonrede uitspreekt, dient 
de minister van financiën in de Tweede 
Kamer niet alleen zijn "miljoenennota" 
in, maar ook de verschillende begra
tingshoofdstukken van· zijn ambtgeno
ten, welke hoofdstukken samen de 
Rijksbegroting vormen. 

Die begrotingshoofdstukken verschij
'nen. dan aan de lopende band in druk. 
Het is daarin, dat men vinden kan wat 
de inzenders verlangen, want iedere be
groting bÎwat als memorie van toelich

-ting een uitvoerige uiteenzetting van het 
door .de minister gevoerde en te voeren 
beleid. Zo telt de M. v. T. op de begro
ting van buitenlands~ zaken 38 kolom
men druks, onderverdeeld in hoofdstuk
jes of paragrafen over o.a. de Oost-West 
verhouding, de Navo en de WEU, de 
Verenigde Naties, het Midden-Oosten, 
Griekenland, Vietnani, West-Irian, enz., 
enz. 

Van- die memories van toelichting 
verschijnen altijd uitvoerige samenvat
tingen in de pers en zij vormen bovenal 
de basis voor de begrotingsbehandeling 
in de Ka~Yter. 

Betreurenswaardige 
beslissing 

De regering heeft, op voordracht van 
minister Beernink en staatssecretaris 
Van Veen, een betreurenswaardige 
beslissing genomen. -

Zij is gezwicht voor de drang van een 
deel der overheidspersoneelsbonden om 
aan alle ambtenaren dit najaar een na
calculatieverhoging van éénzelfde be
drag (.f 116) toe te kennen in 1;ilaats van 
een in een bepaald percentage uitge
drukte verhoging, zoals tot nu toe de 
gewoonte was. 

Staatssecretaris Van Veen heeft in het 
overleg met de bonden uitdrukkelijk 
verklaard, dat dit geen precedent voor 
het salaris-beleid in de komende jaren 
zal zijn. Het beleid van de overheid 

moet - aldus de 
staatssecretaris -
een afspiegeling 
blijven van het 
loonbeleid in het 
bedrijfsleven, 

Wij hopen, dat 
de staatssecreta
ris deze vèrkla
ring in de toe
komst zal kunnen 
waarmaken. Voor
alsnog lijkt het 
echter een illusie, 

dat men aldus met een "maatre
gel voor een keer" kan werken 
zonder in -cle toekomst de · grootste last 
te krijgen met cle aandrang om deze 
methode ook dan weer toe te passen. 
Het beginsel is dan immers- toch al 
losgelaten? 

Het niet toepassen van procentuele 
verhogingen is n i e t billijk, wekt sche
ve verhoudingen en doet op den duur de 
moedige stap van de toenmalige mi
nister Toxopeus teniet. Deze maakte 
een_ einde aan de voortdurende nivelle
ring op loon· en salarisgebied bij de 
overheid, door welke nivellering de 
beste krachten de overheidsdienst ver
lieten om in particuliere dienst 50 0f 
100 pct. meer te kunnen verdienen. 

.Op fiscaal gebied kunnen de percenta
ge blijkbaar nooit pr,ogressief genoeg 
stijgen en bij een verlaging van be
lasting voert men net zolang actie tot 
de progressie toch altijd 11og weer wat 
steiler wordt. Maar de lonen mogen 
zelfs niet met een vast percentage voor 
ieder, worden verhoogd! 

AR-radicale 
capriolen 

Arjos, spijtstemmers, radicalen, blij
ven zich ondanks alle moeite die de 
anti-revolutionaire fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer, mr. Biesheuvel, zich 
geeft om niet vleugel-lam te geraken, in 
de ARP roeren. 

Dat die links-radicale opposanten niet 

van A.W. Abspoel 

schuwen tot het uiterste te gaan, blijkt 
wel uit een bericht in- het op dit punt 
ongetwijfeld goed ingelichte dagblad 
"Trouw". De A&radicalen hebben, zo 
meldde een correspondent van dat blad, 
op een bijeenkomst in Bunnik besloten, 
de Politieke Partij Radicalen financieel 
te gaan steunen. Een suggestie van mr. 

· P. J. A. Idenburg 
uit Den Haag om 
donateur te wor
den van de PPR 
en ook andere le
den van de ARP 
daartoe op te 
wekken, werd na
melijk aanvaard. 

Ongerustheid, zo 
vernemen we ver
der nog, heerste 
bij de AR-radica
len in de vergade-

ring te Bunnik over de "groeiende 
neiging" om de ARP te laten op
gaan in een CDU. Met de PPR behoort 
de ARP zich meer verwant te voelen 
dan met de KVP, was het algemeen 
gevoelen van de AR-radicalen. Met het 
donateursplan wilde men uitdrukking 
geven aan dat gevoelen, zo werd ons 
verzekerd. 

Nog één stapje verder en de AR-radi
calen sluiten zich als lid bij de PPR 
aan. Het zou voor rrir. Biesheuvel, bij 
alle teleurstelling over enig ledenver
lies, toch wel een opluchting kunnen 
ZlJn. Hij zou dan tevens van dat drukke 
gelos van schoten af zijn. Dat wordt oqk 
vermoeiend en is bovendien niet onge

·vaarlijk. 

Van Mierlo (s)preekt 
Dezer dagen werd Nederland 

"geschokt" door het bericht dat mr. 
Van Mierlo, de voorman van D'66, daar
toe uitgenodigd door de ondernemende 
pater Piet Wesseling, de preekstoel zou 
beklimmen in de Emmauskerk te Spij
kenisse om tijdens . de Mis te (s)pre
ken. Oorspronkelijk zou dat preekje 
gaan over het onderwerp: "Wat is er 
met de mens gebeurd?", n1aar toen Van 

,Mierlo dat zo in de kranten zag staan, 
vond hij dat toch wat te prekerig klin-
ken en maakte hij ervan: "De situatie 
in Nederland". 

Als dit blad verschijnt. zal de histo
rische feit inmid
dels al lang heb
ben plaats gevon
den. Zo ,,histo
risch'' is dat feit 

trouwens niet 
eens. Als we "De 
Volkskrant" mo
gen geloven (en 
waarom zouden 
wij dat niet), is 
het "niets nieuws" 
dat een politicus 
tijdens een kerk
dienst spreekt/preekt (doorhalen - wat 
niet gewenst wordt, zo schrijft "De 
Volkskrant" wat ondeugend). Cor 
Kleisterlee (E:VP) deed het al eens in 
Rotterdam, de tegenwoordige m~nister 

Veringa (KVP) in Schiedam, M;iddelhuis 
(KVP) in Utrecht. 

Van Dis en Abma, van cle SGP, predi
ken ook vaak, maar, zo verzeieert ons 
"De Volkskrant", nooit in een katholie
ke kerk (dat hadden wij nu juist ge
dacht!). 

O!ldertussen lijkt het wel in de lijn 
van de tijd. De kerken en hun 
ambtsdragers brengen immers steeds 
meer de politiek in de kerk. Bij de 
protestanten zeker niet minder. Het ge
val-Van Mierlo opelit in ieder geval wij
de perspectieven. We zien mr. Toxopeus 
nog wel eens in ·een dienst in de Grote 
Kerk van Breda optreden. En gezie11 
onze nog steeds groeiende aanhang in 
Limburg en Brabant zien wij ook nog 
wel eens een liberale priester opstaan, 
die mr. Geertsema of de heer Wiegel 
aanbiedt, in zijn dienst over de politieke 
situatie of over het rapport kiezer-geko
zene te spreken. 

Een grapje van Ageeth Scherphuis in 
het TV-program. Scala.: Pater Piet Wes
seling zal nu een dag het fractievoorzit· 
terschap van D'66 waarnemen. 
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Opvolging mevr .. 

Van Someren 
Na het aftreden van mevrouw Van 

Someren-Downer als Tweede-Kamerlid 
zijn verschillende taken in de VVD-frác: 
tie opnieuw verdeeld, zoals het lid
maatschap van de vaste commissies 
voor oliderwijs en wetenschappen en 
voor cultuur, recreatie en maalschappe
lijk werk. ' 

In de vaste Kamer-commissie voor o. 
en w. hebben namens de VVD thans 
zitting: 

Mevr. Dettmeijer-Labberton (kleuter
en lager onderwijs): 

de heer Vonhoff (mamnioetwet) en 

de heer Van Dijk - tijdelijlt de heer 
Wiegel - (wetenschappelijk onderwijs). 

In de vaste Kamercommissie voor c., 
r. en m. treft men de volgende VVD-le
den aan: 

de heer Vonhoff (cultuur, inclusief 
sport en jeugdzaken); 

mevr. Dettmeijer-Labberton (maat
schappelijk werk). 

de heer Van Dijk - tijdelijk mevr. 
Veder- (recreatie) en 

mevr. Dettmeijer-Labberton (maat
schappelijk werk). 

Verkeersrecht zal voortaan worden 
behandeld door ons Kamerlid mr. Ko
ning, terwijl mevrouw Van Someren in 
het Kamerpresidium is opgevolgd door 
mr. Geertsema. · 

VRAGEN OVER 
PIJPLEIDING 

Het VVD-Tweede-Kamerlid mr. Geert
sema heeft aan de ministers van 
economische zaken en van binnenlandse 
zaken de volgende schriftelijke vragen 
gesteld: 

1. Hebben de bewindslieden kennis ge
nomen van het feit dat het drie maan
den -geleden -gereconstrueerde gedeelte 
van de Leidseweg in Voorschoten, nabij 
de Zilverfabriek, bilmenkort wederom 
zal worden· opgebroken ten behoeve van 
een pijpleiding van de· N.V, Nederlandse 
Gasunie? 

2. Kunnen de bewindslieden medede
len, waarom ten tijde van de re
constructie niet direct deze buizen in dit 
weggedeelte zijn gelegd en wat de extra 
kosten zijn ten gevolge van het feit dat 
dit niet is gebeurd? 

3. Zijn de bewindslieden van mening 
dat het mogelijk zal blijken te zijn, het 
bedoelde wegdek weer geheel in de hui
dige gave toestand te herstellen? 

4. Is het niet mogelijk deze pijpleiding 
onder de weg door te boren of te pulsen 
en zo ja zijn de bewindslieden dan be
reid deze Óplossing te bevorderen? 

Nieuws. uit de JOVD 
De JOVD-afdeling Midden-Drente or

ganiseert op zaterdag 9 november 's 
avonds .om 8 uur een propaganda-feest-
avond in de "Spaarbankhoeve" nabi·j 
Hoogeveen. Spreker is de heer K. de 
Boer, hoofddirecteur van DOMO-Bei
len-Bedum. Zijn onderwerp is: "Land
bquwoverschot- en Ontwikkelingshulp''. 

Na afloop groot JOVD-bal. . 

Ledenwerf
actie 1968 

Nu de eerste a-dvertenties -voor 
de VVD-ledenw<'rfaetie-1068 ZIJn 
geplaatst en de eerste b01men 
met aanmeldingen voor lid
maatschap en aanvragen om na· 
dere inlichting·en bij ons binnen
komen, willen wij nog een kort 
opwekkend woord r1cllten tot die 
af!felingsbesturen, die nmnen en 
adressen van consuls nog niet aan 
ons opgaven. 

Wanneer wij deze namen en 
adressen krijgen toegestuurd wor
den zij onmiddellijk bevoorraad 
met het goe1l verzorgde propa
ganda-materiaal, dat voor deze 
actie beschikbaar is. 

Laten wij met elka-ar onze le
denwerfactie 1068 ve1·der uitbou
wen om te trachten in de komen. 
de weken een zo groot mogelijke 
ledenwinst te vel'l•rijgen. 

Landelijl<e 
-Pro}mganda -Commissie. 

-· 
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Dreinen over gisteren 
ALS morgen zon worden besloten, 

door de ·meerderheid van de demo
cratisch gekozen f;te.mgerechtigden, dat 
het verkeer in ons land voortaan links 
moet houden, dan zullen ook de te
genstanders zien daaraan moeten hou
den. Anders zouden zij de maatschappij 
ontwrichten. 

Dat is een simpele regel die voor elk 
democratisch g_enomen besluit geldt. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat -
binnen de· legale mogelijkheden, de op
positie niet zou mogen trachten de on
juistheid van het besluit aan te tonen en 
daardoor een herziening na te streven, 
maar zolang het besluit rechtsgeldig is 
moet het door voor~ en tegenstanders 
worden geëerbiedigd. 

Deze simpele regel schijnt de Amster
damse gemeenteraad de laatste tijd wat 
moeilijl):heden op te leveren. Wie terug
ziet op de activiteiten van de laatste 
tijd komt enkele malen verschijnselen 
daarvan tegen. 

Een duidelijk geval is de poging (van 
communisten en provo) om de IJ-tunnel 
een_ andere bestemming te geven. Nu 
deze tunnel binnen enkele dagen in 
gebruik zal worden genomen is de be
langstelling ervoor natuurlijk weer toe
genomen. Het gevecht om deze oever
verbinding heeft lang geduurd, het 
resultaat is geweest dat Amsferdam de 
bouw -zelf. heeft moeten betalen. Dat 
bracht mee dat er voor een tunnel voor 

langzaam' verke·er eenvoudig geen geld 
was. Nu kan men ---' terecht - zeggen 
dat voor een toch in hoofdzaak lokale 
oeververbinding een fietsweg van bij
zonder ·veel belang was. Het argument 
dat straks de ponten kunnen verdwijnen 
is, zolang er geen verbinding voor het 
langzame verlteer is, nau\velijks houd
baar. 

Maar die fietstunnel is er niet. Dat 
mag men een misslag noemen, ·doch de 
Amsterdamse gemeenteraad heeft inder
tijd de . bouw van de autotunnel goedge
ltem·d, en daarbij was er geen enkele 
twijfel over gelaten dat het uitsluitend 
een tunnel voor snelverkeer zou worden. 
Pogingen om nu achteraf in een ver

. keersbuis die totaal ongeschikt is voor 
gemengd verkeer toch ook langzaam 
verkeer toe te laten is: dreinen over 
gisteren. 

Een nog naarder geval van zo'n hou
ding is de poging van de ltant van de 
pacifistisch-socialistische groepering 
om, onmiddellijk na de opening van de 
olieraffinaderij in het westelijk haven
gebied te pogen dit bedrijf als schade
lijk voor de stad af te schilderen. De 
raad heeft de bouw goedgekeurd, na zich 
ervan te hebben overtuigd dat de moge
lijke maatregelen om ongewenste bij

. verschijnselen tot een toelaatbaar mini
inum te beperlren zijn genomen. In een 
geval als dit waarin dus een .b~sluit is 
goedgelteurd en uitgevoerd zodat er van 

Van afdeling naar raad 
0. M te beginnen ditmaal iets over het 

plaatselijke partijleven. De afdeling 
Rotterdam van de · VVD heeft het sei
zoen geopend met een bijeenkomst die 
vooral bedoeld was als voorbereiding 
voor de komende buitengewone algeme
ne vergadering van de partij. In deze 
vergadering, die op 15 en 16 november 
te Hilversum zal worden gehouden, zal 
het rapport Kiezer-Gekozene worden 
besproken dat de commissie-Geertsema 
heeft uitgebracht. Aan de disGussies 
over dit onderwerp is Rotterdam voor. 
nemens een bijdrage van betekenis te 
leveren. 

Bij besluit van de afdclingsve1·gadc· 
., ring - met grote meerderheid van 

stemmen genomen - heeft de .Rotter
damse afvaardiging namelijk tot taal;: 
gekregen çen eigen geluid te _laten ho
ren ~:>ver dJ positie van de Eerste Ka
mer. De zienswijze van Rotterdam 
komt erop neer dat de duplicerende me
de-wetgevende taak van dit lichaam 
moet worden verlicht. Het behoort een 
eigen taak te krijgen, waarbij de na
druk meer dan. voorheen valt op de 
controlerende functie. 

Rotterdam is voorts van oordeel dat 
de Eerste Kamer op basis . van 
.rechtstreekse verkiezingen. tot stand be
hoort te komen, dat de zittingsduur niet 

meer dan vier jaar zou moeten bedrü
gen en dat verkiezingen ervoor om de 
vier jaar - tegelijk met de Tweede 
Kamer - zouden moeten worden ge
houden. 

Door de· indiening van amendementen 
zal de Rotterdamse afvaardiging probe
ren nog wel wat meer resoluties bij
geschaafd te ltrijgen, maar wij achten 
de standpuntbepaling ten aanzien van 
de Eerste Kamer verreweg het belang
rijkste. 

Overigens heeft de vocil'zitter van de 
afdeling, jhr. mr. G. 0. J. van Tets, een 
aantal mededelingen gedaan, waaruit 
blijltt dat in dit winterseizoen weer al
lerlei nuttige activiteiten zullen worden 
ontwikkeld. 

Zo memoreren wij dat· op 7 november 
in een openbare vergadering . de liberale 
gemeenteraadsieden gelegenheid .zullen_ 
geven tot het stellen van vragen en het 
maken van opmerkingen over de Rot
terdamse gemeentebegroting: En zo her
iimeren wij eraan dat het in de bedoe
ling ligt drie avcmelen te wijden aan de 
buitenlandse politiek, meer in het bij
zonder aan de Europese politielt, de Na
to en de ontwikkelingshulp. 

In de afdelingsvergadering is op sym
pathieke wijze afscheid genomen van· 
mevrouw A. C. 'G. Drop-Bicker, die de 

Installatie mr. Marijnen 
HET· verleden van onze nieuwe burge

. meester heeft- duidelijk zijn stempel 
gedrukt op de plecptige raadsvérgade-

.. ring, . .,wa-àrin .. mr\ Maiijrien Werd 
geïnstalleerd. Er warentenminste nogal 
wat "oudjes", waarmee overigens niets 
oneerbiedigs bedoeld wordt te zeggen; 
oud-ministers, oud-staatssecretarissen, 
enz. De redevoeringen van loco-burge
meester mr. Dankeiman en van mr. 
:VIarijnen zelf waren sober van inhoud: 
Aan de toespraak van mr. Marijnen kon 
overigens openhartigheid niet worden 

twee moties met betrekking· tot het 
lumsspel aannam, een van de heer Dett
meijer (vvd) en een van mr. Wiarda 

· (pvda)·, ·dienaangaande nul· op· het re" 
kest gekregen van de minister van 
justitie, prof. Polak. Vah dit kabinet -
met anti-revolutionairen - valt geen 
wijziging van de wet te verwachten. Het 
is echter een verouderd standpunt en 
bovendien is het kortzichtig. Wanneer in 
de ons omringende landen wel casino's 
mogen worden geëxploiteerd en bijv. in 
Scheveningen niet, dat betekent (lat een 
handicap in de steeds krachtiger wor
dende concurrentiestrijd. Bovendien zou. 
een speelgelegenheid een niet onaardi
ge bate voor de gemeentekas kunnen 
opleveren, hetgeen van belang zou zijn 
bij het streven van het .gemeentebestuur 
het leven in de badplaats een extra 
impuls te geven. 

In min of meer nauw verband hier
mee staat een boze brief, die de direc-

. . ' . •'!f" .. 
herziening van ~ besluit geen sp1;ake 
meer kan ·zijri, ;i~:"';!et een kwalijke zaait 
als. dan achteraf' neig het soort acties 
:wordt ondernomen dat gepaard gaat 
met steriele demonstraties en het uitge
ven van een "stinkkrant". Het toont 
alleen maar aan dat de bedrijvers van 
zulke activiteiten slechte verliezers zijn. 
Er is geen algen1een belang mee gediend 
en dat zo'n actie niet binnen de houten 
wanden van de raadzaal, plaatsvinden 
verandert daar weinig aan. 

Nog een naar geval van dreinen over 
gisteren is de, goeddeels in dagbladen 
gelanceerde, oppositie tegen. de sinds 
ruim een half jaar ietwat geliberaliseer
de woningdistributiepolitiek. De raad 
heeft indertijd die liberalisatie (waarbij 
de bemoeiingen van de afdeling woon
ruimte met toewijzing van woningen bo
ven een zekere huurprijs werden vèr
minderd zodat deze afP,eling meer aan
dacht kon wijden aan de urgentste geval
len) goedgekeurd, zij het onder vooral 
socialistisch verzet. Toen is tevens 
beliloten tot de instelling van een com
missie die een advies zou uitbrengen 
over de distributienormen; het werk 
van deze commissie is tot nu toe traag 
verlopen, mede door ziekte van de voor
zitter van de commissie-Bommer, 

Vorige week be_reikte de .beroering 
over deze kwestie een hoogtepunt in de 
gemeenteraadsvergadering nadat was 
bekend geworden dat Amsterdam had 

afdeling gedurende' een reeks van jaren 
met grote toewijding als administratrice 
·heeft gediend, maar die gemeend heeft 
een andere betrekking te moeten aan
vaarden. De heer Van Tets heeft haar 
namens de leden waarderend toegespro
ken en haar ten afscheid bloemen en 
een boek meegegeven. Hij heeft van de 
gelegenheid gebruik gemaakt de op
volgster, mevrouw C. M. J. Abe
ling-Verschuren, bij de aanwezige leden 
te introduceren. 

'!i' 

GEWAPEND met een motie had het 
liberale gemeenteraadslid Van 

Leeuwem zich vorige week donderdag in 
het raadsdebat over de nota inzake de 
kwaliteit van het openbaar vervoer wil
len storten. Het was, zoals dat in de 
volksmond · heet, . niet nodig. Want de 
raad was door een· ·breedsprakige be
handeling van ander'e· onderwerpen 
weer ee.ns dermate in tijdnood geltomen 
dat er voor een bespreking van cle nota 
geen ruimte overbleef. In onderling 
overleg werd besloten de nota nu te 
behandelen tegelijk met de gedachten
wisseling in openbare commissieverga
dering van de beleidsnota over de open~ 
bare nutsbedrijven~ 

Wij zijn geneigd dat enigszins te be-

teur van de Houtrusthallen, de heer H. 
F. Diesbergen aan de gemeenteraad 
heeft geschreven. In de eerste plaats 
verwijt hij .b. ën w~{ .dil.t zij .het geven 
van een garantie aan de Ned. Biljart1' 
bond voor het houden van het Europese. 
kampioenschap driebanden, afhankelijlt 
hebben gesteld van de inwilliging vim 
de eis, dat de kampioenschappen dan 
in een gemeentelijke zaal, het con
gresgebouw of een sporthal, zouden 
moete plaats hebben. Het stadhuis heeft 
dit echter ontkend. De heer Diesbergen 
verwijt b. en w. verder, dat zij plannen 
beramen voor een lnmstijsbaan vlak bij 
de Houtrusthallen, waar nb. gedurende 
de winter een kunstijsbaan wordt 
geëxploiteerd. De heer Diesbergen ziet 
hierin, naar het lijkt niet geheel ten on
rechte, gemeentelijke concurrentie ten 
opzichte van de particuliere onderne
ming. Pikante bijzonderheid hierbij is, 
dat Houtrust tot een van de vele bezit-

. ontzegd. Hij verklaarde. onomwonden, 
dat Den Haag hem als gemeente, niet 
als woonplaats, nog vrij onbeJ;:end was 
en dat hij dus nog heel wat te leren 
heeft. Opvallend was de passage, die hij 
aan de voorlichting, de verhouding tot 
de pers, wijdde. In dit soort redevoelin
gen wordt hieraan meestal niet, . of 
slechts ·terloops aandacht besteed. Niet 
alzo bij mr. Marijnen, die vast van plan 
blijkt door middel van ruime voorlich
ting het contaet tussen bestuurder en 
bestuurden nauwer te maken. Een nobel 
streven. Het zou ons echter niet verwon
deren als hij bij sommigen in de ge
meentelijke sfeer dan wel enige 
weerstand zal hebben te ovenvinnen. 

Hetgeen te verwachten "was, heeft de 
Haagse gemeenteraad, die in_ .april j]', 

.Barema .~Jt. · ~.1:<8- -_ 
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'i:\fgezien van aanspraken op een. klein 
aantal woningen in ·Amstelveen in ·een 
prijsldasse waarvan Amsterdam· er bin
nen de eigen grenzen vele. honderden 
kan aanbieden. De wat vreemde manier 
waarop 'de zaák in dé publiciteit is ge
komen en. de blijkbaar nogal ontac
tische manier, waarop Amsterdam. van 
zijn aanspraak heeft afgezien, is aanlei
ding . geweest tot vragen in raad. Die 
vragen zijn als· mondelinge vragen 
beschouwd eh beantwoord. Een van de 
vragensteilers, drs. A. Pais, toonde zich 
tevreden en sprak zijn · vertrouwen in 
het distributiebeleid uit. Hij stond daar
in met zijn fractie vrijwel alleen. 

De' achtergrond van de affaire moet 
men vermoedelijk niet zoeken in de 
zaak zelf, maar in de dwarsliggerij op 
de weg naar de grotere-liberalisatie van 
het woningbeleid. De raad heeft zich 
destijds moeten neerleggen bij de zake
lijke argumenten van de wethouder 
Elsenburg, maar blijkbaar is dat weinig 
gracieus gedaan. In het verlengde van 
bet geliberaliseerde beleid lag oo!l: de 
recente afwijzing van de Amstelveense 
huizen en de wethouder heeft terecht 
gezegd dat 'hij het actieve beleid niet 
zal stopzetten omdat er een commissie 
aan het werk is. Mocht die commissie 
tot. de bevinding komen dat de distribu
tienormen fout zijn, dan is er reden om 
de hele kwestie nader te bezien. Tot 
zolang zal de raad zijn eigen besluiten 
moeten eerbiedigen. 

treuren.· De vervoersnot a gaat dan na
melijk deel uitmaken van een reservoir 
vol andere belangrijire en actuele onder
werpen; de bespreking ervan zal dus 
minder goed uit de verf kunnen JwmeD. 
Bovendien kunnen in commissieverga
deringen geen moties worden ingediend. 
De motie van de heer Van Leeuwen zal 
dan ook moeten blijven rusten tot de 
begrotingsbehandeling in plenaire vel'
gadering die voor 18, 19 en 20 december 
is voorzien. Het liberale raadslid heeft 
reeels aangekondigd dat hij bij die gele
genheid het volle pond zal opeisen voor 
een bespreking van het openbaar ver
voer. 

Wat de. raad in zijn laatste vergade
ring nog wel heeft lmnnen afwikkelen, 
was het voorstel om de abonnementsta
rieven van de RET met ingang van 1 
januari . te verhogen. In dit voorstel was 
een bescheiden, maar daarom niet min
der sympathieke poging van het college 
te zien om het waarlijk verontrustende 
telmrt van het stedelijke vervoersbedrijf 
een beetje terug te dringen. Daar ho.J 
iedereen begpp voor, behalve de com
munisten en êle pacifisten. Dat voorstel 
kwam helemaal niet in hun kraam van 
zich-onovertrefbaar~wanende-voorvech
ters van .de belangen der kleine luiden te 
pas. En daarom: weg ermee. 

tingen van het Zwolsmanconcern be
hoort. Maar dit terzijde. 

Het vraagstuk van de concurrentie in 
. het itader-van de zalenexploitatie is niet 

nieuw. Toen de plannen over het con
gresgebouw bekend werden, uitte het 
lJestuur van· Diligentia aanstonds zijn 
bezorgdheid. De directie van Km'zaal en 
.Circustheater (alweer Zwolsman op de 
achtergrond)· froi1ste eveneens. haar 
wenkbrauwen. Het valt niet te ontken· 
nen, dat de directie van het congresge
bou\v alle moeite doet zoveel mogelijl' 
manifestaties naar zich toe te trekken. 
ervan uitgaande, dat het congr~sgebouw 
ook cultureel centrum zal zijn. Een bij
komende, maar zeker niet te verwaarlo
zen factor van het streven van de direc
tie van het congresgebouw is bovendien. 
dat zij de te verwachten exploitatiever
liezen zo laag mogelijk wil doen zijn. 
Aangezien de gemee1~te deze verliezen 
moet bijpassen is het verldaarbaar, dat 
het gemeentebestuur het streven van de 
elirectie van het congresgebouw 
stuurt. Niettemin kunnen we er be
grip voor hebben, dat de particuliere 
ondernemer niet gaarne concurrentie 
van de zijde van de gemeente ziet. Het 
gemeentebestuur zal er verstandig aan 
doen de verschillende belangen, die hiel' 
in het spel zijn, goed tegen ellmar af te 
wegen. 
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H . . 
erz1en1~9 van I het 

ondernenlingsrecht 
In ZIJn vergadering van 18 oktober 

heeft het hoofdbestuur van de VVD 
besloten een buitengewone algemene 
·vergadering van de J)artij uit te schrij
ven te1· ·bespreki11g van het rapport Her
ziening van het Ondernemingsrecht, dat 
de sociaal-economische commissie in ju-
li heeft uitgebracht. · 

Deze buitengewone algemene verga
_dering zal plaats hebben op zaterdag 11 
januari 1969 te 's-Gravenhage in het 
Congrescentrmn. Dit tijdstip its zodanig 
gelmzén dat de standpunten van de par
tij bekend zijn alvorens de Tweede-Ka
mcdractie haar inbreng in het voorlu
plg velfllag betreffende de aanhangige 
wetsontwer1)en tot herzieningen in het 
()ndernemingsrecht. gereed moet hebben. 

Uit de sociaal-economische commissie 
is naast de reeds gepubliceerde ont
werp-resoluties die het meerderheids
standpunt van de commissie weergeven, 
één alternatieve ontwerp-resolutie naar 
voren gebracht die het hoofdbestuur 
aan de algemene vergadering voorlegt. 
Het is mogelijk dat t.z.t. nog enkele 
ontwerp-resoluUes, gebasee1·d op de me
ning van de minderheid van de commis
sie, zullen worden gepubliceerd, omdat 
het hoofdbestuur van oordeel is dat de 
discussie in de partij aan waarde wint 
wanneer er alternatieve resoluties zijn. 
Dit nee1~1t niet vveg dat het hoofdbestuur 
wel een eigen standpunt heeft bepaald. 
Dit wordt hieronder weergegeven. 

Het hoofdbestuur adviseert unaiüem 
tot aanvaarding van de navolgende ont~ 
werp-vesoluti'es (of gedeelten daarvan): 

Unaniem: ontwerp-reso~uties: 1, 2, 
4. 5, 6, 7, 8 (na amendering van lid 2), 
10, 11, 13, 14, lid 1, en 15. 

Een meerderheid van het hoofd
bestuur adviseert tot aanvaarding van 
de overige resoluties of gedeelten daar
van: 

Meerderheid: ontwerp-resoluties: 3. 9, 
12 en 14, lid 2. 

Het hoofdbestuur heeft lid 2 van de 
unaniem aanbevolen ontwerp-resolutie 8 
gewijzigd als volgt: · 

2. voor het· toekennen van de bevoegd
heid aan enquête te vragen ook aan de 
(niet~evkende) ca.tegomle be.çkijfs
(taks)hond'Cill welke aan minimumeisen 
voldoen ,naast de ceJ:ltrale werknemet's
organisaties, e!ll ••• 

De minderheid van het hoofdbestuur 
die tegen aanvaarding van de door de 
sociaal-economische commissie voor
gestelde ontwerp-resolutie 9 adviseert, 
steunt de navolgende alternatieve . ont
werp-resolutie 9 (A) : 

9 (A) De· Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie, gezien hoofdstuk 4 van het 
rapport "Herziening van het onderne
mingsrecht" inzake publikatieplicht, 

van mening dat: 
a,. de g~wenste grote mate van open

heid moet leiden. tot openbaarmaking 
van de essentiële financiële gegevens, 

b. ·een onbegrensde publikatieplicht, 
welke hoofdzakelijk zou dienen ter be
vrediging .van ongezonde nieuwsgierig
heid onnodig en ongewenst moet worden 
geacht, 

c. de grotere openheid op dit gebied 
erop gericht moet zijn het aan de be
langhebbenden bij de onderneming bui
ten de kring der aandeelhouders moge
lijk te maken zich ter bepaling van hun 
positie een indruk te vorme:n van de 
solvabiliteit en de liquiditeit der oncle·r
neming, 

dó de publikatieplicht zijn grens be
hoort te vinden daar waar het belang 

van derden niet opweegt tegen het 
rechtmatige belang der onderneming bij 
niet-openbaarmalüng, 

e. bij zulk een afweging van belangen 
onder meer rekening moet worden ge
houden met 

-de concurrentiepositie; 
- het karakter en de aard . van de on-
dernemingen welke mede in de gekozen 

rechtsvorm tot uiting komt, zeker daar 
waar de rechtspersoonlijkheid van de 
onderneming ontbreelrt; .. 
- het bestaan van èèn geconsolideerde 
of samengeyoegde jaarrekening; 
.~ het uitslttitencl of nagenoeg uitslui
tend in het buitenland werkzaam zijn 
vanondernen1ingen, en 
- de aan belanghebbenden verleende 

Sidney van den Bergh 
zeventig. ja.ar 

Vandaag, 25 oktober 1968, viert 
onze vriend SidneY van den 
Bergh zijn zeventigste verjaardag. 
Er is alle aanleiding op deze dag· 
een ogenblik stil te staan bij de 
vele verdiensten diti hij in de loop 
der jaren voor het liberaiisme en 
voor onzè partij heeft gehad, 
welker idealen hij ook nu nog op 
velerlei wijzen dient. 

Zijn ouders behoorden tot ge 
beide loten van de liberale stam 
- de Vrijzinnig Democratische 
Bond en de Liberale· Staatspartij 
"De Vrijheidsbond". Van de eerst
genoemde partij was zijn vader 
vele jaren penningmeester en hij 
had voor deze partij zitting in. de 
Eerste Kamer. Tot deze partij 
voelde ook de zoon zich het meest 
aangetrokken. Nadat in 1948 de 
Partij van de Vrijheid en de Groep 
Oud samengingen in de Volks· 
partij voor Vrijheid en Democra
tie, heeft de heer Van den Bergh, 
gezien dit verleden, de hernieuw
de eenheid van het Nederlandse 
liberalisme waarschijnlijk nog 
meer dan vele anderen gezien als 
een juiste en veelbelovende syn
these. 

In 1951 werd hij tot het pen
ningmeesterschap van de partij 
geroepen, welke functie bij tot op 
de huidige dag met grote .toe
wijding vervult. Een toewijding 
die .ook hoogstnoodzakelijk is, 
wil de partij ook maar op enigs
zins bevredigende wijze de vele 
taken vervullen die op haar weg 
liggen. · 

Toen zijn werkzaamheden hem 
gingen toelaten meer aandacht te 
besteden aan de politiek, kwam 
naasJ zijn bestuurslidmaatschap 
ook 'de gelegen hei~ voor de heer 
Van den Bergh zich te wijden aan 
vertegenwoordigende en openbare 
bestuursfuncties. Sinds 1958 is hij 
lid van de provinciale staten van 
Zuidholland en van de gemeente
raad van zijn woonplaats Was.
senaar, met een. onqerbrèking we
gens de vervulling van. het minis
terschap van .d.efensie in het kabi
net-De· Quay; sinds 1963 is hij 
lid van de Eerste Kamer ··en sirids. 
1966 voorzitter vim de VVD-frac
tie in dè provincîale staten · en 

wethouder van financiën en be
drijven v;:~n Wassenaar. 

.Z:ijn talrijke bezigheden op poli
tiek en màatschappelijk gebied 
hebben hem jong van geest doen 
blijven. Ondanks het feit dat de 
financiën van de partij geen aan
leiding plegen te geven tot grote 

.opgewektheid, bleef een zeker op
timisme altijd de boventoon voe
ren. "De toestand is hopeloos, 
maar niet ernstig", zo kwalifi
ceerde hij de situatie eens. Deze 
'jongheid van geest was oorzaak 
van de wel zeer onplezierige ver
rassing waarvoor het hoofdbe
stuur zich in de afgelopen zomer 
zag geplaatst. Wegens zijn leef
tijd zou de heer Van den Bergh na 
zijn periodiek aftreden als pen
ningmeester in het aanstaande 
voorjaar reglementair niet meer 
herkiesbaar zijn• Nadat . deze 
tegenslag tot ons was doorge
drongen, aanvaardde hijzelf ter
stond de niet eenvoudige opdracht 
een opvolger te vinden .. 

Op deze dag breng. ik gaarne 
namens de gehele partij de geluk
wensen aan de· jarige over, waar
bij ik de hoop en de verwachting 
uitspreek dat het mogelijk zal zijn 
nog vele jaren in verschillende 
geledingen en organen van de 
partij van zijn ervaring en inzicht 
te profiteren. 

K. VAN DER POLS, 
voorzitter VVD 

ADVEBT·EEB 
• ln ons 

vrijdag_ 25 oktober 1968 .... S 

garanties voor aange&:ane verbintenis-
sen. , 

f. voorts met d.e publikatieplicht niet 
verder dient te worden gegaan dan voor 
vergelijkbare ondernemingen in Europa 
geldt ten einde de Nederlandse concur
rentie en onderhandelingspositie in 
EEG-verband niet nodeloos te verzwal<· 
ken. 

spreekt zich uit: 
1. voor uitbreiding van .de thans gel

dende publikatieplicht tot grotere beslo· 
ten N.V.'s door middel van verplichte 
op~nbaarmaking van een vereenvoudig· 
de balans voor die gesloten N.V.'a, die 
een balanstotaal hebben· vari meer dan 
f 8 miljoen, · 

. 2. voor uitzondeling van de verplich· 
tmg tot openbaarmaking van financiële 
gegevens van 
- dochterondernemingen, . die aan be.:
paalde voorwaarden voldoen; 
- kleinere besloten naamloze ven· · 
nootschappen zolang over de invoering 
in het .Nederlands recht van een "beslo· 
ten N. V.", als bedoeld in de betreffende 
EEG-richtlijn, geen beslissing is geno· 
men; .. 
- natuurlij~e personen, vennootschap
pen onder flrma. en commanditaire ven
nootschappen, zeker indien. bij onze be· 
langrijlrste handelspartners geen over
eenkomstige en gelijkwaardige regeling 
geldt. 

Het rapport- "Herziening van het on
dernen1ingsrecht," waarin. opo-enomen 
de ontwerp-resoluties, is verkrijgbaar 
door overs.chrijving van f 3 per gewenst 
exemplaar naar postrekening-nr. 67880 
t.n.v. ·:~ec~etaris van de· Volkspartij 
voor VriJheld en Democratie" te 's-Gra
v_en~age, onder vermelding ·van "Her
zwmng van het Ondernemingsrecht.'' 
Na ontvangst van genoemd bedrag, 
wordt de brochure toegezonen. 

-PRIKKELS-
• Ons 'l'weede-Ka.merlid mr. A. 
Geurtsen in Liberaal Reveil: "Ik 
dacht altijd, dat ik · voor mijn 
maatschappelijke functies veel te 
lezen had. ·Het bleek echter kin· 
<l'~rspel te zijn vergeleken met de 
~tapels, _die zich daar sinds mijn 
mtre<le 1n de Kamer in jtmi 1967 
hij gevoegd hebben. Als ik snel 
aan eei) bril toe ben, zal dat me
!lt- daarin zijn grond vinden." 

• De uitgeweken Spaanse libel'a· 
le filosoof Salvador de Madariaga 
in een artil\el in Het Parool: "Het 
WcRten gaat nog altijd mank aan 
de wensdroom, dat men met de 
Sowiet•Unie tot overeenstemming 
zou kunnen komen. Daar is. tegen 
aan te voeren, dat het commu
nistische regime zich slechts door 
geweld, politie en onderdrukking 
van de meningsuiting kan staande 
houden en dat in ieder "ortho· 
dox" communistisch land twee 
doodsvijanden tegenover ellmnder 
staan: de regering en het volk, 
Alf; we met een regering vrede 
sluiten, voeren we oorlog tegen 
het volk, en als we vrede sluiten· 
met het vOlk, raken wij in oo.rlo.,. 
met zijn regering." " 

• De (Jhristelijl.:-Historische 
fraetievoorzitter drs. Tilanus in 
een interview van J. van den 
B~>rg in Vrij Nederland: 
.. Biesheuvel is natuurlijk een be
lnvaam politicus met een enornie 
ervaring·. Hij weet heel goed dat 
Pr zich in ztjn partij en fractie 
vleugels bevinden waarmee hij 
rt>l•ening llient te houden, en dat 
niet alleen met schoten voor de 
l)OC~." 

WEEKBLi\.0 om ook langs 
die ,weg de Vl~D 
te steunen 
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Britse fusie-perikelen 
Er is in' de wereld een fusie-boom aan 

de g·ang als nooit tevoren vertoond. Men 
kmr in de geschiedenis wijzen op de 
concentraties in de Verenigde Staten 
van spoorwegen, oliemaatschappijen, 
scheepvaartondërnemingen, staalfabrie
ken, laatstelijk de .automobielindustrie 
waarbij namen als Rockefeller, Pier
pont Morgan en Carnegie opdoemen en 
ware Wild West-verhalen over strijd om 
de meerderheid in. herinnering komen, 
maar het streven naar schaalvergroting 
werkt op het ogenblik met evenveel 
honderden als toen met tientallen mil
joeneü. 

De beweging is ook meer internatio
naal en hangt o.a. samen met de poli" 
tielt van de vorming van grotere regio
nale eenheden, b.v. de EEG. Maar ook 
in een land als Engeland, dat totnutoe 
buiten de grote economische eenheden 

. staat, ·heerst een ware fusiekoorts, die 
is aangemoedigd door. de officiële ,.In
du!'ltrial Reorganisation Corp", bedoeld 
oni in achtergebleven industrieën door 
middel van fusie grotere bedrijfseenhe
den te vormen, die in staat zijn de voor 
modernisering noçlige kapitalen aan te 
trekken. Hierbij voegde zich de Ameri-
kaanse penetratie in de Britse industrie. 
De laatse jaren zijn dan oo~ getuige 
geweest van grote strijd om de hègemo
nie zowel tussen Britse als Americ 
kaanse . maatschappijen .. De methoden 
hierbij toegepast - en die soms wel 
gelijkenis vertonen met de strijd in en 
om Wall Street meer dan een halve 
eeuw geleden - komen herhaaldelijk 
in strijd met de. Britse opvatting van 
"fair play". In oktober 1959 is toen door 
een in het leven geroepen werkgroep 

· waaraan de voornaamste organisaties 
uit de Londense City meewerkten en die 
op suggestie van de Bank van Engeland 
is ontstaan, een algemene gids uitgege

. ven voor de beginselen en de praktijk, 
die gevolgd moeten worden door hen, die 
betrokken zijn bij fusie- en overne
mingstransaC:ties. In Engeland worden 
deze transacties nl. vrijwel steeds ge
leid door 'een bankiersfirma uit de City. 

Code 
Deze "Notes on Amalgamations of 

British Businesses" bevatte niet meer 
dan aanmaning tot het betrachten van 
goede> trouw. Zij waren zö vaag, dat het 
reéds Ïll 1963 noodzakelijk bleek om, 
wilde deze regeling enig effect sorteren 
een herziening nodig was. In olüober 
1963 werden herziene "Notes" gepubli
ceerd. De werking hiervan- was ook të
leurstellend en in juli 1967 waren . er al 
weer zoveel !dachten over de praktijken 
bij de aanbiedingen tot fusie of overne-

ming van aandelen, dat de regels op· 
meuw herziên moesten worden. Dit 
maal werden niet alleen de City-orga
nisaties maar ook de "Conf. of British 
Industry" en de "Nat. Ass. of Pension 
Funds" als belanghebbenden bij de her
ziening betrokken. Er werd in maart 1.1. 
een "Panel" in het leven geroepen op 
initiatief van de gouverneur van de 
Bank van Engeland, dat represen~atief 
van samenstelling is. Dit. Panel dient te 
letten op de juiste toepassing van de 
herziene regels, de ,,Code''. 

Ook deze nieuwe Code voldoet echter 
niet. Het Panel kan wel zijn .afkeuring 
uiten over bepaalde · toegepaste metho..: 
den, _maar er staat geen sanctie op . 

overtreding van zijn uitspraak. Óok 
thans nog, na herhaalde hèrziehing, is de. 
Code niets meer dan een aanbeveling tot 
goed _gedrag, eeh "code of good behavi
or" en de terminoJogie is nog zó vaag, 
dat er groot verschil over de uitleg is. 
'Dit gaf in augustus 1.1. weer. aanleiding 
tot een soort van beursschandaal toen 
een Amerikaanse tabaksfirma, die een 
overnemingsbod had gedaan op een 
Britse firma, haar aanbod introk toen 
zij genoeg aandelen had om de macht 
in de Britse firma te verkrijgen en 
daardoor de minderheids-aandeel
houders in een ongunstige positie liet. 
Het spreekt vanzelf, dat dit de naam 
van de city-huizen, die in deze zaak 

-----------------------------------------------------------

EEN P·ART.IJTJE LIBRE 
een 

verfrissend 

politiek 

·.boekje 

door Hans Wiegel 

CITAAT Ul'l' HET VOORWOORD: 

Het zijn wat losse persoonlijke notltles over de v.v.D., de Jlart\jverriieuwing, 
de democratie in bestuur en maatschappij geworden. Over mijn eigen 
t)artij ga ik niet "boera" roepen, daarvoor ben ik te vet•dacht. Overigens 
ligt het liberalen niet zlchzeH op de borst te slaa.n en de eigen ideeën 
briljant te vinden. Een beetje meer relativeren in de politiek, bereid zijn 
naar a;nderen te luisteren en af en toe ook eens om jezelf kunnen lachen, 
zonder de ernst van de zaken waar bet in de samenleving om gaat te 
vergeten, zou een bijdrage tot politieke vei·nienwing zijn, waar we wat aa.n 
zouden kunnèn hebben.-

U kunt dit openhartig boekje (87 pagina's), dat u in één adem uitleest bestellen door 
f 3,95 over te maken op postgiro 10303 ten name van NRC-Tijdschriftenuitgeverij, 

Rotterdam. Op het bijstrookje vermelden: "Libre". 
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bemiddeld hadden, niet ten goede- komt, 
en in het algemeen het aanzien van de 
City schaadt.. De gouverneur van de 
Bank van Engeland is toen tot een zeer 
bijzondere . stap overgegaan. Het is 
praktijk, dat in geval de Bank meent, 
dat een firma een. transactie .ontwerpt, 
die de Bank om de een of andere reden 
wil voorkomen, dit op een zeer discrete 
mani-er aan die· firma wordt· meegedeeld 
b.v. aan een gezamenlijke lunch. Het 
was dus zeer ongebruikelijk toEm de 
gouverneur op 15 augustus een brief 
schreef aari de betrokken instanties en 
die ook publiceerde, waarin werd aan
gem8:a~d de Code naar de geest, zonder 
Iegahsbsche interpretaties, toe te pas
sen en zo dit niet gebeurt, zonder twijfel 
een bepaalde vorm van overheidscon
trole zou worden overwogen. 

Als resultaat hiervan is thans weer een 
herziening van de regels in bewerking. 

Wij zullen op de regeling in de Code, 
zoals die.nunog luidt, niet in gaan. Deze 
is uiterst vaag met rutdrukkingen als 
"dn het algemeen" en "erkend . wordt, 
dat er zeer bijzondere omstandigheden 
kunnen zijn ... ", die voor velerlei inter
pretatie vatbaar zijn. . 

Moeilijkheden 
De moeilijkheid is dan ook, dat bij 

iedere fusi-e of aanbieding de omstan
digheden anders zijn. Het is dus uiterst 
moeilijk, zo niet onmogelijk, alle onder 
één noemer te brengen en uniforme re
gels voor. a:lle vast t.e stellen. Een on
derneming kan in een dwangpositie ko
men en dan naar maatregelen grijpen, 
die vaak onelegant zijn tegenover aan
deelhouders of juridisch weinig aanbe
velingswaardig. 

Genoemd kan worden b.v. de me~ 
thode het gehele bedrijf over te doen 
aan een stichting omdat de NV in han
den dreigt te ltomen van 'n ongewenste 
groep, of. de laatstelijk enkele malen 
toegepaste methode van onderhandse 
plaatsing van aandelen teneinde de vor
ming van een ongewenste meerderheid · 
tegen te gaan c.q. een bevriende meer
derheid te scheppen. De motieven van 
dergelijke methoden kunnen in bepaalde 
omstandigheden te billijken zijn, op het 
ogenblik van toepassing onttrekken die 
motieven zich aan een mogelijke beoor
deling van de buitenstaander. Juist 
hierdoor wekken zij echter afkeurende 
reacties op, hetgeen op zichzelf ook niet 
onbegrijpelijk is. 

Uit de Britse praktijk van de Code 
blijkt wel hoe moeilijk het is deze mate
rie zó te regelen, dat aan alle gerecht
vaardigde belangen recht wordt gedaan. 
Een regeling zou in ons land nog moei
lijker zijn dan in Engèland waar de 
transacties vrijwel uitsluitend tot stand 
komen via een,Londens bankiershuis. 

Bij ons is dit niet het geval en kunnen 
ondernemingen autonoom, binnen de 
grenzen van de wet en de statuten, 
beslissingen nemen, die voor aandeelhou
ders vaak geen keus laten. Slechts de 
rechter kan dan een oordeel vellen wan· 
neer een bepaalde bestuurshandeling 
wordt aangevochten. 

J. VANGALEN 

FA. A. J. BRANDSEN MAKELAARS IN.ONROERENDE GOE-DEREN 
Een uitgebreide woninggids met foto's van te koop aangeboden objecten wordt u gaarne toegezonden. 

KANTOOR: TORENLAAN 42 TE BLARICUM. TELEFOON: 02153 - 2831 - 5566. 
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met 
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prachtig uitzicht op de scheepvaart. 
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grepen. 
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Om de Oude 
Een eerste Nato-maatregel tot 

verscherpte waakzaamheid na de 
Russische overval op Tsjechoslowakije 
van 21 augustus is· niet genomen door 
de Nato-raad, maar door het Nato-op
perbevel te Brussel. Dit heeft nl. 4alf 
oktober besloten tot het instellen van 
eèn nieuw commando; gevestigd te Na
pels voor surveillering in de Middel
landse Zee ten einde op de hoogte te 
zijn van de sterkte en bewegingen van 
de versterkte Russische vloot in 't Mid
dellandse Zee-bekken. 

In zover is dit besluit uitvloeisel van 
een decisie van een ministeriële Na
to:-conferentie, en wel- die in juni l.I. -
dus vóór de overval ___:_ te Reykjavik 
werd gehouden, dat deze een . grotere 
efficiency en coördinatie van de geal
lieerde surveillance-activiteiten in de 
Middellandse Zee aanbeval. 

Niet de Verenigde Stàten, maar 
Rusland met zijn do):llinerende invloed 
in Egypte, zal de grootste macht zijn, 
dank zij de vlootbasis te Cairo. Via het 
kanaal van uit het westen en vanuit àe 
vlootbasis Wladiwostok uit het oosten 
kan Rusland een maritieme macht on
derhouden in de Indische Oceaan en de 
Perzische Golf waaruit Engeland zich 
thans heeft teruggetrokken. 

De Amerikaanse analisten mogen 
misschien het Russische optreden in een 
wat te somber perspt!ctief zien; een feit 
is het, dat het westen thans in het 
gehele Midden-Oosten in het defensief is 
en Rusland, dat daar alleen maar te 
winnen heeft, het initiatief in handen 
heeft genomen. Een terugslag zoals· het 
vorig jaar met de juni-oorlog is van 
tijdelijke aard: Rusland heeft Egypte 
weer bewapend en de Verenigde Staten 
leveren aarzelend compenserende wa
pens aan Israël. 

Het is aan te nemen dat Rusland er 
naar streeft het machtsvacuüm door het 
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ereldzee 
. . 
verdwijnen van Engeland beoosten Suez 
op te vullen zonder dat de Verenigde 
Staten neiging tonen in Engelands 
voetspoor te treden. 

Het streven van Rusland toont enige 
gelijkenis met de Duitse politiek tegen
over het ;Midden-Oosten vóór de eerste 
wereldoorlog: Bagdad-spoorweg, poging 
om vaste voet te krijgen in de Per
zische Golf, een wens, die Rusland naar 
voren gebracht zou· hebben tijdens het 
jongste. bezoek van de Sjah van Perzië 
aan Moskou. 

Albanië 
De Russische vloot in de Middellandse 

Zee 1s ook een bedreiging voor Albanië 
en daardoor ook voor J'oegoslavië. Ti
tq's positie kan daardo.or thans zwakker 
worden dan zij was toen hij in 1948 Sta
lin trotseerde. Hij moet thans beducht 
zijn voor . een Russisch optreden ook 
van de zijde van de Adriatische Zee. 

Wanneer men dit alles in aanmerking 
neemt is een .maatregel als het scherper -

.schaduwen van äe Russische vloot eh 
haar bewegingen in de Middellandse 
Zee wel een minimum. Men kan zelfs 
zeggen niet meer dan een retaliatie, 
want de Russen zijn ook steeds en vaak 

-hinderlijk bezig bij oefeningen van 
de Nato-vloot. Voorshands kan de Nato 
hiertegenover· militair . slechts stellen 
een frequenter présence in het oostelijk 
bekken en diplomatiek een steun aan 
Tito. 

Wat de recente besprekingen tussen 
de Amerikaanse onderminister van bui
tenlandse zaken-. Katzenbach en Tito in 
dit opzicht hebben uitgewerkt is niet 
bekend. Wel is naar het lijkt, de politiek 
van Tito, bij alle militaire paraatheid, 
wat . voorzichtiger geworden tegenover 
Rusland. Hoe kan het ook anders wan
neer de voornaamste medestanders in 
zijn club van niet-gebonden landen, In
dia en Egypte, geen woord van afkeu
ring over de Russische bezetting van 
Tsjechoslowakije hebben laten horen? 

AD·INTERIM 

Niettemin kan een verband met het 
Russische optreden in Tsjechoslowakije 
niet worden ontkend, al was liet maar 
omdat het wantrouwen in de bedoelin
gen van het Kremlin sterk is vergroot. 
Vooral omtrent de Russische intenties 
t.a.v. de Balkan, met name t.a.v. Roe
menië en Joegoslavië heerst grote onze
kerheid. Hierbij is laatstelijk nog geko
men het uittreden .van Albanië uit het 
Warschau-pact (iets dat Tsjechoslowa
kije niet heeft gedaan). Zal Rusland 
tegen dat landje aan de Adriatische Zee 
maatregelen will~n -nemen? Dit kan dan 
slechts geschieden via Joegoslavië of 

Zuid-Rhodesië en de VN-structuur 
via de Middellandse Zee. · 

Russische vlóot 
De Russische vloot in de Oude We

reldzee wordt op het ogenblik berekend 
op 20 oorlogsschepen, waarvan 8 onder
zeeërs plus een aantal provianderings
schepen. Het grootste schip is de heli
kopter-kruiser Moskwa, die 20 septem
ber de Dardanellen passeerde. 

Hoewel de geallieerde vloot, met na
me de Amerikaanse 6e vloot, te groot en 
te sterk is om een directe militaire be
tekenis aan deze Russiche maritieme 
présence toe te kennen, is de bezorgd
heid vooral in Amerikaanse kringen 
over deze demonstratieve vlootbeweging 
toegenomen. Men beschouwt dit als een 
Russische poging ee:o dominerende posi
tie te krijgen in het oostelijk deel van 
de Middellandse Zee en daarmee ook in 
het Midden-Oosten. Cairo is reeds een 
Russische vlootbasis en naar het 
westen is Algiers bereid de door de 
Fransen ontruimde basis ter beschik
king van de Russische vloot te stellen. 
Griekenland zou indien het bedreigd 
werd door een burgeroorlog, van de zij
de van de Aegeïsche Zee open liggen 
voor de Russische vloot, die wellicht in 
de Adriatische Zee zal worden gebruikt 
als politiek drukmiddel tegen Joegosla
vië en Albanië. · 
, Van groter betekenis wordt de aanwe
zigheid van de Russische vloot in het 
oostelijk bekken waiL'leer het Suez-ka
naal weer bevaarbaar wordt gemaakt. 

NEE MÉÉR! 

Het mislukken van de besprekingen 
tussen de Britse premier Wilson en de 
eerste-minister' van de "rebellious" re
gering te Salis bury- heeft in de IVe com
missie van de Alg. Vergadering van de 
Ver. Naties niet minder dan 55 sta
ten-Ieden inspiratie gegeven zich over 
deze kwestie nog eens meer of minder 
duidelijk uit te spreken. De woorden
stroom is in volle gang en de verwij
ten van Afro-aziaten en. communisten 
regenen op de hoofden van de Britse 
vertegenwoordigers neer. · 

De Afrikanen, min of meer nog aan
gehitst door de Arabische landen, die 
Rhodesië vergelijken met Aden en Pale
stina, willen het Verenigd Koninkrijk 
dwingen om Rhodesië gewapenderhand 
te hernemen omdat de economische 
sancties tegen dat land niets hebben 
uitgericht. En als zij dat gebruik van 
geweld niet Imnnen bereiken, dan \villen 
zij tenminste twee andere dingen, nl. 
ten· eerste de economische sancties in
clusief het wapenembargo uitbreiden. tot 
de andere twee zondebokken in deze 
commissie, Portugal en Zuid-Afrika, en 
ten twede de sancties uitbreiden tot 

-'alles, dus ook tot post- en luchtvaartver
bindingen en tot de invoer van alle zgn. 
humanitaire artikelen .. 

Wat deze meest radicale Afro-aziaten, 
die in. de Algemene Vergadering een 
ruime meerderheid van stemmen heb
ben (ruim 80 op 126) in wezen willen, 
is dus eigenlijk: de Ver. Naties er toe 
bewegen om het frónt tussen zwarte 
meerderheidsregeringen en blanke min• 
derheidsregeringen (de grenzen van An-

In Roden, Drenthe, vindt u natuurschoon en ruimie voor een fraai aapgelegd compleet 
verzorgingscentrum. De verzorgingsflat Is daar een (belangrijk) deel van. 56 Bunga
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En laten wij het park ·en het natuurschoon in de omgeving niet vergeten. En vergeet 
ook niet dat de stad Groningen maar 14 km hiervan verwijderd ligt. De bouw van de 
flat is reeds begonnen. 
De prijs van 1-kamerappartementen Is f 37.450,-,- van .2-kamerappartementen 
f •47.100,- tot f 49.450,-. De all-in verzorgingskosten bedragen f 355,- tot f 495,
per .maand. Bovenilien zijn ruime hypothecaire voorzieningen mogelijk voor dit 
waardevolle bt>zit. Het bestuur Is In hànden van een ·neutrale stichting, waarin ook 
de ~woners t.z.t:-vertegenwo.ordigd worden. En dat is nog niet alles. De· uitgebreide 
brochure met plattegronden toont u veel meer. Vul daarom onderstaande bon in en 
zendt hem op aan het secretariaat. van de Stichting "De Noorderkroo"n"s Prinsen-
straat 30, Dieren. Of u belt · · 
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blik als 
waarnemer 
te New York 

gola, Namibië-= Z.W. Afrika-- Rho
desië en Mozambique) tot één groot po
litiek probleem van zuidelijk Afrika te 
maken. Militair hoeft dat direct nog 
geen gevaar op te leveren. De jonge 
staten zijn nog lang nit;t opgewassen te
gen de strijdkrachten van de blanke 
minderheden. Maar in feite bestaat de 
guerrilla al in de Portugese gebieden en 
in- Rhodesië dat door Zuidaflikaanse po
litietroepen wordt gesteund. En het re
fugeeprobleem begint het ingeklemde, 
arme Botswana (met zwarte meerder
heidsregèring) reeds te drukken. 

Onuitvoerbaar 
Politiek is deze samentrekldng van 

drie geheel verschillende problemen wel 
gevaarlijk, omdat in dit emotionele ge
zelschap de zaken zó uit hun verband 
worden gehaald, dat er resoluties uit de 
bus komen, die onmogelijk kunnen wor
den uitgevoerd. Zo wil men Engeland 
dwingen tot gewapend optreden; het is 
duidelijk dat Engeland dat niet zal doen_ 
Men heeft een VN-Raad voor Namibië 
ingesteld; toen die het gebied wilde be
zoeken, kon Zuid-Afrika dit effectief be
letten. Men heeft Portugal met forse 
termen veroordeeld wegens zijn aanwe
zigheid in de genoemde gebieden en het 
bevolen zijn (plm. 125.000 man) troepen 
uit Afrika terug te trekken; men kan 
het niet waar maken. En al deze resolu
ties die onuitvoerbaar bleken, ondermij
nen het gezag van de Verenigde Naties, 
brengen deze een welhaast onherstelba
re schade toe. 

Het standpunt van de westelijke lan
den tegenover het Afro-aziatische is, dat· 
men de drie zaken scherp uiteen moet 
houden, en ze stuk voor stuk langs 
vreedzame weg moet oplossen: Rho
desië door te bezien of de in mei 1968 
verscherpte sancties toch niet helpen en 
of het overleg in Gibraltar dezer dagen, 
niet tóch nog vruchten afwerpt. Volgens 
de New York Times zou Zuid-Afrika 
Smith aansporen om met Londen tot 
een vergelijk te komen. De Portugese 
dekolonisatiepolitiek, die door het 
westen niet gesteund wordt, moet door 
overreding, juist ·door de Navo-bondge· 
noten worden omgebogen. Wie weet, is 
de tijd gunstig nu de hardnekkige Sala
zar niet langer aan het roer is. De 
kwestie van Namibië zal eveneens, in 
een tripartiet gesprek tussen Zuid-Afri
ka, vertegenwoordigers uit het gebied, 
en de Ver. Naties tot een oplossing moe
ten geraken, ongeveer zoals dat werd 
voorgesteld door een minister van 
Botswana, één van de drie ingeklemde 
staten, wier standpunten, uit welbegre
pen eigen belang, altijd opvallend dicht 
bij het westelijke liggen. Zij zouden im
mers met dit westen een groot conflict, 
militair of in de vorm van economische 
drainage, onmiddellijk aan den lijve 
voelen! 

Wat bij dit alles benauwend is, is, 
zoals ik al stelde, dat door al die "futie-

Ie" resoluties, zoals Botswana het uit~ 
drukte, het gezag van de volkerenorga
nisatie, . politiek gesproken, ondermijnd 
wordt. En dat zit hem voornamelijk in 
het feit dat de stemmenverhouding in 
de Algemene Vergadering in· geen enl,e
le relatie meer staat met de werkelijke 
verhoudingen in onze wereld. Dezer da
gen gingen de vlaggen uit voor Equato:
riaal Guinea, twee kleine stukjes grond 
in Centraal Afrika, bijna 400.000 inwo
ners, wegens bereikte onafhankelijk
heid. Weer een lid met een stem, gelijk
waardig aan die van de Verenigde Sta
ten. Soms zit er ineens (bij stemmin
gen) een man, die anders . postzegls 
verkoopt, achter het bordje "Maldiven" 
(88.000 inw.). Straks bereiken de Fidji 
eilanden, Pitcairn (pl~. 90 inw.) een 
onafhankelijke administratie. Best, 
maar moeten ze dan ook maar meteen 
lid worden met volledig stemrecht? Ge
lukkig heeft Oe Thant daar in zijn vorig 
verslag al een vraagteken bij gezet. Het 
is echt geen wonder, dat hier gezagheb
bende stemmen opgaan · om in 1970 een 
tweede conferentie in San Francisco te 
beleggen om een nieuw Handvest op te 
stellen. · 

Wellicht biedt de zoveel oudere Inter
·parlementaire Unie een goed voorbeeld. 
Daar is het stemrecht zo geregeld, dat 
men na de gelijkheid van een aantal 
stemmen rekening houdt met het inwo
nertal van de staat, en het ledental, dat 
een lid-parlement binnen brengt in de 
Unie. Voor Nederland betekent dit: 8 
stemmen (voor ieder gelijk) en 2 op 
grond van inwonertal en 3 op grond 
van 't aantalleden der Ned. groep. Ook 
voor de Verenigde Naties zou het dunkt 
mij zin hebben rekening te houden met 
het inwonertal (het geldt ook voor de 
contributie). En verder. komt dan mis
schien in aanmerking het bedrag, dat 
een land daarboven ter beschikking 
stelt op de verschillende "pledging con
ferences", die momenteel in New York 
ook grote aandacht vragen. 

Moge het probleem van de "minista
ten" deze grote ,aandacht ook spoedig 
verkrijgen. 

Studie in de 
medicijnen 

(Vervolg van pag. l) 

van allerlei admiliistratieve en orga
nisatorische beslommeringen, opdat zij 
volle aandacht aan hun onderzoek·, on
derwijs- en curatieve taak kunnen ge
ven? 

• Verdient het geen overweging bij de 
opleiding tot arts rekening te houden 
met een aantal studenten dat later een 
functie als adviseur of bestuurder zal 
gaan vervullen, zodat voor hen een an
ders gerichte opleiding wenselijk is? 

• Kan het rapport-Dijkhuis over de ·af
filiatie van niet-academische zieken
huizen zo snel mogelijk aan de Kamer 
worden overgelegd? 

Op al deze punten he.eft de minister 
positief gereageerd. Wij zien daarom 
met bijzondere belangstelling de open-· 
bare behandeling van de onderwijsbe
groting tegemoet·, 

E. VEDER-SMI'l' 
H. WIEGEL 

'') 1946 Vrije Universiteit (1946), Nijmegen 
(1951) en Rotterdam (1966). 
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waar de gast kt>'ning is 
Cocagne, levend middelpunt van een levende stad: 
perfekte outillage voor vergaderingen, congressen, 
shows, feestelijke bijeenkomsten: royale hotelacco
modatie, restaurant, café, petit-restaurant, bar en 
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Hotel 

"De Herikerberg" 
Markelo - Tel. 05476-223 
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Specialiteiten Restaurant 

Ruime parkeergelegenheid 
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Het rapport van 

prof. Posthumus 

~Enige kritischè kanttekeningen 

bi.f ~een voortreflelijk stuk werk 
Het met spanning tegemoet geziene 

rapport van professor Posthumus over 
het hoger onderwijs is verschenen. Mijn 
eerste reactie is dat een voortreffelijk 
stuk werk in een duidelijke vorm is 
g·epresenteerd. In het rapport zijn zo
veer onderwerpen aangesneden dat een 
gedetailleei'de behandeling liier niet mo
gelijk is en i'k zal mij daarom beperken 
tot enl{ele hoofdlijnen uit het betoog en 
de conclusies van de auteur. 

In zijn betoog over de doelstellingen 
stelt de schrijver met nadruk dat onder
wijs en wetenschap sterk verbonden 
zijn en dat een herstructurering van de 
universiteiten ter wille van een beter 
functioneren als opleidingsinstituut 
niet ten koste mag gaan ·van 

de beoefening van de . wetenschap. Het 
beoefenen van wetenschap blijft een 
van de hoofdtaken van. de universiteit. 

Ook bij de doelstelling van het· uni
versitair onderwijs . komt een meervou
dige functie naar voren, namelijk de vor· 
ming tot zelfstandige beoefening van de 
wetenschap en de voorbereiding tot het 
beldeden van maatschappelijke betrek· 
kingen. · 

Professor Posthumus toont zich geen 
voorstander van een beperkte toelating 
of van een beperking in het aantal dat na 
een. jaar de studie mag· voortzetten, om· 
dat naar zijn inzicht niet met ·voldoende 
zekerheid voorspellingen gedaan kunnen 

. worden over de geschiktheid voor de 
zelfgekozen studierichting ·en over de 
maatschappelijke mogelijkheden. 

Twee fasen 
Ten aanzien van de toekomstige 

structuur kiest professor Posthumus 
voor een twee-fasen systeem. In de 
eerste fase wordt gestudeerd voor een 
doctoraal examen dat in het algemeen 
na vier jaar verkregen moet kunnen 

Prof. Posthumus 

Op uitnodiging van de redactie 
heeft prof. dr. R. Braams, hoogle
raar in de natuurlmnde aan de 
Utrechtse universiteit, een korte be
schouwing geschreven over het 
vorige ·week gepubliceerde rapport
Posthumns. Prof. Braams is lid van 
de landelijke onderwijscommissie 
van de VVD en behartigt in de ge
meenteraad van Utrecht namens 
onze partij de onderwijsbelangen. 

worden. Na het doctoraal examen kan 
men een pro'motie gaan voorbereiden 
waarvoor men twee · à drie jaar krijgt 
toegemeten. Om voor een gesalarieerde· 
plaats als assistent-onderzoeker· in aan
merking te kunnen komen, moet mert 
solliciteren bij afdelingen waar plaatsen 
beschikbaar zijn. Van belang is dat 
wordt gesteld dat een positie als assis
tent-onderzoeker in tijdelijke dienst 
voor de bewerking van een proefschrift 
g e e n t a a k g e e f t in _.het onder· 

wijs. Gedurende de twee à drie jaren dat 
men aan een. proefschrift· werkt, kan 
men zich volledig op dit ·werk concen
treren. 

De schrijver wil dat in de- wet de 
verplichting wordt opgenomen tot het 
instellen van een propaedeutisch exa
men dat in het algemeen aan het eind 
van het eerste studiejaar' moet worden 
afgelegd. Men krijgt twee jaar de tijd 
om dit examen af te leggen. Daarna 
vervalt het recht op het volgen · van 
onderw1j~ &n op de voorl'lieningenpak
.;,•tten. M·m behoudt wel het rec'·•t o:n 
examens af te leggen. Na de propae
deuse :;:.ijn er maximaal vier jaren 
beschikbaàr om het doctoraal examen 
r~f te legg•'n. D .... rn ·, ve1 ·:allen weer de 
rechten óp onderwijs "" v >o"zieningen, 
echter niet op exan <'rl. 

Via deze voorsehrifte. '1• • t professor 
Posthur'lus te bereiken dat in een groot 
aantal gevallen in vier jaar het docto
raal examen wordt afgelegd en dat de 
studie niet meer dan zes jaar zal duren. 
Met de door he'rn voorgestelde vorm 

an rropaedeuse h "]J'. hij te bereiken 
dat de desbetreffende studenten een be
ter inzicht krijgen in de inhoud van het 
door hen gekozen vak zowel als in hun 
eigeP eapacit~?it"n 

In het Yoorgestelde ~.:!hema zouden 
het km.didaatsexamen en het baccalau
reaat kom-::n te verval:l'n. Deze laatste 
graad, waaraan een titel is verbo!iden, 
zon toeg€'kend kunnen worden na het 
behalen van het einddiploma van be
paalde vormen van hoger beroepsonder
wijs. 

Het hoger beroepsonderwijs zal beter 
gecoördineerd moeten worden met het 
universitair onderwijs. Te zamen worden 
deze beide vormen van onderwijs wel 
het tertiair onderwijs genoemd. Een 
volledige herstructurering van het ter
tiair onderwijs wordt door professor 
Posthumus gewenst geacht, de voorbe
reiding van een .,mastodont" wet zou 
ter hand moeten worden genomen. 

Aan de bovenstaande grepen uit het 
rapport zouden talloze interessante en 
belangrijke opmerkingen uit het rapport 
kunnen worden toegevoegd. Aan haast . 
ieder facet dat men in zijn eerste reac
tie zou willen noemen, is aandacht 
besteed. Enkele algemene opmerkingen 
zal ik trachten te maken; 

Uit het rapport spreekt de grote zorg 
van de schrijver voor een objectieve 
beoordeliüg van de student. Hij wil 
graag waar mogelijk, reeds nu .,multi
ple choice"-toetsen een plaats geven in 
examens en tentamens en hij acht een 
intensieve samenwerking tussen. beoor
delaars en deskundigen op statistisch 
psychologisch gebied noodzal;:elijk. 

Bij mij bestaat de vrees dat wanneer 
meri hierin erg ver gaat en slechts de 

hoogst mogelijke graad van objectiviteit 
wenst, het gehele systeem koud en ma
chinaal wordt. De computer bepaalt dan 
de uitslag. De ruimte voor initiatief en 
enthousiasme bij de docent gaat verlo
ren. Aan alle universiteiten . zal de nei
ging ontstaan slechts te trainen op pas
seren van de toets en een verstarring 
van de programma's lijkt onvermijde
lijk. Persoonlijk zou il;: de universiteiten 
een grote mate van autonomie willen 
laten bij het bepalen van de examen
eisen voor het pro.paedeutisclh examen. 
De ene UIIl&versiteit za;! het beter dOen 
dan de andere en dat bepaalt dan mede 
de kwaliteit van die desbetreffoode liDJi
vel'siteit. 

(Vervolg op pag. 7) 

TE OPTIMIS.TISCH 
VORIGE week vrijdag heeft ons Tweede Kamerlid drs. Th. Joekes tijdens een bij

, eenkomst van .. de JOV~ IJ1 Groningen enige opmerkingen gemaakt, o.a. over 
D66 en een mo!;JehJke regeringssamenwerking, reeds r._. de verkiezingen van 1971 
van de VVD met die partij. ' - ' 

Ongetwijfeld vindt men In de gelederen van D'66 liberaal-denkenden misschien 
_wel mee~ dan de. uitspraken van sommige voormannen van die parti/nu en dan 
doen vermoeden. Evenzeer staat vast dat een niet onaanzienlijk aantal D'66-leden 
en -s:temmers meer -~iet in de· socialistische maatschappij-visie, al dan niet met 
p~clf1sm~ gekruid. BIJ al het pragmatisme dat de partij zo gaarne voorstaat, blijkt 
ZIJ In fe1te toch niet te ontkomen aan de duidelijke scheiding t>n .tegenstelling die 
nu eenmaal in de politiek bestaat tussen liberalisme en socialisme. D'66 kampt, 
zoals reeds vaak door ons betoogd, in dit opzicht In wezen met dezelfde proble-
men, die zo kenmerkend geworden zijn voor de confessionele partijen. · 

QE algemene beschouwingen over de begrotlng-1969, zeer onlangs in de Tweede 
.. Kamer gehouden, hebben ook nog weer eens aangetoond dat er van een dui

deliJke politieke lijn in het denken en ~andelen van D'66 geen sprake-,is. Voor een 
deel. zal dat wel veroorzaakt worden door de zojuist gereleveerde tegenstellingen 
in e1gen gelederen. Daar komt echter bij dat men In een streven naar vernieu
wing op allerlei gebied voor de vraagstukken terecht komt bij "oplossingen", die 
e7n zo verwarde Indruk maken, dat men zich de uitwerking ervan maar liever 
n1et moet voo.~stellen. En voor zover er min of meer duidelijke standpunten uit de 
bus komen, ZIJn het vaak de onze niet. Men denke, om twee voorbeelden te noe
men, aan de buitenlandse paragraaf van het D'66-programma en aan de opvatting, 
nog deze week door ~ej. Goudsmit verkondigd, dat ministers hun eigen gang 
kunnen gaan, zonder z1ch gebonden te weten aan hun partij. 

VEEL D'66-f.iguren zijn ons als mens sympathiek en wij geloven graag dàt zij 
bezield worden door oprechte gevoelens. Heel veel meer kan men er echter 

in het verwarde beeld van dit ogenblik niet van zeggen. Als zou blijken dat mr. 
Van Mierlo en de zijnen -door pragmatisch denken of op andere gronden- een 
duidelijke politieke koers gaan varen, behoort een samenwerkiny van de VVD met 
D'66 wellicht tot de mogelijkheden. De realiteit gebiedt echter te stellen dat er 
bij D'66 op korte termijn veel zou moeten veranderen, !-.dien men die samen· 
werking reeds in 1971 zou wensen. De heer Joekes heeft dat, naar het ons voor
komt, op z'n minst wat te optimistisch bezien. 

• Pag. 2: Taakverdeling van fractie 

e Pag. 5: Huurdersbijdragen 

Ph. C. la CHAPELLE JR. 

• Pag. 7: Winstdeling en bezitsvorming 
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Kopij voor deze rubriek. zen
den aan: nt0vr. mr. E. de 
Roock-Bedding, Stadhouders
plantsuen ZlZ, Den Haag. 

Kopij 
Mag ik nog eens_ ·-verzoeken kopij 

bestemd voor deze rubriek uitsluit~nd te 
-willen toezenden aan .het bovèn aan. de
ze rubriek geplaatst .adres. en dus n.iet 
aan de r~dactie .van Vrijheid .en Demo
eratie? 

·Kopij ontvangen· uiterlijk met de och
tendpost op vrijdag, kan, indien ·de 
plaatsruimte .dit toelaat, in het nummer 
van Vrijh. -en Dem. da:t de week daarop 
verschijnt, worden geplaatst. 

E.d.R.- B. 

Nederlands Vrouwencomité 
Het Nederlands vrouwen Comité 

zoekt per 1 januari 1969 een part-time 
secretaresse. · 

Het salaris zal afhankelijk zijn van' op
leiding_ en ervaring .. ~rieven gaarne stu

_ren áan: de presidente van h_et Neder
)ands Vrouwen: Comité, Kohlnginneweg 
156 te Amsterdam. 

Paterswolde :: 
Een contactdag van de Vrouwen in de 

VVD uit de provincies Groningen 
'Friesland en Drenthe wordt op donder
dag 14 november 1968 in het Familieho
tel te Paterswalde gehouden, 

De kosten voor de gehele dag (in
clusief ~offie, thee en uitgebreide lunch) 
bedragen .f 11. Deelneemsters worden 
verzocht vóór 11 november dit bedrag 
over te maken op gironummer 1669757 
t.n.v. T. E. Gerritsma-Bruins, Singel 38 
te Sneek. 

:VRIJHEID. EN DEMOCRATIE 

TAAKVERDELING VVD-FRACTIE 
Na het _aftreden ya:n ·mevrouw Van SomerencDownér als. Tweede-Kamerlid zijn verschillende taken in de . VVD-fractie 

opnieuw~· verdeeld.._· ,\Yij hebben daar- w· ons blad van vorige week reeds n1elding van gemaakt, maar_ helaas zijn in dat 
bericht· ~nige • op,juistheden geslopen èn omissies begaan. Mede ter rectil'icatie daarvan drukken_ wij hieronder een schema af, 

·waaruit ·de ,taalwt;l'nleling, zoals_ deze thans is, blijkt. 

·_· LID PLV.LID COMl\USSIE LID PLV.LID 

Presidi:Î}.m · IZeg'ering I;Iadders Ge ertserna 

' Óomn:tissie yan , · • Geertse_n;ra' 
'Advies voor Perso~ '· ~. 

Verkeer en Zegering Hadders Wiegel I Watèrstaat (vrz.) 
Koning Schlingemann 

rieelsàangelegen- . · . ' 

heden · 
Economische Joekes Geurtsen 
Za keu Portheïne Rietkerk 

Suriname & Van Dijk Tuijnman Handelspolitiek Tuijnman Portheïne 
Antillen Vonhoff Schlingemann Joekes 

Buitenlandse Berkhouwer Schlingemann Middenstand Portheïne Geurtsen 
Zaken Toxopeus Koudijs Vonhoff 

Subcommissie Toxopeus Berkhouwer Kernenergi-e Portheïne Koudijs 
NAVO, Oost-west-
verhouding 
-

Landbol[w en Tuijnman (o.vrz.) Zegering Hadders I 
Visserij Schlingemann 

Berkhouwer Ontwikkelings- Schlingemann '. 
samenwerking 

, Visserij.- Tuijnman Schlingen'lann 

Justitie Geertsema (vrz.) Geurtsen 
Rietkerk . Koning 

Sociale Zaken Veder-Smit Geurtsen 
Rietkerk Portheïne 

Naturalisaties Dettmeijer- Veder"Smit V ?lksgezondheid · Veder-&mit Rietkerk 

Labberton C.R.M, VanDijk Vonhoff 

Binnenlandse Geertsema Koning 
Zaken - Toxo~us (vrz.) Wiegel 

Oettineijer- Veder-Smit 
Labberton 

[nlichtingen. & Toxopeus 
Veiligheids-
diensten ' 

Werkwijze Kamer Geertséma 
Toxopeus 
Joekes 

Civiele Geertsema Dettmeijer-
Verdediging Koudijs Labberton 

Verzoekschriften Koning Geurtsen 
Gemengde Geertsema 

Ambtenarenzaken Koning Geertsema 
en Pensio,enen Rietkerk 

Commissie 
Stenografische 

' Dienst 
Onderwijs en Vonhoff Dettmeijer-
Wetenschappen Wiege~- 1- Labberton 8ommissie van Rietkerk 

Beroep voor 
Financiën Joekes Koning Stenografische 

Portheïne Tuijnman Dienst 

Rijksuitgaven Portheïne Joekes De Ie gat ie s: -
Defensie Berkhouwer Vonhoff Noord-Atlantische Koudijs 

Koudijs Assemblee 

Subcommissie Koudijs Berkhouwer Europees Berkhouwer 
NAVO, WEU Parlement 

Volkshuisvesting Tuijnman Wiegel WEU Portheïne 
en Ruimtelijke Van Dijk (o.vrz.) 
Ordening 

Beneluxraad Schlingemann Wiegel 

Voorzover de ruimte het toelaat, zijn 
zij, die niet vooruit hebben betaald van 
harte welkom tegen een bedrag van .f 12 
voor de gehele dag. 

Introductie van niet-leden, die de s· kb . t 
VVD-beginselen kunnen onderschrijven ' . ·-P. r·· e. -e. ' : ..•. e u r en 
is gaarne toegestaan. . · 

DE VVD 
OP DE 

PROGRAMMA: 
10.30 • 10.1,5 ~tïtr ontvangst· niet koffie. 
10.45 uur Opening door rnevr. E. G. A. 

Wichers-Bron·s, Centrale vertegenwoor; 
digster voor •de Provincie Friesland, 
waarna rnevrouw 0. V. van Sarne
ren-Downer een inleiding zal : hoÎtden 
over: De Vrouw in de Politiek. 

12.30 uur Gezamenlijke ·lunch. 
. -11,.00 uur. Wij hebben de heer J. Ba

.ren~_rna uit Leeuwarden bereid gevon
den voor ons te goochelen. 

11,.30 unr. Mr. A. P. J van Bruggen, 
burgerneéster va.n Delfzijl, zal ons con
fronteren rnet de problemen rondorn de 
Eernshaven. 

15.1,$ ,uur. Sluiting. 

Voor verzorgde levensmiddelen 
en fijn fruit 

. GUICHElAARS .. 
lEVENSMIDDElENBEDRIJF 

Hengelosestraat 168 • Tel. 15855 
Enschede. 

Vrijheid enrwt 
Democratie~ 
D*"'W VQiiVêÇW6n-y yep.,Vtn>H''P ,, etrebejit•.TlQ 

Weekblad van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie. 
Adres van de administratie 
(zowel voor abonnementen als 
voor advertenties): Witte de 
Withstraat 73 te Rotterdam 
(postbus 824 te Rotterdam). 
'l'el. 010-ll10 00, abonnemen
ten toestel 219, advertenties 
toestel 224. Postgiro: 245103 
t.n.v. Administratie Vrijheid en 
Democratie te Rotterdam. 

Jloofdredacteur z 
l»h. C. la Chapelle jr. 

Adre1 van de redactfes 
Nieuwe Herengracht 81 8 
te Amsterdam-C. 

1 nov. 
1 nov . 

1 nov. 
4 nov. 

4 nov. 
4 nov. 

4 nov: 

4 nov. 
7 nov. 
7 nov . 

8 nov. 
11 nov. 
11 nov. 
11 nov. 
11 nov. 
11 nov. 

11 nov. 
14 nov. 

14 nov. 
17 nov. 
18 nov. 

18 nov. 

18 nov. 

18 nov. 

18 nov. 

20 nov. 

20 nov. 
20 nov. 
21 nov. 
21 nov. 

Periode ''an 1 tjm 21 november 

Heerlen (onderwerp: BTW ·en begroting) Mr. F. Portheïne 
H.I. Ambacht (20.00 ~_ur, De Schü<;'f; d~bat Mr. W. J. Geertsema en 
VVD-PvdA) mr. Th. J. A. M. van Lier 

(PvdA) 
Emme~ (20.00 uur, "Grevink'') 
Roosendaal (20.15 uur, hotel Goderie; 
derwerp: Buitenlandse politiek) 

R. Zegering Hadders 
on- Mr. H. van Riel 

Assen (liberale club) 
Marum. (19.3Q uur, caté pe Kruisweg; on
derwerp: Hoe snel veroudert· het nieuwe?) 
Delft (2o:oo uüt, Sbidsdoelen; ondérwérp: 
Liberaal in o~e tijd) . 
Le~uwarden (Politiek Café, Noordvliet 13) · 
·Gorinchem 
·Haren (2,0.00 uur, hotel .De Horst; onder
werp : Planolc;>gische ontwikkeling in en om 
de provincie Groningen) 
J]trecbt (20.00 uur, JaarbeUrs-restaurant) 
Deventer (20.00 uur, hotel De Keizer) 
Waalwijk 
Kampen (20.00 uur, Stadsherberg) 
Weesp 
Delft (21.00 uur,- Prinsenvloot a.d. Wijnha
ven; liberale avond) 
Franeker (liberale sociëteit) 
Middelburg (onderwerp: BTW; in samen
werldng met afd. Vlissingen en Goes) 
Ter Apel, De Posthoorn. 
Amsterdam (kadercursus) 
Veendam en Onstwedde (i.v.m. gemeente
raadsverkiezingen) 
Groningen (onderwerp: De internationale 
politieke situatie; liberale sociëteit) 
Heerhugowaard (20.00 uur, café Veenboer; 
onderwerp: Een liberale kijk op heden en 
morgen) 
Oosterhout (20.00 uur, restaurant Flora; 
onderwerp: Het zelfstandig bedrijf en het 
vrije beroep) 
Leiden (20.00 uur, restaurant v. d. Heyden; 
onderwerp: Buitenlands beleid) 
Wageningen (17.30 uur; liberale maaltijd, 
liberale studenten) 
Gouda (Vrouwengroep) 
JDelft (liberale studenten; koffietafel) 
Leiderdorp 
Dieverbrug (20.00 uur, hotel Blok; afd. 
Meppel e.o.) 

Drs. Th. H. Joekes 
· H. J. L. Vonhoff 

Mr. dr. C. Berkhouwer 

L. Hilarides 
Mr: 'i:i:. van Ri,el 
G. R. Meijer 

Mr. J. F. G. Sch~ingemarin 
Mr. E. H. Toxoi>èus 
Mr. H. E. Koning 
H. Wiegel 

·Mr. J. G. Rietkerk. 
Ir. D. S. Tuijnman en J. Sou
neveld 
Mr. H. van Riel 
Mr. F. Portheïne 

R. Zegering Hadders 
Drs. G. M. V. van Aardènne 
Mr. E. H. Toxopeus en 
H. Wiegel 
Mr. H. van Riel 

Mr. dr. C. Berkhouwer 

Mr. F. Portheïne 

Mr. J. F. G. Sc.:!llingemann 

R. Zegering Hadders 

Mevr. mr. E. Veder-Smit 
Mr. F. Portheïne 
Mr. J. G. Rietkerk 
Ir. H. J. Louwes 

RADIO 
De volgende radio-uitzending 

van de VVD is op donderdag 
7 november, van 18.20 tot 
18.30 uur,. over de 
Hilversu.m 11 (298 m}. 

zender 

M"euws uü de 

Liberale Internationale 
Bij de secretaris van de Groep Ned.er

land van -de Lil::!erale Internat~onale,. de 
heer D. · W. Dettmeijer, Van Mojalen
laan' 14 te· Den Haag, is, na inzending 
van 30 cent voor verzendkosten, in 
Engelse tekst de resolutie over ont
·wikkelingshulp verkrijgbaar, ·welke op 
het congres van de Liberale Internatio
nale; in september te Den· Haag ge
houden, is aangenomen. 

ALLE 

VERZEKERINGEN 

• 
HYPOTHEKEN 

• 
FINANCIERINGEN 

• 
lnakelaarskantoor 

arawe& 5 wa•~enaar tel. o 1751·5675.• 



. VRIJHEID EN ,OEMOCRATIE 

• Terreur 
Het is weer zover. Amsterdam is we

derom het erbarmelijke toneel van zin
loze "demonstraties", die het leven van 
de' middenstad . ontwrichten en een grote 
en extra versterkte politiemacht op'· de 
been houden. . · . 

Ik heb - als persoonlijke mening -
hier al eerder mijn twijfel' tûtgesproken 
aan de passende' 'plaats in ónze· demo
cratische rechtsstaat van d,ergelij~e om 
allerlei gezochte redenen aan de 1open
de band gehouden demonstraties. Nim
mer ook heb ik èr geloof aan gehecht, 
dat het aan de nieuwe- blirge~eester 
Samkalden te danken zou zijn,' dat het 
deze -zomer in Amsterdam vrij rustig is 
geweest. Daar trekt het soort lieden van 
deze demonstraties zich niets van aan. 
Ook burgemeester Samkalden is voor 
hen de "regent", die de . "gevestigde 
orde" vertegenwoordigt. Bet lijkt er 
dan ook eerder op, dat het slechts een 
stilte voor de storm is geweest. 

Ondertussen heeft, zoals van deze 
oud-minister van justitie mocht worden 
verwacht, de burgemeester als hoofd 
van de politif\ toch niet geaarzeld opzet
telijk op het spitsuur voorgenomen z.g. 
studenten-demonstraties te verbieden en 

IHertens sprak forse taal 
(zie: va.kbonden) 

bij toch doorgaan deze met politiegeweld · 
te verhinderen 

De opzet tot ordeverstoringen is duide
lijk gebleken. Daar niet tijdig op de 
krachtigste wijze tegen ~n te gaan zou de 
hoofdstad des lands aan de volslagen 
willekeur van onverantwoordelijke ter
roristen uitleveren. 

Het is goed, dat andere groepen stu
denten, zoals het Nederlands Studenten 
Akkoord (NSA), zich op niet ·mis te 
verstane wijze tegen dit terroristisch 
optreden hebben uitgesproken. Het zou 
werkelijk noodlottig zijn, wanneer door 
onvoldoende tegenweer uit studenten
kr{ngerr zelf, het Nederlandse volk de 
studenten in het algemeen met dergelijk 
o'rdinair -terrorisme zou gaan vereenzel· 
vigen. (Men zie over de demonstraties 
en hun achtergronden ook de kroniek 
van onze Amsterdamse medewerker .op 
pag. 4.) 

• Evenredige 
vertegenwoordiging 

Voor zover er ontevredenheid bestaat 
over de werking van ons staatkundig 
bestel, richt deze zich tegenwoordig 
nogal eens tegen de evenredige verte
genwoordiging. In de afschaffing daar
van en in de vervanging door een 
districten-meerderheidsstelsel zien som
migen blijkbaar het wondermiddel om 
alle kwalen te ondervangen. 

Zoals ook nog eens uit het rapport 
van de commissie-Geertserna is geble
ken, zijn degenen die er zo over denken, 
in o n z e kring echter niet of nauwelijks 
te vinden. 

De voorstanders van het behoud van 
de E.V. kunnen. o.a. troost putten uit het 
feit, dat in andere· landen, voor zover 
daar andere kiesstelsels wÓrden toege
past, de bezwaren zich juist tegen d i. e 
stelsels richten en velen de E.V. zouden 
prefereren. 

Is dat slechts een troost-uit-het-nega
tieve, sterkte in positiever zin valt te 
putten uit wat in Ierland is geschied. 
Daar had de regering voorgesteld, van 
de evenredige vertegenwoordiging over 
te schakelen op districtsverkiezingen. 

Dat voorstel is echter bij volksstem-
ming verworpen. , 

Van de één miljoen stemgerechtigden, 
die hun stem uitbrachten, ptemde 60 
pct. tegen het voorstel. Het geloof in de 
heilzaamheid van het districtenstelsel is 
ook cii:lar kennelijk niet zo groot. 

• sex:.films 
Het is bekend dat abnormaliteit'en 

vrijwel nooit een lang leven hebben. 
Vanzelfsprekend kan niet alles wor~Ien . 
getolereerd, maar al te snel behoeft 
men. nu ook niet in paniek te raken. Er 
komt meestal wei een natuurlijk even
wichtsherstel. · · 

'Zo wist' Het Vaderland in zijn weke· 
lijkse bijlage dezer dagen te vertellen 
dat het er naar uitziet dat de hausse in 

Volgens dezelfde EEG-afspraak is 
men ook in de Duitse Bondsrepubliek 
(en daar reeds eerder dan wij) op de 
BTW overgeschakeld. Ook daar was 
aanvankelijk veel onrust, maar deze is 
vrij spoedig geluwd, omdat in de prak
tijk gebleken is dat na de eerste .(blijk-

, baa:r bijna onvermijdelijke) vergissin
gen en verwarring de prijzen er maar 

., weinig zijn gestegen. , 

Wel bleken er aa.nvankelijk ·door de 
winkeliers wat fouten te zijn gemaakt; 
te hunnen voordele, maar .ook wel te 
hUiinen-nadele .. Ambtenaren van ons .mi
nisterie van financiën hebben zich 

. persoonlijk op de hoogte gesteld van de 
ervaringen in West-Duitsland, waaryan 
in ons land nu (o.a. bij de voorlichting) 
dankbaar gebruik kan worden gemaakt. 

de produktie van wat men aanduidt. als Wij hopen dat deze welhaast revolutio· 
"sex-films" oever haar hoogtepunt heen naire omschakeling, die uiteindelijlt 

.zou, ,zijr~.' :De Amerikaanse producenten, toch een logischer en beter systeem van 
qie h:i · Gróót-Brittannië filmen, hebben, . omzetbelastingheffing. brengt, dank zij 
'i:enminst~ ~èn aantal werkplannen, waar-. -aller koelbloedigheid en medewerking 
in se~ een zwaar accent zou hebben, zo soepel mogelijk zal verlopen. 
van···de pr.oduktiel~ist afgevoerd. · , ~ 

In de afgelopen jaren hebben' de Ame· • Vakbonden ' 
·rikanen in Engeland geëxperimenteerd- '. 
door nieuwe· producers en regisseurs .de· 

. yrije hand te laten in het kiezen Yf!l. 

Het is weer zover (zie: Terreur) 

onderwerpen en de uitwt;rking daarvan. 
Het experiment is echter in zoverre 
mislukt, dat het. Amerikaanse publiek de 
films niet accepteert, hetgeen ten gevol
ge heeft gehad dat de financiers een 
doeltreffender toezicht wensten op on
derwerpen en draaiboek. 

Slechts de Amerikaans-Britse films, 
die de klassieke Jijnen van de vertel
kunst volgden (met avonturenverhalen 
en romantische personen) bleken· grote 
successen te zijn. . , 

Ook het Britse publiek wordt het moe, 
steeds weer geconfronteerd te worden 
met sex in allerhande variëteit. 

Het is als overal elders: wat men te 
veel krijgt begint te vervelen en verliest 
zijn attractie. Dat geldt zelfs 'Voor de 
moderne "sex." 

• De BTW 
Er doen de wildste verhalen de ronde 

over-cfe prijsstijgingen, welke als gevolg 
van de BTW, het nieuwe systeem van 
omzetbelasting, na 1 januari a.s. zouden 
optreden. Die verhalen zijn mede in de 
hand gewerkt door advertenties, waarin 
het publiek werd opgewekt, bepaalde 
artikelen nu te kopen, omdat ze na 1 
januari door de BTW aanmerkelijk 
duurder zouden worden. 

'Gelukkig is hiertegen èn van de zijde 
van de Consumentenbond èn van de zij
de van het georganiseerde bedrijfsleven 
krachtig ingegaan. Al die verhalen zijn 
volgens de regering en volgens dé 
deskundigen van genoemde bond en het 
bedrijfsleven, onjuist. 

Sommigen gaan zelfs zover te spreken 
van een prijsstijging van 12 pct. Zij 
denken dan aan het hoogste tarief (er 
zullen twee tariefklassen zijn: van 4 
pct. en van 12 pct.), maar vergeten dan 
gemakshalve, dat naast die 12 pct. moet 
worden gesteld hetgeen tot nu toe vol
gens het oude systeem van omzetbe
lasting werd betaald. 

De werkelijkheid is dat een aantal 
artikelen inderdaad wat duurder zal 
kunnen worden, maar andere goedko
per. Volgens de berekening van het 
Centraal Planbureau zal dat per 
s a I d o resulteren in een prijsstijging 
van 1,3 pct. 

Het gaat met de vakbonden niet zo 
goed. Ondanks de toeneming van de be-
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roepsbevolking, stijgt het ledental niet. 
Integendeel, het is ook het afgelopen 
jaar weer wat teruggelopen. 

Natuurlijk/zijn er onmiddellijk weer 
stemmë:ll opgegaan dat de vakbeweging 
in Nederland niet strijdbaar genoeg is 
en te "meegaand" zou zijn. De "forse" 
taal van de heer Mertens, voorzitter 
van het , Nederlands Katholiek Vakver
bond, zal daar óók wel mee iri verband 
staan. En zeker geldt dat voor een an
dere NKV-bestuurder, de heer Van 
Brussel, die er bezwaar tegen heeft, dat 
de vakbeweging de "gevestigde orde" 
in stand houdt. 

Toch worden er ook wel heel andere 
geluiden gehoord en wij geloven dat die 
de waarheid- dichter . benaderen. Zo 
heeft een toch zeer progressief man als 
proL dr. W. Albeda, oud-secretaris van 
het Christelijk Nationaal Vakverb.ond, 
zich op een studieconferentie in geheel 
andere zin . uitgelaten. Wij laten nu 

· daar, dat Zijn inzicht kennelijk mede is 
bepaald door vrees voor de ai~ 'enigen 
wel in opgang zijnde categorale Yikl:lon-
den... . , - ,., 

Volgens de persverslagen heeft prOf. 
Albeda . betoogd dat de vàKbeweging 
voór de middengroepen te ;,socia
listisch" of te "radicaal" is. Willen, zo 
waarschuwde hij, de vakcentrales een 
greep_ kr:ijge_n op de (als vakb,eweging 
politiek neutrale) categoraal ~geor•ga
nisèerden, dan zullen zij zich neutr,aler 
tegenover de politiek moèten opstellen. 
Zij zullen minder exclusief moeten op· 
treden vQor de. lager betaalde arbeiders 
en zij zullen ruimte moeten laten voor 
de opvattingen vin -de beambtengroepen 
over zaker} als :rried.èzeggenschap, socia
le premies en vermogensaanwasdeling. 

Wanneer de vakcentrales hun politiek 
niet wijzigen, zullen• . steeds meer 
mensen uit de .,nieuwe · ·miààènstànd" 
zich .categoraal·· organiseren en zich in 

Albeda: vakbeweging is 
te socialistisch 

een eigen beambtenvakcentrale tegeno
ver de arbeidersvakcentrale ops,t~llen. 
En hij herhaalde, dat de vakbeweging 
zich politiek neutraal zal moeten opstel
len. "De vakbeweging moet pluriform 
worden en hopelijk daardoor weer ex
pansief." 

• Nieuwe middenstand 
Zoals ook onzerzijds, mede naar aan

leiding van de gestadige achteruitgang 
van de PvdA na haar hoogtepunt van 
1956, meermalen, is bétoogd, ls prof. Al
beda van oordeel, dat zich een ,,nieuwe 
midde'nstand" ontwikkelt. De verschui
ving van de industriële naar de dienst
verlenende sector houdt in, dat er 
steeds meer administratief-technisch en 
leidinggevend per-soneel ·komt. Die nieu
we middenstand voelt zich, zoals in het 
verleden gebleken is, nie•t tot de traditio
nele valtbeweging aangetrokken. Van 
de arbeiders is 50 pct. in de vakcentra
les -georganiseerd en van de beambten 
slechts 15 pct. Dat komt, zo :>;egt prof. 
Albeda, omdat de beambte: a. zich met 
de directie identificeert, die tegen de 
vakorganisaties is (?); b. vindt dat zijn 
inkomen afhankelijk Is van zijn 
persoonlijke kwaliteiten; •c, gericht is op 
persoonlijke promotie en eigen .· belan
genbehartiging; ·d. bed•Icht is VÓór' het 
overwicht van de arbeiders in de vak
centrales; e. vertrouwt dat zi)n · inko
men toch wel mêeloopt met de loonont
wikkeling van de arbeiders. 

Door de toel'leming van het aantal 
medialen zullen deze tendenties steeds 
minder sterk worden. De arbeiders krij
gen meer oog voor persoonlijke promo
tie. De opleiding wordt steeds beter. 
Het verschil tussen arbeider en be
ambte vervaagt. Door de opmars van 
de · nievwe middensland "verburger
lijkt" de maatschappij. Deze nieuwe 
middengroep voelt zich in de traditione
le vakbeweging niet meer thuis. Zij 
voelt er zich zelfs door bedreigd en 
organiseert zich (voor zover zij dat 
doet) categoraal en politiek neutraal, en 
zal , zich op den duur aaneensluiten tot 
een categorale vakorganisatie. 

A.W. ABSPOEL 



·;. ,. . '• ' ·. \~ - .. oe tunnel en de rellen 
TWEE. ortderwerpen ·vragen deze week 

de aandacht in Amsterdam. De 
iJ-tunnel is eindelijk geopend, en er zijn 
weer demonstraties geweest in de stad. 
Beide gebeurtenissen staan los van el
kaar. De ene geeft reden tot een zekere 
vreugde,· de andere doet dat vooralsnog 
niet. 

Voor Amsterdam, vooral voor Amster, 
dam-Noord, is de opening van de IJ-tun
nel een verheugende gebeurtenis. De 
tunnel kan het begin zijn van een wer
kelijke verlossing van Noord uit het iso· 
lement waarirt het tientallen jaren heeft 
verkeerd. Het ·mag dali waar zijn dat er 
natuurlijk ve1·bindingen waren tussen 
Noord en 'de rest van Amsterdam, ;maar 
met de komst van de IJ-tunnel is niet 
alleen een . technische, ·maar vcioral ook 
een "psychologische bartel tussen beide 

· stukken Amsterdam .tot stand gekomen. 
· Het. zal niet nodig zijn over de tunnel 

zelf nog iets te zeggen. Vrijwel alle 
Amf>ter·damse ·en landelijke dagbladen 
hebben ruiine aalielacht aan de IJ-tun. 
nel besteed, de meeste bladen .hebben 
er axtra·nummers of bijvoegsels aan 
gewijd. De zeer· grote mate· van vak. 
manschap die noclig was voor de bouw 
van deze tunnel is voldoende belicht. De 
IJ -tunnel is, ook volgens niet-betrokken 
deskundigen op het gebied van ·tunnel
bouw, een van de moeilijkste opga-.ren 
geweest ,·die de \vereld op dit gebied· 

heeft gekend. De drassige, onbehouw
bare bodem van het IJ en de belenime
rende aanwezigheid van lage spoorbrug
gen hebben het uiterste gevraagd van 
het vakmanschap van de bouwers. 

De tunnel is er nu, de wegen eigenlijk 
nog niet. Vooral aan 'de ztiiclkàn{ zal 
voorlopig nog wel moeten worden gere
kend op stagnaties bij veelvuldig ge
bruik van de tunnel. Dat zou weleens 
kunnen betekenen dat potentiële ge
bruikers van deze . verbinding voorlopig 
toch een andere route kiezen, waardoor 
een· onzuiver beeld van de rentabiliteit 
van de tunnel zou worden verkregen. 
Màiu zelfs als dat zo is, dan zal dat 
toch tijdelijk ZIJn. De mogelijkheden 
van deze oeververbinding zijn groot, ze 
zijn op de wegen na verwezenlijkt en 
ond1.)-nk$ deze . tijdelijke beperking is er 
inderdaad reden tot vreugde. 

-Die reden tot vreugde geven- de de
monstraties . van de afgelopen dagen 
niet. Veeleer moet men vrezen dat zij 
een bevlekking beteke11en van het hoge 
goeq van de vrijheid, en in het \lijzon' 
der. van de demonstratievrijheid die 
vooral in Amsterdam bijzonder hoog 
wordt gehouden. Van die vrijheid is een 
onzindelijk gebruik gemaakt. 

De eerste aanleiding .was al onzui
ver .. Die aanleiding was de veroorde-. 
ling van een groepje -jongeren,' goed-

Ambtenarè-ncentruln._. 
R.' ·. OTTIDRDAM., zit. weer :ri.lidden in de 
. begrotingsacÜviteiten. Van de open~ 
bare commissievergaderingen, . die nu al 
een reeks van jaren het plenaire begro~ 
tingsdebat plegen in te leiden, hebben 
we er op dit ogenblik twee achter de 
rug, te weten die over de algemene 
perso11eelszaken en over· de econo~ 
mische áangelegenheden. 

··In beide commissievergaderingen zijn 
enkele interessante onderwerpen aan de 
orde gekomen. Zo heeft bij de bespre
king van de personeelskwesties het 
c.h.·commissielid Viersen met veel slag
vaardigheid en grote hardnekkigheid 
een pleidooi gevoerd voor toelating van 
het' Ambtenarencentrum tot het. georga-. 
niseerd overleg. 

Hierbij valt op ·te merken .dat deze 
ari1.btenarenorganisatie in Rotterdam 
systematisch uit het overleg wordt ge-· 
weerd ondanks het feit dat zij . op 
rijksniveau en in de andere grote steden 
allang als bonafide gesprekspartner is 
aanvàard. Nog maar ruim een jaar ge
leden heeft de Rotterdamse raad de 
noilnen voor toelating tot het georga
niseerd overleg zo hoog gefixeerd dat 
vocir het· Ambtenarencentrum alle 
kansen: bij wijze van spreken voor goed 
verkeken waren. 

Het desbetreffende besluit werd met 

een !Aeer<lerheid van slechts .één stem 
Ü9 tegen ïB) genprrien; ·het ver.ràaddl) 
duiÇelijk df) invloeO. van de erkende vak
organisaties. ·De· meerderheid maakte 
geen beste beurt. Niet ten onrechte is 
haar achteraf gebrek aan gevoel voor 
democratische verhoudingen verweten. 
. Het heeft ons in de commissievergade
ring d~ugd gèdaan te rilcriren dat de 
inzic·hten Zich sindsdien sterk)J.ebben ge
wijzigd, ook in de kring van hen die 
hebben meegeholpen het sterk gehekel
de normensysteem te bepalen. 

.De socialistische wethouder J etting
hoff' heeft verklaard dat van hem geen 
ihitiatief te ve:rWachten is om dit. sys, 
teem op· de helling te zetten. Zou echter 
uit de raad zo'n initiatief worden ont
plooid en zou tot verzachting van _de 
normen· worden besloten, dan was hij 
bereid aal1 de uitvoering .van het besluit 
loyale medewerking te verlenen. De 
heer Viersen kondigde daarop zonder 
aarzeling aan in het plenaire begro
tingsdebat een motie tot herziening van 
het toelatingsstels el te . zullen indienen. 
Gezien het feit dat hij in de commissie
vergadering met dit plan· van de meest 
uiteenlopende kanten warme bijval' 
oogstte, lijkt succes verzekerd. 

Wij hebben de stellig indruk dàt voor 
het Ambtenarencentrum de vooruitzich· 
ten hoopvoller zijn geworden. 

Beter perspectief 
OPTIMISME en· pessimisme wisselen geenszins onredelijk ware~. Mèt het prO-
.. elkaar. .. af in de twee nota's; die b. vinciaal bestuur, dat ook al .hiet over-

en w. in de afgelopen week het licht vloe·ide vari "uitbundige genegenheid voor 
hebben doen zien. De ene nota handel- Den Haag, is toen een werkgroep ge-
de· over de economische o·ntwikkeling vormd. Deze werkgroep, waarin dus 
van onze stad, de a'ndere hield- zich ook het rijk is Vertegenwoordigd, heeft 
vooràl inet de stedelijke structuur _., nu o.m. gepleit voor "een heroverwe
vmningbouw - Sanering e.d. - bezig. ging van de stedelijke ontwikkeling in 
Het meest opvallende in deze lectuur is het staelsgewest Den Haag om een vol
ongetwijfeld het feit, dat binnen tien doende aantal bewoners te kunnen huis
jaar de. irtzichten van het ri~k ten op- vesten, die het draagvlak moeten vor-
zichtè van Den Haag en de agglomeratie men voor een bij de regeringszetel 
toch wel duidelijk zijn veranderd. Ten passend centrum van allure." Wanneer 
goede gelukkig. Heel diplomatiek laten het rijk het hiermee eens is, kan er 
b. · en w. deze la::ttste constatering licht komen aan de hol'izon. Een feit is, 
achterwege~ maar wij menen hierop wel dat het rijj{, dat al jaren geleden belang-
de aàndacht te mogen vestigen. Vorige rijke bouwactiviteiten in Den Haag had 
regeringen waren Den Haag - als ge- dienen te ontplooien, daarmee sinds 
meente - niet zo bijster goed gezind. enige tijd inderdaad bezig is: Te lang 
De gevolgen claar·van zijn niet uitgeble- hebben terreinen in de binnenstad en in 
ven: vertraging in de woning-bouw en het Bezuidenhoutkwartier - bestemd 
daardoor handhaving van de woning- voor rijksgebouwen - braak gelegen. 
nood·; afremming van de wederopbouw 'l'e lang heeft Den Haag- moeten wach
van het Bezuidenhoutkwartier; het uit ten op de verbetering van de Scheve
de weg gaan van bestuurlijke oplos- ningse buitenhaven, waardoor de out-
singen binnen de ag-g-lomeratie; omrol- wikkeling van de >"jsserij, de vracht-
doende middelen om de sanering krach- en passagiersvaart én het toerisme is 
tig aan te vatten; uitstel van verbetering belemmerd. De voorgenomen· verJJlaat
van de S~heven1ngse haven; verplaat- sing van rijksdiensten schijnt een wei-
sing vb.n rijksdiensten, enz. nig zorgvuldig getroffen beslissing. . 

In alle opzichten is de ontwikkeling Opvallend is, dat het E.T.I. Zuid-
van onze stad door dit regeringsbeleid Holland, waarop de nota inzake de 
tegengehouden. Pas tegen het einde van economische ontwikkeling van Den 
1967 begon het tot het rijk door te Haag is gEJbaseerd, nogal pessimistisch 
dringen, dat de wensen van- Den Haag-.' over- de toekomst -van onze stad is; 

~- [. - .. -· . 

deels studenten,· die. begin oktober het 
Mexicaanse consulaat in Amsterdam 
hebben "bezet•:. Zij zijn vorige week 
veroordeeld wegens lokaalvredebreuk. 
Dat hadden zij kunnen verwachten, juri
disch hebben zij lokaalvredebreuk ge
pleegd en al zal dan bij ·de beoordeling 
van zo'n daad aandacht kunnen worden 
gegeven aan de motieven daartoe, de 
wetsschending · blijft bestaan. Wie de 
vrijheid wil verdedigen en tegen de on
vrijheid wil strijden mag, neen, moet 
dat d.oen. Vrijheid is waard te wo1;den 
verdedigd en bevochten. En als er geen 
lègale mogelijkheden zijn, zoals tijdens 
de bezetting van ons land, dan ontstaat 
het rèclit op andere middelen .. In het 
Nederland, van. vandaag zijn binnen de 
grenzen van het recht mogelijkheden 
om te getuigen van bewogenheid èn 
standpunt. 

_Er zijn landen waar die mogelijkhè· 
deli. niet besta'an. Daar: Wordt gelme. 
veld, dàar worden politieke vonnissen 
geveld. Men heeft dat kort geleden in 
Tsjechoslciwakije kunnen zien. De nu 
protesterende linkse - groepen hebben 
toen gezwegen. 

Nu hebben zij geprotesteerd, echter in 
de grond niet tegen de gang van zaken 
in .. Mexico,. maar als directe ;otanleiding 
tegèn het feit dat er ovei· enkelen niet 
een ]J?lltiek vohni~ i::) wev~ld. Dat is een 

l\JfET een verrassin,g werden wij ge
lU; éonfronteèd ' iri ' de commissiever
gadering over de economische aangèle: 
genhe.den. Daarvoor zorgde de liberaal 
Baggerman ën wel door voor de re
constructie van het openbaar slachthuis 
een plan van een te goeder naam en 
faam bekend staand architectenbureau 
op tafel te leggen. dat een kostenraming 
van een kleine f 20 miljoen behelsde. 
Een rapport van een gemeentelijke stu
diecommissie was. voor ditzelfde project 
tot een begroting· van . f 80. miljoen· gelw-
men. · · · 

Voor de commissie en haar voorzitter, 
wethouder Worst, was dit nog maar één 
reden om dit vraagstuk met uiterste 
behoedzaamheid te benaderen. Aanlei
ding daartqe gaf eveneens de we· 
tenschap dat een breed complex van 
belangen . waarschijnlijk nog het meeste 
wordt gediend door de stichting van een 
centraal in de randstad gelegen, door 
de grootste drie of vier gemeenten geza
menlijk geëploiteerd slachthuis. 

Uit de woorden van de wethouder kon 
worden afgeleid dat . hierover intensief 
b,eraad wordt gevoerd tussen de dag·e
lijkse besturen van Rotterdam, Amster
dam en Utrecht. Nàar het schijnt toont 
nu ook . Den Haag bereidheid mee te 
doen. Op. voorstel van Amsterdam moet 

met name ,wat de .. mogelij'l\heden van· 
de Sclievenn~gse haven betreft.B. en w. 
hebpen hierop _:;,..:. en we, geloven niet 
ten, onn~chte. 7" eel1 wat optimistischer 
kijk.. ' ·•· .··· ·. . 

.. N.iettemin . ba~:rt. de_ ec-onomische toe
stand van Dert Haag wel zorgen en 
daarbij ·valt vooral aan de metaalindus
trie te denken, die toch wel een ernstige 
knauw heeft gekregen door de debácle 
bij Van Heyst en Beha. Den Haag 
heeft een hoog werkloosheidscijfer, 
waarbij in het bijzonder aan dat in de 
bouwnijv.erheid valt te denken. Ernstig 
ls, dat het .bedrijfsleven de neiging 
heeft (oudere) mannelijke werknemers 
in dè adlninistratièvè sector af te stoteri 
en dezen tr-aCiht te vervan.gen door jonge 
vrouwelijke arbeidskrachten. Over het 
geheel genomen - uitzonderingen daar
gelaten - is het industriële klimaat 
in onze stad niet zó best. Het is goed, 
dat b. en w. deze ontwikkeling onder-

. kennen en in hun nota over de ruim
telijke ordening en ·Je volkshuisvesting, 
hieraan aandacht schenkt. 

Voor wat de woningbouw betreft, 
uit de opsomming, die b. en w. geven 
over hun voornemens, blijkt, dat men 
zich niet langer wenst neer te leggen 
bij het gebrek aan bouwgrond. B. en w. 
zijn nu voornemens belangrijke stukken 
tuinbouwgrond op te offeren ten be
hoeve van de volkshuisvesting. Ook de 
tuingronden in Waldeclc zullen hieraan 

verbijsterende verwringing-- van motief. 
Misbruik van politieke macht ter be
knotting van de vrijheid elders leidt 
hier tot protest tegen het juridisch oor
deel over een wetsschending. 

De zaak wordt nog beschamender 
doordat de demonstratie• van vorige 
week donderdag werd gehouden n;otdat 
in een telefoongesprek tussen de voor
zitter van de ASV A en de burgemeester 
van Amsterdam duidelijk de indruk 
werd gewekt dat de - verboden - be
toging niet zou doorgaan. Maar nog 
triester is dat vervolgens voordat de 
demonstratie van zaterdag werd gehou
den (die overige.ns voortreffelijk is _ver· 
lopen) in · studentenkringen uitvoerig is 
gediscussieerd over de beste· manier om 
,,de arbeiders tot deelname te bewe· 
gen"; w.aarop natuurlijk de oplossing 
werd gevonden: -. laten we mete€m' ook 
demonstreren :Voor· .. lnonsverlió~ng, kor
tere ... arbeidstÎ.jden en 'meer werkgèle
genheid. Het.. is vooral de onzindelijke 
mánier waarop .déze demonstratiemotie, 
vèn erbij gesleept zijn .diè voqr d.e ont
maskei·ing zorgt: hèt is ont~tellend .dat 
een- groep waaruit straks leicj.inggeyen
de mensen mogen worden verwacht er
toe kan besluiten een demonstratie te 
houden en pas daarna gaat zoeken naar 
een inhoud daarvoor. Zoiets kan :;tlleen 
ongestraft gebeuren.·in een zeer _defno-· 
cratisch land., 

reeds een Deens Architectenbureau bij 
:het overleg zijÄ betrokken: . -

In deze tw~ede. commissi~vergàdering 
heeft voorts 'de' brandweer ruimschoots 
in de aandacht gestaan. De beleidsnota 
van wethouder Worst heeft daarvoor 
een reorganisatie aangekondig-d die de 
strekking heeft het beroep op de vrijwil
ligers te vermind.eren . .Tot deze aanbe· 
veiing-· is ' .de wethouder gekomen' . op 
grond van .de ervaring- dat blijlrens de 
opkomstcijfers. de animo van de vrijwil
ligers, vooral bij klein alarm, sterk aan 
het verminderen.is. 

bè rèorgan1satieplannen hebbèn in 
het korps vrijwilligers grote vei'ont
rusting gewekt,. wat tot uiting is geko
men in dreigend klinkende brieven . aan 
het gemeentebestuur. Terecht hebben 
wethouder Worst en de commissieleden 
in de commissievergadering in niet mis 
te verstane bewoordingen verldaa!·d dat 
dit niet de juiste benaderingswijze is. De 
socialist Van dér Vlerk voegde daaraan 
toe dat de brandweer zich geen heilig, 
nooit voor verandering vatbaar instituut 
mag achten. 

Uit de vergadering· hebben wij de 
. overtuiging gekregen dat met de reor· 

ganisatie op de ingeslagen weg zal wor· 
den voortgegaan. 

' -
- öp wat langere duur - niet kunnen 
ontkomen, Voorts ,.willen b. en w. ernst 
maken met herbouw na 'sanering. De 
omgeving va.n het Oranjeplein staat 
hierbij voorop. Afgestapt wordt van het 
verouderde inzicht, dat hoogobouw voor 
de volkshuisvesting voor een woonstad 
als Den Haag niet verantwoord zou 
zijn. Hierover verheugen wij ons; in het 
verleden hebben wij bij herlialing kri
tiek geoefend op de stadplanners, die 
aan het knusse :kara~der van Den Haag 
wilden. vasthouden en veel te weinig 
rekening hielden met de mode·rne op
vattingen op het gebied van stedebouw. 

B. en w. maken het overigens duide
lijlr; dat Den Haag met zijn bepe·rkte 
oppervlakte toch niet de groeiende be
volking - of misschien is het beter 
:e spreken van het groeiende aantal 
woningzoekenden - zal kunnen op
vangen en dat hiervoor dus moet wor
den uitgeweken naar de agglomeratie
gemeenten (inclusief Zoetermeer) en 
zelfs naar andere, nabij Den Haag ge
legen gemeenten! 

De nota's zullen straks bij de behan
deling van de begroting stellig veel aan
dacht krijgen. Ze kunnen de discussie 
zeker interessant maken. Misschien 
zal de kritie]{ daar,bij niet ontbreken. 
Dat is niet erg, mits het opbouwende 
kritiek is. In elk geval - zo menen we 
-hebben b. en w. met deze twee nota's 
waardevol werl{ verricht. 
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men in sommige gevallen, met name in 

Huurdersbijdragen 
de grote steden en vooral iii en rond 
Den Haag, nauwelijks of niet kan 
doorstromen. Voor sommige gebieden 
buiten de rahdstad, waar de afgelópèn 
jareri, de' bm.iw .van duurdere wonhlgen 
nauwelijks ter hànd is· genomen _; ik 
denk met name aan de provmcie 
Friesland - geldt hetzelfde. Niet elke 
bijdrageplichtige is dus in staat om op 
dit moment naar een duurdere woning; 
te verhuizen. Inkomenstrekkers boven 
de welstandsgrens' hebben m sommige 
gevallen een duidelijke, nu niet altijd en 
direct te beTiedigen, behoefte .aan ~en 
andere woning.· Maar. wel. moet daarbij 
worden bedacht dat hèt grote verschil 

!Zoals reeds aangekondigd in Vrijheid 
en Democratie van 25 oktober wil ik via 
ons partijblad graag aan onze leden en 
kiezers verantwoording afleggen voor 
het door de Tweede Kamerfractie van· 
de VVD tegenover het wetsont
werp-huurdersbijdragen ingenomen 
standptmt. 

VVD-Tweede Kamerlid H. Wiegel schriift in 
dit artikel over de huurdersbiidragen o.m.: 

tussen de woningbehoevendim boven en 
die ·beneden de welstandsgrens is, dat 
de groep boven de welstandsgrens soms 
moet wachten en inderdaad een heffing , 
moet betalen, maar toch ook het uit· 
zicht heeft - al kan dat een paar jaar 

Daarom ook acht ik dat juist voor wat 
betreft dit wetsvoorstel pertinent nood· 
zakelijk, omdat er over geen van de 
onderwerpen die ik tot . nu toe voor de 
Kamerfractie behandelde, bij ons frac· 
tie· en partijsecretariaat zoveel brieven 
en telefoóntjes zijn binnengekomen als 
over deze zaak; Van onze ka1it is dat 

"Het is een, naar wetsontwerp, met onbilliike 
kanten, maar hEit beoogt ook aan een bitter 
onrechtvaardige situatie wat te doen". 

· iwsten - op een duurdere huur - of 
een eigen woning, terwijl diegenen die 
beneden de welstandsgrens zitten geen 
heffing behoeven te . betalen, maar ook 
nauwelijks wonen, inwonen, in een ltrot 

ook uitdrukkelijk aangemoedigd: reeds bijdrage moeten voldoen welke 
in Vrijheid en Democratie van 22 de· schoksgewijs toenam naar gelang men 
eerober 1967 heb ik in een eerste voorlo· een hoger inkomen genoot. 
pige verantwoording · van onze aanpak In het voorlopig verslag dat. op. 6 fe. 
v;:tn dit wetsontwerp op reacties van bruari verscheen - ik zat toen zelf nog 
onze leden aangedrongen. Alle· leden en niet in de Kamer - werd ook van libe· 
kiezers die mij hierover hebben bena· rale zijde het plan van drs. Bogaers op 
derd, hebben mmiddels ook een een aantal onderdelen gekritiseerd. In 
persoonlijk antwoord ontvangen of klij· beginsel stelden de liberale leden van 
gen dit binnenkort. In. deli?e drukke be· de desbetreffende Kamercommissie zich 
grotingstijd was het mij niet mogelijk eéhter, zo merkten zij Ïl1 het voorlopig 
steeds onmiddellijk te reageren. · verslag op, ' achter de grondgedachte 

Op de oorzaken van de ondoorzichti- van de voorgestelde maatregel. 
ge, verkrampte en onrechtvaardige ver- De belangrijkste bezwaren tegen het 
deling van de woningvoorraad en dus de oorspronkelijke voórstel-Bogaers waren: 
woningnood m ons land::. ga ik m dit 1; :,er was in het ontwerp gee:n relatie 
artikel niet .uitgebreid··in •. Dat zou een g!3l~d tussen de betaalde huur en de te; 
hel'haiirïg\worden van rrtijn bijdrag~ m oétalen heffing; 2.·,alleen, de bewon,ers; 
hef nummer,van 2:!',dec,ember v;an het ~àn ,woningwetwoni,tJ-gen, :illet pj.e· VÎ\.n'' 
vc$rig jaar. Slechts· t-wee zhmen di~. ik andere gesubsidiéerde huizen; ioudeii 
hier.· tijdeüs ·het plenaire .d~bat over liet ·.'de heffing'IhöeteD. :'Qét::tlen; • 3 .. · <V,Qór.11;rofè. 
wetsontwerti op 15 oktober jl. aan wijd• gezinnen was geen differentiatie- inge. 
de: bouwd. . . . . 

1. De .oorzaak van het door oud-mi· Minister Schut, de opvolger. van drs. 
nister Bogaers in de memorie van toe· Bogaers, ging in zijn l)p 20 novernl;ler 
lichting ' bij het voorstel gesignaleerde 1967 verschenen memorie van antwoord 
verséhijnsel dat een groot deel van de uitvoerig op · de bezWaren die in het 
bewoners van woningwetwoningen een voorlopig verslag waren opgesomd in. 
inlmmen geniet dat boven de Een gewijzigd ontwerp van wet werd 
welstandsgrens ligt, is te vinden in het c:loor de minister ingediend. 
bouw·, huur· en subsidiebeleid van de 1. Er werd in het voorstel een relatie 
laatste twintig jaar; scnuldig daaraan gelegd tussen huur en heffing: huur en 
zijn in de eerste plaats de opeenvolgen· heffing· tezamen zouden niet hoger zijn 
de ministers van volkshuisvesting, me• dan 10 pct. van het inkomen. Zijdelings 
deplichtig de meerderheid van het par- wil ik daarbij aantekene11 dat. dit een 
lement. huurquote is die geen zinnig mens on-

2. Wij zijn in ons land daardoor in de zinnig zou kunnen noemen. Het gemid. 
krankzinnige situatie geraakt dat we· op delde van het percentage van het inko
massale wijze bezig zijn aan een inko· men dat mem vóór de oorlog aan huur 
mensoverdracht van de belastingbeta· besteedde· _ ieder weet dat -,- lag vee} 
Iers (onder wie een groot aantal dat een hoger. 
inkomen beneden de welstandsgrens 2. Als tweede maximum 'werd aange
heeft en niet in een woningwetwoning bracht dat het bedrag dat men aan hef
woont) aan huurders van woningwet· fing zou moeten betalen nooit hoger ·zou 
woningen (onder wie een groot deel met zijn dan .de huur van het huis waarin 
een inkomen van boven de welstands· men woonde. 
grens). Gekker, zo heb ik het m de 
Kamer letterlijk gezegd, kan het niet! 3. Ook werd een kinderaftrekregeling 

Ben ik over de voorgeschiedenis kort, (10 pct. per kind vanaf het eerste kind) 
wel is het noodzakelijk, voordat ik tot ingebouwd. 
de plenaire behandeling kom, wat uit· Ter voorbereiding van een mondeling 
voeriger in te ·gaan op de ontwikkeling overleg tussen minister Schut en de Ka
die het wetsontwerp tot aan de dag van mercommissie werd op 20 december 
het Kamerdebat heeft doorgemaakt. van het vorig jaar. een lijst met maar 

liefst 45 vragen opgesteld. Ook hiervan 
heb ik in Vrijheid en Democratie mel
ding gemaakt. Bogaers en Schut 

Volgens het oorspronkelijke wetsont. 
werp-Bogaers (tot stand gekomen onder 
verantwoordelijkheid van het kabi· 
net-Cals) 'dat op 7 november 1966 bij de 
Tweede Kamer werd' ingediend, zou ie· 
dere huurder van eèn woningwetwonhlg, 
ongeacht de huur die hij betaalde, een 
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Eén van onze belang1ij]:;:ste bezwaren 
was dat het voornemen van de minister 
om de bijdrage te bepalen' aan de _hand 
van inkomens van tweeëneerthalf jaar 
geieden ' tot onrechtvaardigheden zou 
kunnen leiden. Forse in,komensdali;ngèn 
(door pensionering, optreden van. mváli· 
diteit e.d.) zouden in een dergelijke pe· 
riode kunnen ontstaan. Aan dit bezwaar 
kwam ir: Schut in zijn nota's van \vijzi· 
ging van 20. maart 1968 en 25 ~eptember 
1968 tegemoet. De. peildatum werd zoda. 
nig verschoven dat de heffing niet over 
het derde, maar over het tweede voor
afgaande jaar zou worden berekend. En 
voor diegenen die in deze twee jaar 
tussentijd een grote inkomensval zouden 
hebben gemaakt, werd een ontheffings
mogelijkheid ontworpen._ 

Amendementen 
Met alle verbeteringen door minister 

Schut in het voorstel aangebracht, was 
het wetsontwerp zoals dat op 15 oktober 

wonen en z~tten te wachten op een -
als gevolg van het in gang zetten van 
de doorstroming - vrijkomende wo· 

in de Kamer ter discussie kwam voor ning! · Die. afweging moeten we niet uit 
de VVD toch niet acceptabel. Ik heb dat het oog verliezen, waarbij ik. dan ooit 
oolt tijdens het debat. onomwonden ge· nog Wil aantekenen .dat het in die geval· 
zegd. · Jen, . waarin het niet direct mogelijk is 

Vele wensen, sommige realiseerbaar naar een duurdere meer passende WO· 
andere niet, bleven over. De vier. rege" ning te verhuizen, toch niet . helemaal 
ringsgezinde fracties legden na onder· onbillijk is van hen die gezien hun inkÓ· 
ling beraad een zestal wijzi· men naar liberale mening niet gesubsi· 
gingsvoorstellen op tafel: dieerd moeten worden, een financiële 

1. Door de VVD werd, gesteund door tegemoetkoming te vragen. Een bijdrl;k 
KV'P, ARP, CHU en :Ö'66, een amende' ge .die door het zesde amendement dat 
ment ingediend dat beoogde de bo· wij mede ondertekenden. niet buitenspo7 
ven-65-jarigen buiten de heffing te bren· rig behoeft op te lopen, omdat men bij 
gen. Grond voor dit voorstel was dat verhuizing gemiddeld anderhalf jaar 
naar onze mening economische en fi. heffing terugkrijgt. 
nanciële redenen met name voor de be· 2. en 3. Als tweede en. derde bezwaar 
jaarden veel minder zwaar zouden moe· tegen het voorstel heb ik genoemd dat 
ten wegen dan sociale· en psycholo· . de bewoners_ van ·woningwetwoningen 
gische factoren. De gehechtheid à,an de · vaak' niéÏ: >'e'ef!S.· ,wi.sten, dá,t_• zij; in zo'n 
buurt etc. speelt juist bij de bejàá'rden huis, terechtkwahien' en' ook· qat :velen 
een belangrijke rol. · best naar een andere woning toe hadden 

De PvdA, die zich er altijd op laat gewild. Zo'n ande1•e woning was er in 
voorstaan dat zij opkomt voor de sociaal heel veel gevallen :niet. Deze bezwaren 
zwaklt~ren, weigerde · overigens dit zijn zonder meer gegrond. · . · . · 
amendement mede te. ondertekenen!· 4.· Voorts' kan men noemen dat m het 

2 .. KVP en VVD , stelden gezamènlijk ' voorstel :geen verband was ·gelegd tus~ 
voor: ' . sen de hoogte van de heffing en de 

a) Ook de gesubsidieerde particuliere kwaliteit van de woning. Eveneens een 
huurwoningen, gebouwd op basis van de reëel bezwaar, al zal het doorgaans na· 
regelingen-1960 en -1966 onder de heffing tuurlijk wel zo zijn dat een duurdere 
te bl'engen. Daarmee beoogden wij een woningwetwoning ook van een hogere 
belangrijk bezwaar, dat ik ook van vele kwaliteit is dan een goedkopere. 
briefschrijvers te horen kreeg, namelijk 5. Een vijfde tegenwerping die ge· 
dat in het voorstel werd gediscrimi· maakt kan worden is van be· 
neerd ten kóste van de bewoners van Iasting'-technische· aard: het inkomen 
woningwetwoningen, weg te nemen. van werkende inwonende · kinderen 

b) Alle gesubsidieerde huizen (dus ook wordt niet, dat van de werkende gehuw· 
woningwetwoningen) tot stand gekomen de vrouw wordt wel meegerekend, ter· 
op basis van de regelingen geldend na 1 wijl voor buitenshuis wonende studeren· 
januari 1968 buiten· de heffing te bren· de kinderen een ·extra kinderaftrek 
gen. Vanaf die datum gelden voor de wordt toegekend. Veel logica .zit daar 
particuliere gesubsidieerde bouw en niet in, maar technisch bleek het haute
voor woningwetbouw dezelfde· subsidie· ren van een dergelijke systematiek on· 
voorwaarden, zodat een gelijke behan· ontkoombaar. . . 
deling van beide groepen huizen nodig 6. Voor wijkgebonden beroeps~ en be
was. KVP en VVD kozen voor het bui· drijfsbeoefenaren is er geen mogelijk
ten de heffing brengen van al deze WO· heid tot ontsnapping. In de woningwet
ningen om de doorstroming naar .de complexen die in de loop der jaren zijn 
nieuwbouw een ejKtl'a duw te geven. gebouwd zijn op verschillende .plaatsen 

3. De regeringsfracties dienden een winkels opgenomen. · Woningwetwonin. 
derde amendement in om de beta- gen behoren bif die winkels. De mensep, 
Iingstermijn van drie op vijf maanden die in deze winkels hun bedrijf llitoefe~ 
te brengen. nen . kunnen niet doorstromen, anders 

4. Voor de heffing van de bijdrage gaat hun bedrijf er aan. En als zij 
over het kalenderjaar 1969 zou, zo luid· zouden doorstromen gaat dit ten koste 
de het vierde voorstel van KVP, ·VVD, van de wijk waarin zij wonen. 
ARP en CHU, de inkomensgrens moeten 7. Als zevende bezwaar kan worden 
worden opgetrokken tot f 15.000. aangevoerd dat men aan bewoners van 

5. Ook werd door ons bij amendement · woningwetwoningen geen heffing zou 
geopperd een eindtermijn (1 januari moeten. opleggen, maar. hen de. subsidie 
1974) · m het wetsontwerp op te nemen. moet laten terugbetalen. Minister Schut 

6. Tijdens de debattten werd ten slotte bracht daar tegen in dat de gedachte 
het voorstel gedaan de ontheffing van van subsidierestitutie. in het algemeen 
het betalen van een bijdrage in geval beleid van de regering niet wordt ge· 
van doorstroming niet alle.en te doen hanteerd en dat heel nauwkeurig be· 
verlenen over het jaar waarin men is kend zou moeten zijn wat er terugge· 
verhuisd zelf, maar ook over het daar· vraagd zou kunnen worden. Verwezen· 
aan voorafgaande kalenderjaar. lijkbaar achtte hij een dergelijke ge:. 

dachte niet; , ., 
' Negen bezwaren s. en 9. PvdA én PSP stelden dat men 

alle huurwoningen onder de heffing zou, 
Ondanks de verbetering die door mi· den moeten brengen en dat Óok de be7 

nister Schut werden gerealiseerd en on· woners van gesubsidieerde eigen wonin· 
danks de zes amendementen van de re· gen bijdrageplichtig zouden dienen te 
geringspartijen - welke alle door de zijn. Om bij het laatste te beginnen: de 
Kamer werden aanvaard - bleven vele subsidiëring door de overheid van eigen 
bezwaren ov~r. Zelf heb ik er, aanha· woningen heeft. een heel !JX!dere gedach· 
kend bij wat de leden en kiezers ons teachtergrond dan de subsidiëring van 
hadden geschreven, tijdens het debat goedkope huurwoningen. De financiële, 
negen opgesomd. steun voor de aankoop van een, eigen 

1. Het meest essentiële bezwaar is. dat woning is bedoeld als bijdrage tot de 
bezitsvorming, terwijl de steun voor wo· 
ningwetwoningen en goedkopere parti·, 
culiere huurwoningen er is om diegenen · 
die de normale huurprijs niet zelf kun
nen opbrengen in ruime mate te helpen. 

Het plan van PvdA en PSP om alle 
woningen onder de heffing te brengen is 
helemaal onbegrijpelijk. Zeker is het zo 
dat de vooroorlogse ongesubsidieerde 
woningen. vaak ·Jaag m prijs zijn. Maar 
dat is het gevolg van de politiek van 
huurprijsbeheersing waardoor èn de 
huiseigenaren èn het onderhoud van de 
woningen tekort zijn gelwmen. Ik zie 
geen enkele rechtsgrond om de bewo· 
ners van deze huizen - waar de over· 
heid nooit een cent in heeft gestopt ...,. 
een heffing op te leggen. Wel is het 
uiteraard zo dat voor de goede vooroor· 

(Vervolg op pag. 6) 

... 
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Huurdersbij ragen 
(Vervolg van pag. 5) 

logse woningen tot reëlere huurprijzen 
moet worden gekomen. Dat hebben wij 
een week na het debat over de huur
dersbijdragen, op 22 , 9ktober . bij de 
discussie in . openbare . commissieverga
dering over de begroting voor 1969, ook 
bepleit. Maar dit zou dan via voortzet
ting en uitbreiding van de liberalisatie 
tot bepaalde. groepen :woning~n. gelegen . 
in gebieden' waa~ algehele liber3Jisatie 
nog niet mogelijk is, moeten gebeuren. 

Alternatieven 
Bij het afwege~ . van ~h~ .voor en te

gen -betreffende ,!let .wetsonhyerp .is, zo 
he•b ik het in de K;amer g~tsteld, met 
name de ,vraag essentieel of er een an
dere weg is aan te wijzen , waarlangs 

. wij op korte termijn de doorstroming in 
gang zouden kunnen zetten. Het gaat er 
om of er een eerlijke weg is, of er een 
uitvoerbare weg is .en of er een weg is 
die op korte termijn zou kunnen worden 
ingeslagen. Het gaat om de eerlijkheid, 
de uitvoerbaarheid en de termijn. 

D'66 heeft tijdens het debat gezegd 
lllen alternatief te hebben: de huren 
moeten tot kostprijspeil worden opge
trokken en daarnaast moet individueel 
subsidie worden gegeven. Op· zich is dat 
geen originele gedachte. Precies hetzelf
de ·heb ik het vorig jaar bij de behande
ling van de begroting bepleit. In be
ginsel bestaat daartussen D'66 en VVD 
geen verschil van mening over. Maar 
binnen een à twee jaar, zoals haar 
Woordvoerder stelde, is zo'n beleidswij
~liging volstrekt onmogelijk. 

Toch moet daar wel op worden aan
l'estuurd. Reeds eep. week na het debat 
(J)ver dit wetsontwerp ben ik daar in de 

Kamer op teruggekomen. Op mijn vra
gen hieromtrent heeft ir. Schut toege
zegd dat hij de Raad voor de 
Volkshuisvesting zou vragen te bezien 
hoe tot de door ons als ideaa:l bes·c'houwde . 
situatie: niet subsidiëring .. van . de wo
ning, maar subsidie voor die bewoners 
die de reële huurprijs ni'et kunnen beta
len, zou kunnen worden gekomen. Ik 
kom daar binnenkort in ons blad op 
terug. Zonder meer staat echter vast 
dat een dergelijke· totale herziening van 
.het subsidiebeleid nog wel wat jaren zal 
gaan. duren. Een alternatief voor· het 
wetsontwerp-huurder'sbijdragen is het 
dus niet. 

Zonder aanvaarding va'(l dit voorstel 
~ou de . doorstroming naar de :mening 
van ir. Schut niet op gang kunnen ko
men. Aanvaarding door de Tweede Ka- . 
mer op 12 maart jl. van het amende
ment-Aantjes op de huurwet, waardoor 
het voor woningbouwverenigingen · en 

. gemeenten mogelijk werd de huur op te 
·zeggen aan huurders met hogere 'inko
mens indien duurdere huizen aanwezig 
zijn, heeft tot op heden nauwelijks iets 
opgeleverd. Of de doorstroming na aan
neming van het ontwerp wèl op gang 
komt; moet worden afgewacht .. Zeker
heid is er niet. Minister Schut heéft in 
de Kamer gezegd dat hij binneri-twee 
'jaar zal .beslissen of hij andereiverder
gaaride maatregelen zal moeten· gaan 
nemen.: 

Conclusie 
Vele bezwaren heeft ook de·•VVD-frac

tie tegen het wetsontwerp naar voren 
gebracht. Toch hebben wij uiteindelijk 
mef KVP, ARP, CHU en drie van de 

. oppositi:partijen voor het ontwerp 

. gestemd. Aan hét slot van mijn bijdrage 
tot het debat heb ik ons standpunt als 
volgtsamengevat: "Wij vinden het een 
heel naar wetsontwerp. Het heeft heel 
onbillijke kanten, maar het beoogt ook 
aan een onrechtvaardige' situatie, die op 
dit ogenblik in de woningverdeling van 
ons land bestaat, een eind te maken. Ik 
geloof dat het er om gaat te voorkomen 
-'-- dat is naar mijn mening ook het 
streven van de minister - dat de wo
ningnood in ons land blijft drukken op 
de laagstbetaalden en op de. mensen die 
pas zijn getrouwd." Ondanks· de· subsi
diëring van huurwoningen kunnen· de 
laagstbetaalden en de jonggehuwden er 
eenvoudig niet aan toe komen een nieu~ 
we woning te huren. 

De fractie van de PvdA - met als 
leden o.a. de heren Den Uijl, Vondeling, 
Vrolijk, Egas en Westerhout die inder
tijd allen mede verantwoordelijk waren 
voor het oorspronkelijke, slechte, 
wetsontwerp-Bogaers ~ heeft ten slotte 
tegen het sterk verbeterde 
voorstel-Schut gestemd. Het is miJn 
overtuiging - ik heb dat ook in de 
Kamer gesteld zonder dat d:'tarop een 
weerwoord van de PvdA kwam - dat 
de socialisten het belang van de jongge
huwden en de laagstbetaalden minder 
zwaar hebben geteld dan partij-politieke 
overwegingen. Wij liberalen hebben 
daarvoor gepast. 

De VVD-Tweede Kamerfractie heeft 
bij haar uiteindelijke stembepaling goed 
beseft dat ook vele van onze kiezers 
door .het wetsontwerp-huurdersbijdragen 
zouden worden getroffen. Dat is ons uit 
de brieven die wij ontvingen en uit de 
vele gesprekken die ik over het voorstel 
met vele van onze leden heb gevoerd, 
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wel duidelijk geworden. Een jaar gele
den werd door één onzer leden in Vrij
heid en Democratie de vrees geuit dat 
de verleiding voor de VVD groot zou 
zijn om vanwege opportuniteitsr\)denen 
het heffingsvoorstel af te wijzen. Dat 
was, zo schreèf ik in ons blad van 22 
december 1967, een ongegronde vre-=s: 
"een politicus die uit is op goedkope 
populariteit is geen knip voor de neus 
waard. Een partij die datzelfde doet 
incasseert op z'n hoogst wat onstàbiele 
korte termijn-winst." 

Van groot gewicht bij onze stembepa
ling is ten slotte geweest de wijze waar
op ir. Schut het wetsontwerp verdedig
de. Een minister, die in de nog maar 
anderhalf jaar die hij ·aan het beWind 
is,. via zijn liberalisatiepolitiek, via zijn 

·verbeterd subsidiebeleid, via zijn bouw
beleid een enorme bijdrage heeft gele• 
verd tot de ·terugkeer naar normale si
tuaties op de -woningmarkt. De minster 
had, zo pleitte hij, dit wetsontwerp no
dig om de bestaande woningvoorraad 
rechtvaardiger te verdelen, om de bouw 
van- betere wonin-gen op stoom te hou
den en om de krotopruiming in gang te 
zetten. 

Onze Kamerfractie heeft er in het 
overleg met de regering en via het me
de tot stand brengen van een aantal 
belangr1jke verbeteringen alles aan ge
daan om . uit dit nare wetsontwerp de 
grootste onbillijkheden weg te snijden. 
Daarna is zij na diepgaand overleg tot 
een eensgezind eindoordeel gekomen. 

Ik hoop dat ik in dit artikel onze 
medeleden en geïnteresseerde kiezers 
duidelijk heb kunnen maken dat het 
voor ons geen gemakkelijke beslissing 
is geweest vóór te stemmen. 

H. WIEGEL 
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Winstdeling en bezitsvorming 
·Prof. dr. F. L. van Mui~winkel, hoog

leraar in de bedrijfseconomie . aan de 
Vrije Universiteit, heeft ter gelegenheid 
van de dies natalis van deze instelling 
een rede gehouden, waarmee hij . een 
knuppel in het boenderhok beeft gewor
pen en met name de vai,:verenigingswe
reld bard. tegen . de ·haren in heeft 
gestreken. De onbesuisde reacties van 
deze zijde logen er dan ook niet om. 

Een recht op winstdeling en vermo-
- geusaanwasdeling kan niet worden aan

getoond, aldus bet betoog van de -hoog
geleerde redenaar, omdat een. causaal 
verband tussen arbeid en ,winst niet 
bestaat. Hij ·verzet zich niet tegen een 
winstdeling of een . andere . vorm van 
participatie in de resultaten van een 
onderneming voor de .arbeiders, .ma:u• 
dan bij overeenkomst. Een recht erop 
erkent bij niet. 

Als bedrijfseconoom heeft prof. Van 
Muiswinkel stellig gelijk. Er besraat 
geen causaal verband tussen arbeid en 
winst. Deze laatste hangt ;mmers ge
heel af van de marktverhoudingen. Het 
is juist de functie en. bt•t risico- van de 
ondernemer, van de . ,,Mercator vigi
lans", om zodanig te produceren dat er 
winst overschiet. Is dit niet het geval 
dan is de inspanning nièt produktief, 
d.w.z. zij laat geen economisch 
overschot, dat wij winst noemen. Winst 
is een onmisbare factor in ons produk
tieproces, ook al wordt dezé van 1Jepaal

·de zijde vaak als "vuig gewin" of ;,uit
buiting" betiteld. Zelfs in Rusland is 
men nu langzamerhand tot de overtui
ging gekomen dat een bedrijf winst 
moet laten wil het zijn econom:sche 
functie - d.i. welvaartsvergrotirîg ~ 
vervullen. De waarde, die men !n het 
verkeer, in de ruil aan het produkt toe
kent moet groter zijn dan de inspan
ning, die het produceren heeft geëist. 
Het maken van winst is dus een indica
tie, dat men in de goede richting produ
ceert. 

Met dit alles is evenwel nog niets 
gezegd over de vraag: Wie moet die 
winst dan toevallen? Prof. Van 
Muiswinkel ziet naar de bedrijfsecono
mische kant: de ondernemers, die het 
marktrisico lopen en de winst nodig 
hebben tot instandhouding en uitbreiding 
van het bedrijf. Vandaar dat hij een 
"recht" op winst van anderen afwijst. 
Volgens zijn stelling zouden dus ook 
tantièmes aan degenen, die arbeid ver· 

richten in de onderneming geen recht 
op deze uitkeringen uit de (over)'winst 
kunnen doen gelden. Dergelijke rechten 
zijn gewoonlijk statutair of bij overeen
komst vastgesteld. 

Op de juridische zijde zullen wij niet 
ingaan. Een juridisch recht op winstde
ling kent ons burgerlijk recht slechts uit 
overeenkomst. Maar er zijn in ons bur
gerlijk recht tal van punten aan te wij
zen waarbij misschien geen spl'aké is 
van een economisch recht of causaal 
vevband, maar· waar- wet' en 
rechtspraak toch een recht erkennen; 
soms schrijft de wet dit dwingend voor. . 
De :misverstanden en felle reacties op · 
het profeSsorale betoog zijn waarschijn
lijk vooral te wijten aan de opvatting, 
dat prof. Van Muiswinkel zich tegen 
elke vorm van winstdeling voor de fac
tor arbeid zou hebben verzet; hetgeen 
niet het geval is. 

Wel heeft hij willen wijzen op de 
constructies, die worden gelanceerd om 
het aandeel van de werknemers in bet 
nationaal inkomen te vei·groten, 
constructies, die . z.i. op misverstanden 
of drogredeneringen berusten. Het 
winststreven van de ondernemers en 
dat van de werknemers naar hogere 
lonen. is, aldus prof: Van Muiswinkel, 
een onmisbare zaak, maar hij verzet 
zich tegen allerlei controversen die in 
het leven geroepen zijn en worden ge-
rechtvaardigd door bovengenoemde 
constructies. · 

Ordeningsmacht 
Winstdeling, vermogensaanwasdeling 

zijn methoden, die de laatste decennia 
opgeld doen. Het zijn leuzen, stellig in· 
gegeven door een gevoel van rechtvaar
digheid of billijkheid, maar ook met po
litieke oogmerken. Zij gaan er van uit, 
dat eigendom macht geeft, vooral eco· 
nomische macht. Het is evenwel merk
waardig, dat eigendom als 
machtsinstrument al sedert vele tiental· 
len van jaren steeds ·in betekenis af
neemt. De Duitse moraaltheoloog, prof. 
von Nel! Breuning S.J, heeft in f958 in 
een referaat "Is eigendom ord.('!
ningsmacht?" voor een door d'e · 
Deutsche Gewerkschaftsbund (waarvan 
hij adviseur was) georganiseerd "Euro
pees Gesprek" gewezen op die v~rmin· 
derende betekenis van eigendom. Vroe
ger betekende eigendom macht, was be
zit nodig voor het verwerven van inko-

Rapport-Posthumus 
(Vervolg van pag. 1) 

De voorstellen vragen oin een diep
gaande bezinnmg op de functie van ihet 
ihoger beroepsonderwijs. Het is llliet dui
deHjk waarom twee opleid:ingssystemen 
evenwijdig aan elkaar .zouden moeten 

Ledenwerf
actie-1968 

Vandaag wordt de vierde advertentie 
van onze ledenwerfcampagne in de bla
den van de Nederlandse Dagblad_ Unie 
geplaatst. Dat beteik,ent dat dCIZ'e caan
pag:ne thams tot de he,lft is gevorderd, 
aangeiZien wij in t<>taal in de bladen V&i!l 

de NDU aciht ·advertenties zullen plaat
sen. 

Nog sbeeds kOiillen uit verschi!le,nde 
afdelingen de adressen van nieuwe 
consuls binnen, maar nog steeds is hun 
aantal niet voldoende. 

Afde]jn,gsbesturen, welke rot nu roe in 
~breke zijn gebleven, roepen wij nog
maals drin,gend op de namen en adres
sen van de VVD-consuls in hun afdeling 
aan ons te willen melden. Wij zenden 
hun dan het voortreffelijke wervingsma
teriaal toe, dat voor deze campagne is 
vervaardigd. 

LANDELIJKE PROPAGANDA 
COMNITSSIE 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
V. V.D. 

r) 
Koninginnegracht '61 
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bestaan die beiden op ongeveer hetzelf
de niveau beginnen en even lang duren. 
Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
vierjarige HTS-opieiding en de vierj-ari
ge doctoraalstudie. Het valt niet g-emaik
kelijik in te 2lien wa,a;rom iemfillld die met 
veel moeite en na veel aarzeling het 
vier-jarig doctoraaldiploma krijgt uitge
reikt een meer gewaardeerde titel zou 
moeten hebben dan een briljante 
HTS-leerling die na vier jaren een schit
terend eindexamen doet. 

Een andere opmerking betreft het ni
veau van het vier-jarig doctoraal. Naar 
mijn gevoel zal het betekenen dat van 
een aantal studies de top wordt afgesne
den terwille van bet klaar zijn op eèn 
leeftijd van 23 jaar. Per 1 augustus 
heeft men de 5-jarige HBS opleiding 
vervangen door een 6-jarige opleiding 
zonder daarbij aanmerkelijk hogere 
eisen aan het einddiploma te verbinden. 
De zeer jong aan de universiteit aanko
mende studenten hadden in het algemeen 
de beste studieresultaten. Nu geeft men 
deze jonge mensen een jaar waarin ~iet 
veel kennis. wordt toegevoegd, maar 
neemt ze terwille van een ander uit
gangspunt aan het eind van hun studie 
een jaar af waarin nog een belangrijke 
stap hoger genomen had kunnen wor
den. Professor PosthumuS schrijft dat 
hij hoopt dat het nieuwe v.w.o. werkelijk 
een voorbereidend wetenschappelijk ka
rakter zal krijgen en voldoende aanslui· 
ting zal geven aan het propaedeutisch 
onderwijs. De vervullil11g van deze voor
waarde zal niet geheel stroken met de 
verwachtingen die velen van de Mam-
moetwet hebben. · 

Wat de uitvoerbaarheid van de plan
nen betreft, lijkt me dat de mvoering 
van de propaedeuse niet te lang hoeft ie 
duren en geen grote problemen met 
zich mee zal brengen. Ten aanzien van 
het vier-jarig doctoraal en de herstruc
turering van het hoger beroepsonder
wijs heb ik de indruk dat hier een heel 
aantal jaren voor nodig zal zijn, tenzij 
de plannen in verschillende stappen ge
leidelijk kunnen worden ingevoerd .. 

' ' . 

men, thans is het . gesubordineerd aan 
arbeid en "management". 

Een bredere spreiding van het bezit 
kan niets veranderen aan het 
"Verfügungsgewalt" ·van de manager. 

Prof. v. Nell Breuning zei hetzelfde 
als prof. Van Muiswinkel bedoelt: Ei
gendomsvorming is slechts ·mogelijk 
ten laste van ondernemingswinsten; 
daarom kan hoger loon door vermo
gensvorming in de onderneming· (in
vesteringen door zelffinanciering) 
slechts begeleid worden door eigen
domsvorming voor de arbeiders door 
besparingen van hen. · 

Het aanvullend inkomen uit bezit zal 
naar mate dit meer gespreid wordt, ge-

ringer worden. Bij de discussie ovér dit 
referaat kwam naar voren, dat wanneer 
éénderde van de vermogensvorming bij 
ondernemingen in de ·jaren 1948/' 58 aan 
de arbeiders zou zijn toegekend dit als 
vermogen hoogstens inkomensvergro
ting van 5 pct. had kunnen beteke?en. 

Conclusie van prof. v. Nell Breuning: 
Het aanvullende inkomen uit bezit zal 
relatief ste'eds ·onbeduidend blijven. Het 
arbeidsinkómen zal 'dus "überhaupt" 
bepalend blijven voor de ·werknemer. 

·Een grotere spreiding van bezit kan' lei
den tot vergroting van de onmacht van 
de eigendom, waardoor de betekenis 
van de publiekrechtelijke controle civer 
het "ge-institutioneerde" eigendom toe
neemt. Verbinding van economische· en 
politieke macht in ee:ri hand is dodelijk 
voor de vrijheid. 

Men kan niet zeggen dat de politie
ke of beroepsbezitspreiders veel steun 
ontvangen van deze moraaltheoloog. In
tegendeel, zijn referaat was een 
waarschuwing tegen doordrijverij op dit 
gebied, hetgeen misschien zou leiden tot 
een grotere greep van de staat op het 
gehele bedrijfsleven. Tekenend in dit 
opzicht is bv., dat de vorige week vpor 
de tv drs. Den Uyl, gevraagd naar de 
mannen met de meeste economische 
macht in ons land, als eerste noemde de 
minister van economische zaken (als 
die naar zijn mening de taak goed op
vatte). Over de hoofden van de arbei
ders-aandeelhouders heen zou dan de 
"management"-groep versterkt worqen 
met de minister van economische zaken 
die zelf wel politieke verantwoordelijk
heid heeft, maar geen enkele verant
woordelijkheid voor de gang van zakPn 
-in de bedrijven. Als controlerende of 
concurrerende macht is deze politieke 
macht dus ongeschikt. Hoogstens wel 
voor een "globale" controle in verband 
met de algemene economische politiek. 

De verantwoordelijkheid in de afzon
derijke ·onderneming zal steeds bEjven 
berusten bij de "management". De 
beste waarborg voor een goed beheer 
ligt niet zozeer in een verantwoor
dingsplicht tegenover een bepaald insti
tuut, hetzij aandeelhoudersvergadering, 
raad van commissarissen of ondel'ne
mingsraad, dan wel in een zo groot 
mogelijke openbaarheid, die een alge
mene publieke controle mogelijk maakt. 

J. VAN GALEN 

UIT DE PAR TIJ 
• DELFT 

De afdeling Delft heeft een maande
lijkse liberale 'avond irigesteld, om te 
komen tot meer ·contacten tussen ge
meenteraadsfractie, afdelingsbestuur en 
'Qelangstellenden. Elke tweede maari
dagavond van iedere maand zal worden 
bijeengekomen in de Prinsenvloot aan 
de Wijnhaven, van negen uur af. De 
eerste keer zal op 11 november zijn. 
Het Tweede Kamerlid ir. Tuynman, bet 
Provinciale Statenlid de heer Sonnéveld 
en de leden van de raadsfractie zullen 
in elk geval tot de aanwezigen behoren. 

1\faandag 4 november spreekt bet 
Tweede Kamerlid mr. dr. C. Berhhou
wer tijdens een openbare bijeenkomst 
in de kleine foyer van de Stads Doelen 
te Delft, aanvang 8 uur. Het onderwerp 
van zijn lezing zal zijn "Liberaal in 
onze tijd". De bijeenkomst zal Jok in 
het teken staan van de landelijke leden
werfactie. 

De afdeling Delft beeft voorts een 
werkgroep Politiek en Maatschappij op
gericht onder voorzitterschap van drs. 
W. H. Wisman. Als eerste onderwerp is 
het VVD-rapport Herziening van het On~ 
dernemingsrecht gekozen. 

Het bestuur van de afdeling is thans 
als volgt samengesteld: de heer E. M. 
Storm - voorzitter, de heer A. A. Steen
ldst - secretaris, de heer B. van Rens
sen - penningmeester, mevrouw G. de 
Vries-Pielkenrood en de heren H. J. Re
naud, A. de Vries, W. H. Wisman en A. 
Zwols leden. 

• LANGEDIJK 
De VVD-fractie in de gemeenteraad 

van Langedijk houdt de belangen vari 
de consument scherp in het oog. Naar 
aanleiding van het feit dat in 
Noordscharwoude deze zomer twee zelf
bedieningszaken gelijktijdig wegens va· 
kantie gesloten zijn geweest werden 
vragen gesteld aan b. en w., die hebben 
toegezegd contact met de desbetreffen
de ·zaken te zullen opnemen om herha
ling te voorkomen. 

• SCHIEDAM 
De afdeling Schiedam heeft tijdens 

een buitengewone ledenverga,dering op 1 
oktober een nieuw bestuur gekozen, dat 1 

als volgt is samengesteld: mr. W. M. 
Th. Adriaansens - voorzitter, de heer I. 
A. van Leersum - secretaris, de heer C. 
F. van Meurs - penningmeester. Het se
cretariaat is gevestigd: 's-G ra ven
landseweg 668 te Schiedam, tel. 010 • 
269942. 

• DEN HELDER 
De afdelingen in de Kamercentrale 

Den Helder mogen ten voorbeeld wor
den gesteld, omdat alle, geen enkele 
uitgezonderd, deelnemen aan de ·leden
werfactie-najaar 1968. 

• GRONINGEN 
De Kamercentrale Groningen organi

seerde een d·iscussie-avond over het 
rapport "Kiezer en gekozene". Inleider 
was de heer A. J. B. Hubert uit Scheve-· 
ningen, lid van de commissie die bet 
rapport heeft samengesteld. Na de 
inleiding was er een levendige discussie, 
waaruit bleek, dat het onderwerp zich 
in de belangstelling mocht verheugen en 
tevens, dat niet iedereen de standpun
ten van de commissie of van de in
leider kon onderschrijven. 

Op 5 november houdt de Kamercen
trale haar najaarsvergadering, om 
19.30 uur in café Bleker, Vismarkt 36 
te Groningen. Na afloop van de huis
houdelijke vergadering houdt mr. H. P. 
Talsma uit Enschede een inleiding. 
Hierbij .komen allereerst enkele hoofd

. punten uit het VVD-rapport "Herzie
ning van het ondernemingsrecht" aan 
de oràe. Daarnaast echter zal mr. Tals
ma zijn gedachten ontvouwen over de 
toekomstige ontplooiing van de VVD. 
Deze bijeenkomst is voor alle leden in 
de provJncie Groningen toegankelijk. 
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"Gastheren in eigen land" ,:,:·. 

---· " 

HOTEL WITTEBRUG 
DEN HAAG SCHEVENINGEN 

* 
alle kamers met privé bad en douche . 

* 
· .. nieuw Restàurant en nieuwe Lounge-Bar 

* 
(geheel airconditioned) 

OISTERWIJK N.B. 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "Le Prince de Galles" 
telefoon 04242 • 2109 

Voornaamste huis ter plàatse. 
Kamers met privé douche en toilet. 
Restaurant van bijzondere klasse. 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag. 

J. A. M. · Couwenberg, prop. 
Chevalier eh Tastevin 
Membre de la chaine des rotisseurs. 

Hotel . Bar 
Restaurant 

"()p ~ouden q,oieken" 
UITSTEKENDE KEUKEN • POPULAIRE PRIJZEN 

14 zalen voor recepties, bedrijfsfeesten, 
congressen 

Aparte film-, toneel-, concertzalen 
Ruime parkeergelegenheid 

T~l. 070 - 555200 • Scheveningseweg 37 • Den Haag 

,y 

I(ASTEEL OUD-WASSENAAR 
HOTEL-RESTAURANT 

Vijf minuten van Oën· Haag, te bereiken via autoweg naar Am
. sterdam, afbuigen. tegenover Dierenpark Wassenaar. 

In magnifiek park gelegen hotel met alle moderne comfort. Salons 
voor speCiale diners," recepties, cocktailparties, vergaderingen, etc. 

GEEN PARKEERPROBLEMEN! 

Verzorgde taret, 
in het mooiste 
rivierhotel van 
Nederland, 
omringd door· 
het steeds wisselende 
décor van de . 
wereldhaven 
Rotterdam. 

·. Maasboulevard ·15, 
Vlaardingen 
TC!efoon 
- (010) 34 54 77 

[A] 
. Del!« Hot~l Vlaardlnaa 

Telefoon 01751 • 9045 . 

· .. : Hotel ·· . 
Noordzee-Boulevard N.V~ ~ 

Tel. 01184-2245. 

Gelegen op hef mooiste punt v~n Vlissingen. Venuit de 
1è~mers en von~f het terros schitterend uitzicht op de 

· Scheldemond, weer de oceaenstomers het hotel op 
· enkele tientallen meters pesseren. Str. k. en w. water en 
huistel. op alle kamers. Centr. verw. kamers m. privébad. 
Kamers m. ontb. f 13.50 tot 19.50. Rest. de gehele dog. 
Gerenommeerde keuken. Eigenaar P.J. Smits: 
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Het zelfbes eh ikki n gsrecht voor Nieuw-Guinea 

vr.iiÄag 1 november 196.8 
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om Bantoes of negers, als het gaat om 
Spanje, Portugal of Griekenland, als het 
gaat tegen de Verenigde Staten. Tot 

-_dusver heb ik van een vlammend pro
test tegen de terreur in West-Irian in 
onze voornaamste dagbladen niets 

• • 
-- ---- --- - - -~ -~- - _ - ____ l:J_e,sp~1Jrd:_-~O,ök_ d_!3 ·9enerale Synod~ der 

m
-' -_-_-.0_--_.--r----_-_e------_--_- e----. --s--: --a··_- a·_:-__ p··?- ~:!~r;~~~:~h~~::o~e27Kj~{-~~;~ á~ 

· · Oproep tot bezinning inzake _ het 
_, e_ - __ l~Jeuw~Guin~a-beleid deed, . •velke oproep 

zoveel -stöf - _dee_d opwaaien, tot ·pro-

Het -~elfMschikldngsrecht, een alge
meen volk<,mrec1itelijk beginsel, heeft 
van den beginne af een rol, en wel een 
hoofdrol, gespeeld bij onze onderhande
lingen met Indonesië en is dan ook 
neergelegd in art. 2 van de Overgangs
overeeh!romst-Souvereiniteits-Overdracht 
1949. 

Bij de installatie van de N. Guinea
raad te HolJandia op 5 april 1961 is een 
geluidsband gedraaid met een 
toeflpraak van de koningin, waarin _zij 
zei:: "Het is de eerste stap op de weg, 
die! leidt naar de uitoefening van het 
redht tot zelfbeschikking door uw volk." 

vrije volkskeuze in West;Irlan in, 1969 
terecht zal komen. 

Ten onrechte stelt de NRC zich op het 
standpunt, dat niet van een "volksstem
ming" gesproken kan worden, maar 
van een "raadpleging"; immers art. 18 -
houdt _.in dat -alle volwassenen, zowel 
mannen als vrouwen vrijelijk hun keuze 
kunnen doen tussen hét blijven bij Indo· 
nesië en het verbreken van deze band; 
onder "kiezen" kan moeilijk "raadple
gen" worden verstaan, waarbij men 
vrij is de -raad al- ·dan- niet -op te volgen. 

Uit de alarmerende berichten doe ik. 
een greep: 

Het op deze pagina afgedrukte 
artikel heeft de r·edactie van Vrij
heid en Democratie bereikt als 
een ingezonden stuk voor de daar
toe _ gcëig·ende rubriel> Mijn Opi
nie ',is... De uitzoüder•lijke lengte 
va-n de bijdrage heeft ons tot pu
blilmtie in de vonn van een af· 
zonderlijk a!'tikel doen besluiten. 

'lferecht heeft Nederland, wijkêi1d:- -, _,,I;)'jakarta meldt arrestaties in West-
voqr de agressie van Soekarno en-:oridè1'_ -- Ii'ii:ufl•, meldde de NRC op 17 juli jl. In: 

Als de .lezers er behoefte aan -
Iicbben nader op het in dit artilwl 
aangesneden onderwerp in te 
g·aan, zal de redactie ook daar
voor gaarne plaats inruimen. Zij 
moet dan echter W«;Jl aanrlringen 
op een korte forlnulering. 

dn).k vail de VN bereid "Het .~laatste d!t'stul,i:ie kon 1nen o.a. lezen: "Intus-
biv'ak" aan de evenaar (Anthoi'JY_:'c:V:an'- _-, ~en __ / h?eft de Indonesische procu-; 
K:ünpen) te ontruimen, er op- g,ti~taali-- - -_, --l:'eUI:"generaal aan de officier van 
dat dit zelfbeschikkingsrecht in het\Ak- justitie in West-Irian gevraagd vóór 
lwÓrd van New York (15 aug. 1962) als eind 1968 gereed te zijn met zijn on--

gçstokèn, zo- _zei- de heer, .Jouw~. Hij 
vertelde ook "dat de in 1964 uitgebrach
te loyaliteitsverkia:ringen van verschil
lende Papoea-groepen bij de eerste 
voorbereidingen voor de volksstemming 
waren afgedwongen onder de punt van 
dt; Indonesische qajon~t .. !!,_,Ver:,4er dróng 
hij er op aan, dat Nedel:lánd ;-;zijh Pila
tui'l-achtige houding mede uit humanitai
r.:; overwegingen zou laten varen.'' 

ééii der hoofdptmten werd opgenomen. derzoek naar al degenen, die er van 

Art. 18 van dat akkoord luidt: 
Indonesië treft met bijstand --en be

m~eiing van de vertegenwoordiger van 
de i VN en zijn staf regelingen · om aan 
de. bevolldng van het gebied de gelegen• 
hei~ te geven hun keuze v r ij e I ij k 
te ,bepalen (in de .Engelse tekst): free
doJin of ,~l)pice )- Deze regelingen ,z,ullel1 
inl~ouden : ' · · · · ·' ' - _ '- - , ' -

c. -~ormulering van de ~I~ag~~' op een 
[wijz(!,_ (J.ie de_ ~nwoners in staat zal 
13tellèn .te··beshssen, -· :·. · : ' :· 
il. of zij bij>))idoriesië wense_n' te. blij, 
i"en; 
'2. of .z;ii hun :band __ ep met Indonesië 
\vensén: te vei·bi·éken5; ' ' ' 

'i . 
d. !het recht tot deelneming aan de Uit-

oefening van de zelfbescl1il,king in 
overeenstemming met het internatio
naal gebruik ("in accordance with 
international practice") van alle vol
wassenen zowel mannen als vrou
wen;. die .geen vreemde .. nationaliteit 
bezitten _ en . die -ingezetenen zijn ten 
tijde i van de on!l_erte~ening vari deze 
overëenkomst - en -ten .-tijde van de 
uitoefening van d~ zeifbeschikking. 

Art. 22 van het aklmord luidt: 
"Het UNTEA. en Indonesië gàranderen 

volledig de rechtep der ~nwDners van 
het gebied met inbegrip van de vrijheid 
van meningsuiting, de bewegingsvrij
heid en het Techt-- v.an __ vereniging e11 
vergadering. Deze rechten omvatten· te
vens de .op het ogenblik van de· over
dracht van het; bestuur aan het UNTEA 
bestaande rechten van de inwone1·s ,van 
het gebiect.·•·-

Hclaas zijn ilj, die vertrouwen meei1-
den te -mogen stellen in het gegeven 
woord van Indmiesi~; ai spoedig· orit
goochelt'i. Immers de. ii:-ikt' van de hand• 
tekeningen onder het akkoord was nog 
niet droog of ·er werd van die zijde 
verkondigd, dat het geheel niet nodig 
was een volksstemming in West-Irian te 
houden, omdat het volk zich reeds uit
gesprol{en had een deel van Indonesië 
te willen _blijven .. 

Nog .binnen :het jäar had -presidel}:t 
Soekarno de vi'!jmoe<:J.igheid bij ·zijn zgi;i. 
Presidentieel Besluit:' d.d:- l5 juli 196S 
Staatsb!ad:77 ~ê bepll,len: ' 

art 2 (1): In de provincie ( !) Irian 
Barat zijn tot nader order alle politie
ke vergaderingen, bijeenlwmsten en 
!',lem911flirat~<'!§". yerpogen, t~r.yijl zo_n,_ 
(]:er vooraf verkregen toestemming 
van het Hoofd van het gebied geen 
geschriften, bekendmakingen, aan' 
I_)lakbiljetten, afbeeldingen etc. mogen 
worden gevoerd. 

worden verdacht lid te zijn van de 
beweging voor een onafhankelijl'e Pa-. 

_, poea-'staaL" - · 

Op 22 jüli jL ·méldde hetzelfde blad:' 
·"Commandlint ·van West-Irian' 
waarschuwt'' met ·als slot: , ,de naar. 
West-Irian gestuurde generaal Sar-wo: 

. Edh~e \yaarsqhmyde in zijn .toespraak1: 

'!'lat öpstanuige .'elementen de juiste: 
·•-ireg• móeten-Iüezén, ori-rdaf nij rilaatreJ 
gelen zal nemen als dat niet gebeurt.';; 

Op 16'! aug:: '1.9_6.8: -;;West-Irian· moet ·Indo-
nesisel!--}>lijven zegt Soel}arto.'' i ·.·· · 

,I 

Deze alarmerende berichten stemmen: 
overeen_. ll}~t vroegere ve~·J,:Iaringen vari. 
Nicolaas · Joüwe, · vóm'zittei· vari het iri. 
1964 opgerichte Vrijheidscomité 
West-Papoea. Tijdens een persconferen
tie in Den Haag (aug. 1967) zei hij dat 
sinds 1962 3600 Papoea's zijn vermoord. 
Bovendien zit het overgrote deel van de 
intellectuelen onder de Papoea's in de 
gevangenis, worden vrouwen en lünde
ten. misháildeld. _en .. verkracht, worden 
veestapels vernield en dorpen in brand 

'Wil men verontrustende berichten van 
reicentere datum, _dan wijs ik op het 
atJtikel "Polîtielr," ::;tct:i,~ye · ;E'apaea's_ • .in. 
N:jeuw-Guinea 'Vei·moörd" · ·van l1et 
0\jld-Tweede Kamerlid J. H. Scheps in 
d~ Telegraaf van 24 juni jL (ook in het 
m~i-nummer van- het maandblad "de 
St!"m van Ambon" "En Nederland weet 
vim niets"), waarin deze ii?-tegere ~::md-.. • 
g~noot een lijst geeft van 23 met name . 
gi'lnoemde Papoea's, die zonder vorh1 
van proces de laatste tijd zijn ver
moord. Hij eindigt met de woorden : 

"Een stemming, waar terreur aan 
voorafgaat, is niet zuiver. In de uitslag 
dàarvan geloof ik niet. Indonesië ver
moordt de politieke actieve Papoea's. 
Al,s te_g13p. alle geweld verzet ik mij 
daartegen ... En Nederland weet niets.". 

Nederland demonstreert:;_;"als het gaat-
-:.-~ .. ~-·-:· ,. . . "" 

HOUT- EN PlAAIMAIERIAlEN 
VAN:STOLK 
ABRAHAM VAN STO 'K & ZOO.NEN KONINKLIJKE HOUTHANDEL N.Y.' 
POSTBUS 1100- TERDAM- TEL. 235400 

EEN PARTIJTJE LIBRE· 

een 

verfrissend 

politie/( 

boekje 

- testacties )eidde, .- grote verontwaardi-
ging en diep.e verslagenheid in 
Nieuw-Guinea veroorzaakte, zwijgt, 
voorzover mij bekend tct dusver in alle 
talen, -

Ook valt het m.i. te betreuren, dat 
niet één van de Nederlandse delegatie op 
de onlangs gehouden 4e Assemblée van 
de Wereldraad van Kerken in· Uppsala 
zich geroepen gevoeld heeft te proteste
ren tegen--de moo-rdpartijen en de ter
reur in West-Irian. De Rechten van de 
mens worden daar toch op grove wijze 
geschonden. 

Nederland is in morele slaap. 

Stappen gevraagd 
Het is begrijpelijk dat het Landelijk 

Comité van Aanbeveling ván de 29 april 
1950 in het leven geroepen stichting~ 
"Door de Ee1,1wen Tro1,1w", waarvan de 
doelstelling is buiten elk ·politiek en; 
godsdienstig verband de verwerkelijking 
van het zelfbèschlkkings:techt' viil de' 
bevolkingsgroepen in de -'voormalige 
Ned.-Oost Indische archipel overeen
komstig art. 2 Overgangsovereenkomst 
Souv. Overdracht 1949 te bevorderen,. 
van welk Comité o.m. de gezaghebben,-: 
de juriste:q prot. 4r- R;; P. Cleveringa en 
prof. mr. w: VérZijÎ' -bfu slechts enkelet 
namen te noemen, lid zijn, bij. schrijved: 

.· d.d. 29 juli jl. zich gericht heeft tot d~i 
·-'minister-president, minister Luns, dè' 

leden van de Kamercommissie voor buf-J 
tenlandse zq.ken,,, en de-, leden van d~i 
:rfarlementaire ::aè4ega~H~- naar Indone!liël;! 

Het Comité verontrust door het Indo'-! 
nesische- schrikbewind in West-Irian!;: 
-alsmede bevreesd dat na en bij eeni 
dergelijke terreur de volksstemming !ài 
1969 niets . anders dan een schijnvertori 
ning zaP wórdên, dringt er ten sterkst<!' 
bij de regering op aan de nodige stap-i-i 
pen te doen, dat vanwege de VN te!{ i 
spoedigste in West-Irian een onpartijdig 
onderzoek wordt gedaan naar de ter
reur en dat nu - eindelijk · maatregelen 
worden genomen tot het verkrijgen van 
een loyale naleving van het akkoord 
van New York door Indonesië. Dit 
sclll'ijven eindigt' met --<Ie--woorden :"·';,De. 
verlüezing te doen plaatsvinden via zgn; 1 
kie$mannen biedt geen enkele waartJorgi 
yoor een ,e,erlijke uitspraak.'' 
· Het Is zonder meer 'duidelijk, dat een 

verkiezing- via' zgn: kiesmannen in lijn-· 
rechte strijd i$ n:let art. 18 van het 
aidword dat van· ·alle volwassenen, _zo,' 

- wel ma_nnen als vrouwen, spreekt. 
Tot de maah·ègelen nodig voor een 

- loyale naleving van • het akkoord behoort, 
vanzelfsprekend terugtrekking van de : 

. Indonesisçhe.tröepi'\n uit West-Irian. In 
dit verband noem ik .ook· de brief van- de,
voorzitter P. J. G. A. Ego van èle' !<'ede-· 
ratie Nederlandse Oud-strijders .o-rga
nisatie d.d. 14 september ji~; -g~n!:!hf 
a13:n minister Luns, waarin bij dè ·rege,, 
l'ing er op aang~drbng'err· wordt de ~l!ste 
Algemene Vergadering van de VN te· 
verzoeken een VN-politiemacht van be
perkte omvang en samengesteld uit een
heden van neutrale landen op 
Nieuw-Guinea te stationeren, om de vei
ligheid van de inwoners te verzekeren!-: 

Het.· stationeren van een VN-politie~ · 
macht; welke er ook was tijdens de zgn.:: 
eerste fase van het bestuur van heth: 
UNTEA :krachtens) art: .13·--,vai;l het; :ak-:' 
koord,· i~plièee~t.yl}r~If.sp1:~l~et;ld.,qit, t~-·, 
rugtrek!nng van de ~ndonesiSCh'-'l milltm-; 
àm - - hun - sterkte sd1át "- ifèt '·vl:ij- ; 
heictscomité op 30.000 - daar anders : 
bloedige conflicten en· een guerrlnà 'te 
duchten zijn. Ook het Vrijheidscomité 
vraagt in een brief van 28 september jl. 
aan de VN vervanging van de Indonee 

-sische troepen in We•st-Irian door veilig
heidstroepen van de VN om -e-fm wezen
lij!' vrije uitoeféning van het zelf'; 
beschikkingsrecht mogelijk te maken. 

Afzijdig houden? 
art. 3 (1) Zolang dit Presidentieel 

Besluit:'voör de provincie Irian Barat 
van kracht is, is het verboden ee11 
partij 'op te richten of in he-t _leven te 
roepen. 

door Hans Wiegel 
Láà;t ·mij _thans een ogenblik stilstaan • 

bij de argumenten. aailgevöërd voor een 
. :Nederlandse,. politie!{' -'Van /zich afzijdig' 
- houdel'l -van de vo,lksstemmhJ.g! i 

(2) Alle bestaande partijen van vóór 1 
mei 1963 (het bestuur van W. Jrian is 
1 mei 1963 van het UNTEA . overge
gaan op de Rep. Indonesië) vallen 
onder de bepaling, vervat in het Pres. 
Besluit no. 7 van 1963 en Besluit 13 
van 1960 en zullen derhalYe worden 
ontbonden. -

Een en ander is duidelijk ·in flagrante 
strijd met Art. 22 van het akkoord. 

Mr. Van Rijckevorsel heeft daarover 
terecht in de Tweede Kamer aan mi
nister Luns vragen gesteld. 

Alarmerend 
Een ieder, wiens rechtsgevoel niet af

gestompt is, moet wel geschokt zijn 
door de alarmerende berichten van de 
laatste maanden over West-Irian en 
zich afgevraagd hebben, wat er van een 

- ~ 

CITAAT UIT HET VOORWOORD: 

Het zijn wat losse persoonlijl{e notities over de V.V.D., de partijvernleuwing, 
de democratie in bestuur en maatschal>l>ij geworden. Over mijn eigen 
pa-rtij ga ik niet "hoera"· roepen, daarvoor ben ik te verdacht. Overigens 
ligt het liberalen niet zichzelf op de borst te slaan en de eigen ideeën 
briljant te vinden. Een beetje meer relativeren in de politiek, bereid zijn 
naar ·anderen t~ luisteren en af en toe ook eens om jezelf kunnen lachen, 
zonder de ernst van de zalren waar het in de samenleving om gaat te 
vergeten, zon een bijdrage tot politieke vernieuwing zijn, waal' we \Vat a:>.n 
zouden kunnen hebben. 

U kunt dit openhartig boekje {87 pagina's), dat u in één adem uitleest bestellen door 
f 3,95 o.ver te maken op postgiro 10303 ten name van NRC-Tijdschriftenuitgeverij, 
Rotterdam. Op het bijstrookje vermelden: "Libre". 

,· ; 

a. Nederland draagt geen verant-
woordelijkheid meer. · 

NatuurliJk is Indonesië zelf in de : 
eerste plaats verantwoordelijk en daar- · 
naast de VN, zoals bepaald i.s in de art. 
18 en 19 van het akkoord. Maa:r daarom 
is het nog niet zo, gelijk ik tot mijn 
verbazing uit de mond van een lid van 
de parlementaire delegatie naar In
donnsië onlangs vernam, dat Nederland 
in dezen geen grotere verantwoordelijk
heid zou dragen dan elk ander lid van 
deV.N. 

Wanneer een overeenkomst gesloten 
is tussen twee personen en de ene komt 
zijn verplichtingen niet na, dan heeft de 
ander volkomen het recht zijn medecon
tractant diens wanprestatie te verwijten 
en de zaak desgewenst voor de rechter 

(Vervolg op pag. 11) 
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containers: 
koel/vries
contain.ers: 

"Flats" en 
"Huifcontainers": 

Onder de beschermde naam .,Multlload"· 
oontalner bouwt Paul & Van Weelde 
N.V. genormaliseerde alumlnlium STA· 
PELCONTAINERS voor het atukgoe
derenvervoer. 
De constructie van Van. Weelde'• con
tainers leent zich In het bijzonder tot. 
het bouwen van uitvoeringen als koel/; 
vrlescontalners, met naar keuze poly
atreen 'of polyurethaan Isolatie. Binnen~ 
afwerking naar wena In aluminium of 
polyester. Tevena kan elk gewenst koel• 
aggregaat. worden geleverd. 

GESLOTEN ALUMINIUM 
CARROSSERIE~N. 

CARROSSERIB- EN CONTArNI!RFABRIIi.< 

. <d.,.,·PAUL&VANWEELDEN.y •. 
, .... GRAVENWEUeG•· NIEUWERKERKA/DWSSEL. TI\,;(0110J)214t (IUJHEf'Q . ~ .. 

N.V. · B.ERGINGS- EN TRANSPORTBEDRIJF 

VAN DEN AKKER 
Bergen van schepen .en ladingen. 
Verhuur van drijvende bokken tot 200 ton: 
Verzorging van al uw transporten tey water. 
Duikerwerkzaam heden. 
Bergingsvaartuigen uitgerust met zandpompen tot 14" 

KANAALSTRAAT 59 ~VLISSINGEN 
TELEFOON 5120 - TELEX 551 08 

· n.k.u. 2430 en 4261 

ROTTERDAM - TELEFOON 195202, 194790 
AMSTERDAM - TELEFOON 425257 

. . '· ,·. 

Ook bij ZIEKTE, ONGEVAL EN INVALIDITEIT 

een GEGARANDEERD WELVAARTSVAST 
INKOMEN 

Door de 

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS-VERZEKERING 
MET INDEX-· EN STIJGINGS-CLAUSULE 

N.V. Amersfoortse Algemene Ver:zekeringmii . 

W. B. K. van 1938 

Bergstraat 6 • 8 - Amersfoort • Tel. (03490) - _1 70 43 * 

vloeibare zuurstof 
vloeibare stikstof. 
machine ... fabriek 

N.V. W.A.HOEK'S MACHINE· EN ZUURSTOFFABRIEK HAVENSTR.19 SCHIE:DAM TEL:010.289061' 

UT I Ll TE I T 5- EN woNING B 0 uw 

" 

voor: * 
* * * 

Arbeidsbesparende woningbouw 

Moderne aanpak o.a. gietbouw 

Bouw.stromen .. 

Utiliteitsbouw 
N.V. Aannemersbedriif v/h J. Stam • Kortenaerstraat 3 - Zwiindrecht 
01810--83• - Directie; 28663 - Boekhouding - Loonadministratie; 29398 - Werkvoorbereiding - Voor- en 
JrACalculatl& 

r 
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• utiliteitsbouw 
• hoogbouw 
• . woningbouw 
• betonbouw 
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• administratie en 
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l 

n.v. bouw- en aannemingsbedrijf 

VANSTRAALEN & VAN DER HAVE 
sfrevelsweg 700 tel. 010-279580* 

ll~r en !mcherming VerCVIIIIVettewinkcl, Peins Hendcikkodc 80·8%1 Postbua tn, Anutcrdalll 
ROTTERDAM 
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• Medische studie 
Naar aanleiding van het artikel over 

de studie in de medicijnen in Vrijheid 
em Democratie van 25 oktober wil ik 
de volgende suggestie, doen. Aangezien 
alle jongens van 19 jaar èn üuder eerst 
in militaire di-enst . moeten,_ behalve zij 
die medicijnen g<J..an studeren, zijn er 
verscheidenen die daarom deze studi-e 
kiezen. In Vorden is dat bij voorbeeld 
met enkele jong-ens het geval geweest. 
Wanneer aan deze bevoorrechting e·en 
einde wordt gemaakt zal , de _voorkeur 
voor de medische studie minder wor
den. Intussen kan dan naar een blijven
de oplossing worden gezocht. 

Mevr. C. VOGTLANOER, Vorden. 

• Leidse ontwerp
resolutie 

·Tijdens de verga-dering van de 
VVD-afdeling Leiden op 1 o~tober is 
bij de vo0rbereiding van de buitengewo
ne vergadering van. de partij in Hil
vers\:llll over het rapp0rt "Kiezer .en. 
Gekozen.e" een 0ntwerp-resolutie aan.ge
nom.en, die als volgt luidt.: 

De VVD 
a. gezien de h0ofdstukken. I en nr van 

het rapp0rt ."Kiezer en. Gekozene", 

b. van eordeel dat bij de huidigè en.
kelste.mmige kiesstelsels envoidoende 
informatie van de zijde van de kiezers 
ingebracht kan worden, 

c.. spreekt ~ich uit v0or de ontwikke
ling . vau een kiesstelsel, dat d00r ver
gnoting van het aantal stemrneu vau 
elke kiezer zal leiden. t0t een doeltref
fende verbreding van. de informa,. 
tiestroom va:n de kiezers naar de verko
zenen, 

d. bepleit in dit verband de speedige 
invoering van geautematiseerde pr.(j)ce
dures bij het stemmen, en bij de ver
werking van _de verkiezingsresultaten. 

Met deze ontwerp-resolutie wordt ge
pr-Obeerd tegemoet te komen aan drie 
ac~uele problemen: 

1. Vele kiezers vinden het huidige 
kiesstelsel onbevredigend, omdat zij 
geen kans zien hun politieke oordeel zó 
samen te vatten, dat. het in één h0kje 
van het stembiljet past. 

2. Vele kiezers hebben de indruk dat 
de politieke partijen verregaand hun ei
gen weg gaan, mede omdat tijdens de 
verkiezingen onvoldoende gedetailleerde 
informatie . van de zijde .. van de kiezers 
ingebracht kanworden. 

3. Vele kiezers vinden het Neder
landse politieke leven veel te gezapig, 
en zouden graag wat meer "leven in de 
brouwerij" zien. 

De onvrede, de vermeende eigenge
reidheid, en de saaiheid hebben een 
stemming doen ontstaan, waarin ve,len 
bereid zijn tot meer of minder ingrij
pende veranderingen van het huidige 
kiesstelsel. Vooral het districtenstelsel 
wordt - in enkele varianten - als al
ternatief naar voren gebracht en door 
velen positief gewaardeerd. 

Hiermee is voor de VVD een lastig 
probleem ontstaan. Enerzijds kan men 
de bezwaren tegen het huidig,e · s.telsel 
wel delen, a!'lderzijds acht men . het 
districtenstelsel een allerongelukkigst 
altern.atief. Het bezwaar ertegen is met. 
name, dat het iri zijn meer extreme 
vormen onveren.igbaar is met een even
redige ·vertegenwoerdiging, terwijl· het 
in zijn gematigde vormen dreigt te lei
den tot het ontstaan van .Kamérleden 
van een eerste en een tweede keur. Ook 
heerst twijfel 0Ver de mate, waarin de 
aan dit stelsel toegeschreven v0ordelen 
door de praktijk bevestigd worden. Op 
grond van deze bezwaren wordt de VVD 
genoodzaakt de voorgestelde alternatie
ven voor het huidige kiesstelsel meer of 
minder categorisch af te wijzen, zonder 
daarvoor zelfs iets anders aan te bieden. 

Het is in 'deze situatie, dat het · 
voorstel tot de ontwikkeling van een 
meerstemmig stelsel - als een voor de 
VVD wèl acceptabel alternatief voor het 
huidige kiesstelsel reeds nu ter 
discussie gesteld wordt. Ook de 
voorstanders ervan achten een nadere 
uitwerking nog noodzakelijk, maar het 
tijdstip dwingt op dit moment tot het 
bepàlen van een - desnoods voorlopig 
- standpunt. Dit te meer, omdat men 
er zich nu gereserveerd voor kan 
uitspreken, terwijl het later moeilijk 
kan blijken een nu reeds uitgesproken 
afwijzing terug te nemen. 

In elk geval heeft het ·meerstemmig 
kiesstelsel naar het zich laat aanzien 
twee voordelen en twee nadelen. De 
voordelen zijn, dat het de kiezers de 
gelegenheid geeft om een veel. dui<le
lijker stem uit te brengen, en dat het de 
evenredige vertegenwüOrdiging onverlet 
laat. De nadelen zijn, dat het op dit 
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moment absoluut niet ingevoerd kan 
worden, en dat het relatief gecompli
ceerd schijnt. De invoering op dit mo-. 
ment is onmogelijk, omdat het tellen 
van de stemmen met de hand onuitvoer
baar wordt, wanneer de kiezers in 
plaa:ts van één plotseling vijf of zelfs 
zeven hokjes op hun stembiljet mogen 
inkleuren. Het tellen en -yerwerken van 
de stemmen moet dus langs .geautoma
tï:seerde weg worden gedaàn, en de 
daarvoor nodige technische (en juri
dische) apparatuur ls gewoon niet aan
wezig. Verder is het stelsel slechts in 
schijn gecompliceerder dan het huidige 
stelsel, omdat het in feite. 'makkelijker 
is om het eigen politieke oordeel weer 
te geven door het invullen ·van· vijf of 
zeven hokjes, dan wanneer iri,em. verder 
moet reduceren tot één hokje. Wil men 
dit de kiezer' duidelijk makéi, dan is 
eni_ge voorlichting nodig. Steliig is het 
geven hiervan een kolfje ,naar, de hand 
van de htüdige communicátiemédîa, zo
dat men z.1ch hierover niet al te zorge
'lijk hoeft voelen. 

De nadelen kunnen dus naar het zich 
laat aanzien beide van tijdelijke aard. 
blijken. De v0ordelen verdienen nog een 
na-dere toelichting. Het is duidelijk, dat 
wanneer alle kiezers vijf (of zelfs ze
ven) stemmen mogen uitbrengen, de 
kiesdeler alleen maar vijf (of zeven) 
maal zo ho0g wordt. Ten aanzien van 
de evenredige vertegenw00rdiging ver
andert dit (in tegenstelling tot het 
districtenstelsel) hoegenaamd niets. 
voor de kiezer nemen de mogelijkheden 
aanzienlijk toe, en vooral de "floating 
VGters" kunnen daar hun voordeel mee 
doen. Do0r de vijf (of zeven) hokjes te 
kiezen uit verschillende partijen (Of 
zelfs vleugels C:aarvan) kunnffll. zij met 
verschillende ntta;nceringen zowel con
fessioneel als liberaal @f s0cialistisch 
stemmen. Hiernaast zijn. nog tal van 
andere nuan.ceringen mogelijk. Die kan 
ieder voor zich (eventueel als poliHek 
gezelschapsspel) wtzoekeu. Waar het 
om gaat is dat de kiezer veel meer dan 
op het ogenblik aan ziJn eigen poltieke 
oordeel gestalte zou kunnen gev~n. 

Een nader voordeel is geheel nieuw in 

de zin van nu niet beschikbaar. Bij het 
meerstemmig stelsel brengt de kiezer 
de stemmencombinatie van zijn keuze 
uit op éen steiribljet. Hîj kiest dus óf 
een" partij, óf een coalitie, óf een 
machtsevenwicht. Statistisch is dan zon
der meer te bepalen, wat door de kie
zers wordt geprefereerd, en welke toe
komstige beleidslijn de voorkeur geniet. 
Dit zal voor de politiele-e partijen wel 
eens moeilijkheden . geven; maár het is 
onweerlegbaar democratischer dan het 
huidige stelseL Het is ·hierom tevens· 
een steiseJ van duidelijk ·liberale signa
tuur. ln tegenstelling tot het . distric: 
tenstelsel of zelfs het systeem van de 
stembusakkoorden, die duidelijkheid 
nastreven ten koste van ·de keuzemoge
lijkheden, biedt het meerstemmig 
stelsel dus een open keuze, waaraan de. 
politieke partijen dan als het ware hun 
mandaat kunnen ontlenen. De kans op 
"meer leven in de brouwerij'' lijkt tne~ .• 
de hierom. met. het meerstemmig stelsel 
relatief groot. 

Ten slotte het, antwoord op de vraag 
naar wat de kiezer- moet doen, die te lui 
of te wei1H!ir:'geïnteresseer.-d is om van 
de nieuwe voorde~en gebrwk te maken. 
Hij mààkt· de vijf .·(of .. zeven) ho;tkjes 
voor -de naam ·van "z.1jliC'· ·lijsttrekker 
rood, en heeft 0p precies dezelfde wijze 
als tevoren zijn plicht gedaan. IVfoeilijk 
is het stelsel dan ook alleen voor hen, 
die het zi-ch moei'lijk willen. maken, en 
voor hen is de mogelijkheid zich duide
lijker l!lit te spreken alleen maar winst 
ten opzichte van. het huidige stelsel. 

Met dit· stukje 0ver .het . meerstemmig 
kiesstelsel is n.liet beoogd een' weldoor
dacht en evenwichtig tiitgewerkt artikel 
over-·de pro's en contra's van dit stelsel 
a-an de lezer v0or te leggen. Geprobeerd 
is op dit moment alleen, te voorkomen 
dat men tijdens de buitengewone verga
dering geheel onveorbereid met de 
Leidse 0ntwerp-resolutie zou. worden ge
confrGnteerd. Het zou immers te betreu
reu zijn als men zich reeds nu. uitsprak 
tegen een kiesstelsel, waarvan. in de 
ontwerp-resolutie alleen de 0nt'V1ikkeling 
door de VVD wordt aanbevolen.. Leert 
deze ontwikkeling, . dat bij nader inzien 
ernstige bezwaren aan dit stelsel- ver
bonden blijken, dan kan men. altijd nog 
op basis ·van het dan veel betere inzicht 
tegen de invoering van dit stelsel beslui
ten. 

P. L. OFFERHAUS, Oegstgeest 

• Nieuw Guinea 
(Vervolg· van pag. 9) 

te brengen. In het onderhavige geval is 
er een overeenkomst gesloten tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Re· 
pubHek Indonesië. A.ls nu de laatste al 
het mogelijke doet om de vrije volks
stemming der Papoea's door terreur en 
het liquideren van politieke leiders, te 
torpederen, dan heeft Nederland niet al· 
leen het recht maar ook de morele 
plicht zijn contraütspartner daarop te 
wijzen en te trachten het torpederen te 
voorkomen. Men kan ook zeggen dat dit 
een rechtsplicht van Nederland .is, .nu 
het voortbestaan van een volk op het 
spel staat, waarover Nederland eens de 
soevereiniteit had en waarvoor het bij 
de overeenkomst met Indonesië de vrije 
uit{')efening van het zelfbeschikkingsrecht 
had bedongen. (Zie ook Anthony van 
Kampen "Allerlaa.tste kans voor Ne-· 
derland om ereschuld in te lossen" -
De stem van Ambon september 1968). 

b. Verstoring van de goede betrekkin
gen. 

Vanzelfsprekend zal een ieder de ver
betering van de verhouding onder hèt 
bewind Soeharl:o toejuichen maar... die 
verbetering mag niet· gepaard gaan met 
het verzaken door Nederland van zijn 
morele verplichtingen tegenover zijn 
vroegere onderdanen. Anders gezegd, de 
rechtsbelangen van de :Papoea's mogen 
niet geofferd worden op het altaar van 
de goede betrekkingen en de handelsbe
langen van Nederland. 

c. Een "neeil" \•an de zijde der Pa
poea's zou ernstig prestigé-"erlies Yoor 
Indonesië betekenen en dat zou Indonesië 
zich niet kunnen permitteren. (P. van 
Gastel NRC 3 okt. 1968). 

En on1 prestige-verlies van het con
tractbrekende Indonesië te voorkomen, 

moet het recht maar verkracht worden! 
Uiterst zwak argument. Bovendien 
wordt het dan de hoogste . tijd, dat aan 
Indonesië duidelijk ·gemaakt wordt dat 
een niet-naleving van het akkoord een 
nog groter , prestige.-verlies voor Ind0-
nesië in de Westerse wereld ten gevolge 
kan heÇben. 

d. de Papoea's zijn grotendeels nog 
analfaöeet en kunnen niet stemmen. 

Daargelaten, dat eertijds in het voor
malig Nederlands-Indië ook de analfabe
ten zowel mannen _als vrouwen bij de 
verkiezingen van hun dessa-hoofden hun 
stem uitbrachten (gebruikelijke vorm 
was, dat de kiezers achter hun kandi
daat gingen hurken) en daargelaten, 

· dat de VN ook bij de volksstemming in 
Kasjmir over de vraag, al of niet 
aansluiting bij India of Pakistan, deze 
puzzel wisten op te lossen - ik meen 
door afbeeldingen (een koe betekende 
India) - wil ik er op wijzen dat in 1961, 
dus nog onder -~ederlands bewind, voor 
de verkiezingen, van de eerste Streek
raad op de eilanden Biak en Noemfoer 
aan de Noordkust van Nieuw-Guinea de 
370 kiesmannen aangewezen werden via 
het systeem van "whisperirig ballot". 
Van dit stemrecht· werd algemeen zowel 
door mannen als vrouwen gebruik ge
maakt. Voorlichting werd gegeven in de 
spreektaal. De opkomst in de dorpen 
beliep gewoonlijk 80 tot 90 procent. 

e. de Papoea's zijn nog niet rijp voor 
een onafhankelijke staat. 

De· economische toestand in West
Irian is onder het bestuur van Indonesië 
sinds 1 mei 1963 hard achteruitgegaan. 
Het zal vele jaren duren voordat weer 
opgebouwd is, wat afgebroken is. De 
opbouw , vereist internationale aanpak, 
zei onlangs de oud-bestuursambtenaar op 
Nieuw-Guinea, P. J. Merkelijn op de 
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Vragen over 

demonstrerende 

studente (35) 
Het Tweede Kamerlid drs. Th. Joekes 

heeft aan de ministers van Justitie en 
van Ondèrwijs en Wetenschappen vra
gen gesteld 0ver het deelnemen d<'or 
een 35-jarige studente aan de de
mon$tratie vorige week iri Ainsterc'am. 
De tekst van zijn vragen luidt: __ 

1. Is het waar, dat tijdens de Yf'rbo
den demonstratie te Amsterdam op 24 
oktober .een 35-jarige studente op ver
denking van baldadigliteid is aangehou
den, zoals onder meer de Volkskrant 
van 25 oktober in kolom 2 van haar 
voorpagina meldt? 

2. Zo ja, wü de minister vaD:"Onder
wijs en Wetenschappen d::tn """'"Uiteraard 
onàer strikte bescherming' van de anoni
miteit van deze peTsoon - uitvoerige 
inli~btin_li.eh . , versehaffen . oveT de 
persoonlijke (])mstandigheden, de studie
vorderingen en de verdere studieplan
nen van de bedoelde persoon? Ontvangt 
zij .~ <Ieze vraag staat uiteraard geheel 
los van ieders recht. om aan niet-verbo
den demonstraties deel te neirien 
enige financiële tegemoetkoming van de 
overheid? Is zij reeds e.erder met de 
justitie in aanraking geweest? 

3. Is de. minister van Onderwijs en 
Wetenschappen niet van mening, dat de 
universitaire studie als regel ':-: uiter
aard met soepele uitzonderirlgsm<lge
lijkheden voor bona fide ou.dere ~tuden.
ten, die bewijzen dat zij hun studie se
rieus aanpakken ~ beperkt zeu. behoren 
te blijven tot diegenen, die daarvoor de 
meest geëigende fysieke leeftijd bezit
ten, gezien de strikte beperktheid van 
de bestaande faciliteiten? Zo ja, hoe 
denkt hij die mening dan kenbaar te 
maken aan de instellingen van we
tenschappelijk onderwijs? Welke n1aat-. 
regelen denkt hij zelf voor te. stellen om 
dit doel te bereikeu? 

BODEGOM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prefabs voor versChillende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 

weekend-conferentie van D.D.F.T op 
Woudschoten. Ook deskundige ambtena
ren zijn .broodnodig. 

Een terugli:eer van Nederland, objec
tief gezien mogelijk de beste oplossing, 
zal geen haalbare kaart zijn. 
Nieuw-Guinea een mandaat-gebied heeft 
ook zijn bezwaren. 

Is een onafhankelijk West-Irian met 
een door de VN te benoemen commissa
ris niet de beste oplossing? 

Ik denk aan Libië, de vroegere Itali
aanse kolonie, het armste land van het 
Midden-Oosten·, dat bij besluit van de 
Alg. Vergadering der V:N van 21 n0vem
ber 1949 uiterlijk 1 janûarl.l952 on-afhan
kelijk verklaard werd · ~il dát · intussen 
onàer het bestuur kwam van een Com
missaris, de Nederlander A. Pelt, die 
met zijn staf van 105 medewerkers· en 
bijgestaan door een · adviserende Raad 
in de ja:ren 1950-1951 in Libië voortref
felijk werk heeft verricht. 

Ik meen hiermede de bezwaren, wel
ke wel aangevoerd worden tegen het 
houden van een vrije volksstemming, te 
hebben ontzenuwd. 

Niet-pofitiek 
Het. is te hopen, dat de politieke partij

en in ons parlement, dus niet alleen de 
regeringspartijen, maar ook de opposi
tie - deze zaak ligt m.i. nu eens niet in 
het politieke vlak - van wie ik ook 
gaarne aanneem, dat zij niet in morele 
slaap is gedommeld - in de Staten-Ge
neraal met kracht bij de regerfng zullen 
aandri-ngen op een bonafide naleving 
van het akkoord van New York en dat 
zij minister Luns, die stellig alle begrip 
heeft voor de vrije uitoefening van het 
zelfbeschikkingsrecht door de Papoea's, 
zullen steunen en activeren. 

Nederland mag niets nalaten ter be
vordering van een vrije volksstemming 
in West-Irian en ter uitschakeling van 
elke pressie aldaar. Dat is Nederland 
aan zijn status van rechtsstaat ver-
plicht. · 

Jhr. mr. W. W. FEITH, GRONIN
GEN. 
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Hier woont een VVD-consul 
Daar hangt dit biljet. 
• Kijk ernaar uit. 
··naar is uw 
opgave als lid welkom. 

· U kunt u ook aanmelden 
met onderstaande bon . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Algemeen Secretariaat van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, Koninginnegracht 61, 's-G~avenhage. 

. . . 

[] Ik geef mij op als lid van de V.V.D., contributie f 25.- per jaar. NAAM -----
(Amsterdam, Enschede en Hengelo f 30.- per jaar) 
incl. het weekblad Vrijheid en Democratie. · ADRES ------

0 Ik verzoek u mij volledige documentatie te zenden PLAATS 
overdeV.V.D. ------

Maak het vakje van uw voorkeur zwart. Opzenden als brief. HANDTEKENING -----.----
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Presiden-t Nix on 
wacht zware taal{. 
Als oer-conservatief zal hij moete11 
~grijpen ,naar niet-conservatieve middelen 

Nixon, de "etenml loser", heeft de 
ban doorbroken. Eindelijk is hij als win
naar tevoorschijn gekomen in lle zeker 
ditmaal adembenemende race om het 
presidentschap. Acht jaar geleden moest 
hij met zeer geringe - minderheid van 
stemmen het onderspit delven iln de gro
te strijd met John F. Kennedy. l11 1962 
verloor hij opnieuw een verkiezing, toen 
voor het gouverneurschap voor de staat 
Calüornië. Van het besluit om voorgoed 
de politiek de rug toe te keren is hij 
"tijdig" teruggekomen. Aan zijn b1·ein 
ontsproot de spreuk: "geen politicus is 
dood tenzij hij het toegeeft". Hij heeft 
n i e t toegegeven. En menselijk 
gesproken kan men waard_ering hebben 
voor een taaie vasthoudendheid, die on
danl•s alle blijkbaar mi111der gunstige 
gesternten weigert zich gew01men te ge
ven. Ten lange leste heeft hij zijn doel 
bereilit. Thans komt het op de uitvoe
ring aan. 

Het was te verwachten dat de Dem.o
craten, na acht jaar aan het bewind te 
zijn geweest, een harde noot te kraken 
zouden hebben bij ceze verkiezingen. 
Op hun Conventie bleken zij hopeloos 
verdeeld. Daar was ten eerste McCar
thy en zijn scherp stelling nemen tegen 
de oorlog in Vietnam. Daar was verder 
de moord op Robert Kennedy. Daar was 
ten slotte de pijnlijke verdeeldheid en 
gespletenheid in het democratische 
kamp, die ook reeds tot uiting kwam in 
het aparte kandidaatschap van oud-gou
verneur Wallace. Dat ten slotte de un
derdog Humphrey, zeker volgens de opi
nie-peilingen geleidelijk zijn positie kon 
verbeteren, geleek voor vooruitstreven
den in de wereld een winstpunt. Toch 
wist in en buiten Amerika geen der drie 
kandidaten groot en warm enthousi
asme te wekken. Want los van Wallace 
- de kampioen der gefrustreerden en 
ontevredenen - bleken noch Nixon, 
noch Humphrey van het hout waaruit 
grote staatslieden gesneden zijn. Zeker, 
het zijn beiden degelijke en kundige 
routiniers. Beiden met langdurige- erva
ring als vice-president. Beiden op de 
hoogte met de ingewikkelde techniek 
van een regerings-machine. Maar bei
den blijkbaar zonder die vonk geniali
teit die men verwacht bij de man met 
praktisch de grootste macht op deze 
aarde. 

Opmerkelijk hoe geen van deze kandi· 
daten het gewaagd heeft, markante op
lossingen in uitzicht te stellen voor de 
vele brandende vraagstukken, waarvoor 
Amerika en de wereld zich zien gesteld. 
Zij zochten veeleer hun kracht in alge. 

meenheden en vage uitspraken, ·die la· 
ter door daden moesten worden waarge
maakt. Daarbij komt dat aanzienlijke 
groepen, als bijvoorbeeld intellectuelen 
met geen der drie kandidaten enige affi· 
niteit konden vinden. Niettemin was in 
veler en onze ogen Humphrey de meest 
acceptabele, 

Archaïsch 
De moderne techniek heeft het won· 

der bestaan dat deze verkiezingsrace 
door ongetelde miljoenen op deze aarde 
van minuut tot minuut kon worden ge
volgd. Het ingewikkelde Amerikaanse 
systeem met zijn college van kiesman
nen is archaïsch. Het dateert althans uit 
het jaar 1787. Toen waren de overtuigde 
adepten der democratie toch niet volle
dig overtuigd van het nut der vrije 
volksuiting. Daarom bouwden zij het 
stelsel der kiesmannen in het electorale 
apparaat. De kiesmannen zouden in 
staat zijn, onberaden. beslissingen iet
wat om te buigen. Thans is deze speling 
geheel verdwenen. Het college wordt 
slechts dan belangrijk, wanneer geen 
der Irandictaten de vereiste meerderheid 
van 270 in de club der kiesmannen heeft 
bereikt. 

Harde werker 
Zoals was te verwachten heeft de 

heer Wallace zijn aanhang vooral in de 
zuidelijke staten behaald. Huinphrey 
schijnt - zoals evenzeer was te ver
wachten - onder meer steun te· hebben 
gevonden bij de gekleurde bevolking.· 
Tevens bij de vakbonden, die hun belan
gen bij deze in wezen vooruitstrevende 
het best beveiligd .achtten. Dat Nixon 
ten slotte als winnaar uit de eindstrijd 
naar voren is gekomen, is te verklaren 
uit de onlust over het de laatste jaren 
gevoerde beleid en vooral uit het ver
langen naar "orde en rust'', dat één der 
hoofdtoonaarden van zijn campagne 
heeft uigemaakt. 

De zojuist gekozen president der Ver
enigde Staten staat bekend als een har
de werker, een kundig administrator die 
intussen velen afschrikt door een over
maat aan impulsiviteit. bat hij om de 
nijpende problemen die hem wachten, 
de baas te worden als oer-cons·ervatief 
zal moeten grijpen naar niet-conserva
tieve middelen, is manifest. In het bin
nenland moet hij aanvaardbare oplos
singen vinden voor de gezondmaking 
der steden; voor betere levensvoor
waarden voor de armsten, de al
ler-armstE1 groepen der bevolking. Bo
venal moet hij, wil Amerika intern 
evenwichtig worden, tegemoetkomen 
aan de psychische en materiële noden 
der donkergekleurde Amerikanen. 

Op buitenlands terrein, dat gezien 
Amerika's positie als supermogendheid 
de hele aarde omvat, moet hij ti·achten 
een aantal problemen het hoofd te bie· 
den, die een summ.um aan 
staatsmanskracht vereisen. Het opstu
wend communisme in het gebied van de 
Middellandse Zee en het Midden-Oosten, 
de militaire steun aan Europa en de 
NATO, en last but not least de voor 
Amerika fnuikende oorlog in Vietnam 
zullen zijn gespannen aandacht vragen. 
Wat Vietnam betreft heeft president 
Johnson in het royale gebaar van de 
totale bomstop hem het begin van het 
pad geëffend. Of vóór de ambtsover
dracht hier werkelijke vooruitgang is 
geboekt, is twijfelachtig. Van Nixon is 
stellig geen bovenmatig verzoenende 
houding te verwachten. 

Met verbeten energie heeft hij naar 
het hoge ambt gestreefd. Het minste 
wat men hem kan geven is de "btl!mfit 
of the doubt." L. M. 

Volgende week Ln 
Hilversum belangrijke 
uitspraken van VVD 

Volgende week v.Jijdag en zaterdag, 15 en 16 november, zal de VVD een 
?.eer belangrijke algemene vergadering houden m De Karseboom een de Groest 
te Hilversum. Dan zal besproken worden het rapport Kiezer en Gekozene, 
opgesteld door een partijcommissie onder voorzitterschap van mr. w .. J. 
Geertsema. 

In Hilversum zal de partij haar 
standpunt bepalen over tal van 
actuele politieke vraagstukken, zo-
als: · · 

• .Moet het huidige kiesstelsel, ge
baseerd op evenredige vertegenwoor
diging, gehandhaafd worden? 
• Dient aan voorkeurstemmen een 
grotere waarde te worden toege
kend? 
• Moet de opkomstplicht worden 
afgeschaft ? 
• Moet de kiesgerechtigde leeftijd 
worden verlaagd? 
• Zijn stembusakkoorden wense
lijk? 
• Hoe dienen de kabinetsformateur 
en de minister-president te worden 
aangewezen ? 
• Dient de Eerste Kamer te worden 
afgeschaft, beperkt te worden in haar 
taak, anders gekozen te worden ? 
• Volgens welke procedure moeten 
burgemeesters worden benoemd en 
voor welke termijn? 
• Moet de burgemeester in de ge
meenteraad rekenschap afleggen van 
zijn (politie)beleid? 

Voorts komt een hoofdstuk aan de 
orde over communicatie in de partij 
zelf en presentatie van de partij naar 
buiten. En last but nat least zal de 
vergadering zich moeten uitspreken 
over kwesties zoals referendum en 
volksinitiatief. 

De behandeling van een hoofdstuk 
gewijd aan staatsburgerlijke vornüng 
zal worden uitgesteld tot de alge-

mene vergadering in maart 1969. 
J:)e vergadering begint vrijdagavond 

·om 20.00 uur. Zaterdag wordt ver
·gaderd van 09.30 tot 13.00 uur en 
's middags van 14.00 uur af, 

Het rapport Kiezer en Gekozene 
met de daarbij behorende door de com
missie voorgestelde ontwerp-reso
luties en -besluiten zijn u~tvoeri'g ·ge
publiceerd in ons weekblad. Helaas is 
het onmogelijk, zulks in tegenstelling 
tot eerdere toezeggingen, ook alle 
ingediende amendementen en aan
vullende voorstellen, opgesteld door 
de ledenvergaderingen van vele par
tijafdelingen in het hele land, in ons 
blad op te nemen. Men heeft alom 
een verheugende ijver aan den . dag 
gelegd, met als resultaat een dikke 
bundel van bijna 50 getypte 
pagina's met nadere voorstellen. Deze 
week heeft het algemeen secretariaat 
van de partij die bundel doen toe
komen aan alle afdelingen *). 

Het is duidelijk dat niet alleen de 
partij zelf maar heel politiek geïnte
resseerd Nederland met meer dan ge
wone belangstelling uitziet naar de 
vergadering en de resultaten daar
van. Laten wij hopen dat de VVD 
ook in Hilversum zal tonen te zijn de 
evenwichtige liberale· partij, die het 
oude niet zonder reden veroordeelt, 
maar die tevens open staat voor de 
eisen van nu en morgen en dus het 
nieuwe niet schuwt. Dat . laatste 
heeft althans de' commissie-Geert
sema niet gedaan. Ph. C. 

•) Ten behoeve van hun afgevaardigden 
naar de vergadering kunnen de afdelin
gen <>xtra exemplaren aanvragen bij het 
algemeen secretariaat. 

-·-~··-----~ .___...".----~- -.-.-.-·"--:•·-:·;··--:....-:- ...... j·.-:-··, 
.;, --·- _ __,.., __ ..."._~--- -~----- ;_ ,_-..:. ...... _ .......... -----'~..:~· ......... 

• Op 20 november tussentijdse gemeenteraads
verkiezingen in het hoge noorden (zie pagina 2). 

• Humphrey of Nixon, maal!:t het voor Amerika's 
economische politiek veel uit? (zie pagina 5), 

I '. I 
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Kopij Yoor deze rubriek zen
den aan: mevr. mr. E. de 
Roock-Bedding, Stadhouders
plantsoen 212, Den Haag. 

Man-Vrouw-Maatschappij 
Op 29 oktober jl. hield de onlangs 

opgerichte Actiegroep Man-Vrouw-Maat
schappij een persconferentie in het 
Haagse "Nieuwspoort". De groep is 
voortgekomen uit de beweging "Vrou
wen-2000", hoofdzakelijk bestaande uit 
jonge vrouwen. De actiegroep echter is 
ook opengesteld voor mannen. 

Doelstelling van de nieuwe actiegroep 
is, het vet;krijgen van gelijke ontplooi
ingskansen voor vrouwen en mannen. 
Werkgroepen zullen problemen aan de 
hand van literatuur en praktijk bestude
ren en - hierover rapport uitbrengen. 
Vervolgens wil men de diverse rege
rings- en andere instanties . benaderen 
met het verzoek voorzieningen te tref-' 
fen. 

Op het programma staat: gelijk loon 
en · gelijke promotiekansen, part
time-functies, mtmtaliteitsverandering 
zowel onder ouderen als de jeugd, her
en bijscholing, kinder-opvangmoge
lijkheden, huisvestingskansen voor ge-

' huwden en ongehuwden, onderwijs., ali
mentatie, belasting enz. 

Voorlopig denkt men e.e.a. te kunnen 
financieren uit cop.tributies en donaties; 
later hoopt men in aanmerking te kun
nen komen voor subsidie. 

Men verklaarde nadrukkelijk zich niet 
te willen identificeren met enige politie
ke partij; wel wilde men contact opne
men met de politieke partijen om te 
trachten hierbij de ideeën van de groep 
ingang te doen vinden. 

Ik kan mij niet aan de indruk onttrek
ken, dat het merendeel van het voorlo
pige bestuur afkomstig is uit de links 
georiënteerde groeperingen. 

Op de vraag of deze actiegroep nu 
niet de activiteiten van reeds bestaande 
Vrouwenorganisaties, zoals de Natio
nale Vrouwenraad en het Nederlands 
Vrouwen Comité zou doorkruisen, werd 
geantwoord, dat dit niet het geval was. 
Er zou juist getr::J,çht worden contact 
hiermee op te nemen om zo te pogen de 
activiteiten te bundelen. 

Gevraagd werd ook, waarom de jon
geren zich niet bij bestaande organisa
ties aansloten om hier hun ideeën en 
energie te spuien. Het oordeel was, dat 
de jongeren nooit een kans hiertoe kre
gen, omdat ze geen gehoor hadden bij 
de ouderen en altijd stuitten op een 
soort afweer voor nieuwe ideeën. 

Men krijgt bij dit alles toch wel de 
indruk, dat getracht wordt open deuren 
in te trappen. Bijna alle genoemde on
derwerpen zijn immers reeds in studie 
genomen door het Nederlands Vrouwen 
Comité, de Nationale Vrouwenraad, 
Vrouwenbelangen, Ver. voor Vrouwen 
met Academische opleiding, onze eigen 
Organisaties enz.; r&:pporten z,ijn hier
over versohenen. Het Lustrumfonds van 
de VV AO werd bestemd voor een studie 
over de wenselijkheid en mogelijkheden 
van kinderdagverblijven. 

Het jeugdig enthousiasme en de da
dendrang van deze actiegroep (de leef
tijd der deelnemers ligt tussen de 19 en 
35 jaar) is echter verfrissend. Ook kan 
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men het toejuichen, ··dat men in eigen 
kring diverse problemen wil bestuderen 
en op eigen wijze wil benaderen; doch 
laat men gebruik maken van hetgeen 
reeds door anderen op hetzelfde terrein 
is verricht. 

Amstelveen 
De Vrouwengroep Amstelveen zal op 

13 november a.s., uitsluitend voor haar 
leden, een slotbijeenkomst 1968 houden 
om 20 uur in de "Amstelhoek", 
Amstelveenseweg. Mevrouw E. Hissink, 
arts, zal een éauserie· houden over abor
tus. 

Gouda 
De Vrouwengroep Gouda organiseert 

op 20 november a.s. een bijeenkomst in 
restaurant Ter Gouw Blekerssingel 1. 
Aanvang 20 uur. Spreekster: Mevr. mr. 
E. Ve<ler-Smit. Onderwerp: De· Verenig
de Naties en de rechten van de mens. 
Ook leden en belangstellenden uit de 
omliggende gemeenten zijn van harte 
welkom. 

Winterswijk 
Op woensdagmiddag 20 november a.s. 

aanvang 14.30 uur organiseert de Vrou
wengroep Winterswijk een bijeenkomst 
in Café "De Zwaan". Mevr. G. Hu
ese-Laming zal spreken over: "Kantte
keningen bij de politiek." 

Tussentiidse 

verkiezingen in 

hoge noorden 
In verband met de opheffing van de 

gemeente Wildervank, die gedeeltelijk 
bij -het aangrenzende Veendam wordt 
gevoegd en gedeeltelijk bij de gemeente 
Onstwedde, zullen in het hoge noorden 
op 20 november tussentijdse gemeente
raadsverkiezingen worden gehouden. 

Op 18 november zullen de heren mr. 
E. H. Toxopeus en H. Wiegel in Veen
dam een verkiezingstoespraak houden. 

Een gezamenlijke ledenvergadering 
van de VVD-afdelingen Veendam en 
Wildervank heeft een kandidatenlijst op
gesteld met als lijsttrekker de heer drs. 
W. L .. Christiaanse uit Veendam. De af
delingen WildervaTik en Onstwedde kozen 
de heer W. H. Smit uit Stadskanaal-0 
als _hun aanvoerder in de verkiezingen. 

Uiteraard is een propagandacommis
sie reeds enige tijd aan het werk om 
een zo gunstig mogelijke uitslag voor 
de VVD te verkrijgen. 

Ledenwerf
actie 1968 

Ja, ·dank u wel, het gaat goed 
met onze ledenwerfactie. 

Vrijdag 15 november wordt onze 
laatste advertentie geplaatst in 
de bladen van de Nederlandse 
Dagblad Unie. 

U mag natuurlUk ook ná 15 no. 
vember nog leden aanbrengen, 
maar u m o e t in ieder o-eval 
vóór 15 november wel even"' met 
uw buurman of die goede kennis 
in orde maken dat een ingevulde 
lidmaatschapscoupon aan het al
gemeen secretariaat wordt gezon
den. 

Zorgt u er voor dat onze 
consuls in de laatste week van 
onze ledenwerfcampagne de han
den meer dan vol hebben! 

Ook nieuwe consuls zijn nog 
steeds van harte welkom. Wan
neer zij ons hun naam en adres 
opgeven, ontvangen zij het bijzon
tier goed Yerzorgde propagan
!lamateriaal. 

Laten WIJ elkaar voor deze 
laatste week nog veel succes toe-
wensen! 

Lamlelijke 
Progragande-commi.ssie 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

BODEGOM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prefabs voor versthiliende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 

Spreekbeurten 
Periode ''an 8 november tot en met 9 tlecember 

8 nov. 

8 nov. 

11 nov. 
11 nov. 
11 nov. 

11 nov. 

11 nov. 
14 nov. 

14 nov. 
17 nov. 
18 nov. 

18 nov. 

18 nov. 

18 nov. 

18 nov. 

20 nov. 

20 nov. 
20 nov. 
20 nov. 
21 nov. 
21 nov. 

21 nov. 
22 nov. 
22 nov. 

22 nov. 
22 nov. 
23 nov. 

25 nov. 

25 nov. 
25 nov. 
28 nov. 

29 nov. 

29 nov. 

29 nov. 
2 dec. 

2 dec. 
2 dec. 
9 dec. 

9 dec. 
9 dec. 
9 dec. 
9 dec. 

9 dec. 

Utrecht (20.00 uur, Jaarbeurs-restau
rant) 
Lopik (20.00 uur, Dorpshuis Wieler
oord; onderwerp: De machtsverhou
ding in onze wereld) 
Deventer (20.00 uur, hotel De Keizer) 
Kampen (20.00 uur, Stadsherberg) 
Weesp (20.30 uur, restaurant De 

Adelaar; onderwerp: Kiezer-Gekozene) 
Delft (21.00 uur, Prinsenvloot a. d. 
Wijnhaven; liberale avond) 
Franeker (liberale sociëteit) 
Middelburg (jDe nieuwe Doelen; on
derwerp: Miljoenennota en de ge
volgen daarvan voor de midden
groepen; samenwerking met af
delingen Vlissing~n en Goes) 
Ter Apel (De Posthoorn) 
Amsterdam (kadercursus) 
Veendam en Onstwedde (i.v.m. ge
meenteraadsverkiezingen) 
Groningen (onderwerp: De inter
nationale politieke situatie; liberale 
sociëteit) 
Heerhugowaard (20.00 uur, café 
Veenboer; onderwerp: Een liberale 
kijk op heden en morgen) 
Oosterhout (20.00 uur, restaurant 
Flora; onderwerp: Het zelfstandig 
bedrijf en het vrije beroep: West
Noord-Brabant) 
Leiden (20.00 uur, restaurant v. d. 
Heyden; onderwerp: Buitenlands 
beleid) 
Wageningen (17.30 uur, maaltijd 
liberale studenten) 
Gouda (Vrouwengroep) 
Delft (liberale studenten; koffietafel) 
Warnsveld (onderwerp: BTW) 
Leiderdorp 
Dieverbrug (20.00 uur, hotel Blok; 
afdeling Meppel e.o.) 
Waalwijk 
De Bilt - Bilthoven 
Dokkum (20.00 uur, De Harmonie; 
forum politieke partijen) 
Olterterp (Statencentrale Heerenveen) 
Stichtse Heuvelrug 
Sleen (20.00 uur, zaal Hoekman; 
propaganda-feestavond JOVD Z.O.
Drenthe) 
Wassenaar (forum over partijver
nieuwing voor cursisten opleidings
centrum PTT Voorlinden) 
Beilen 
Maarssen 
Rijswijk (gebouw Irene; depat PSP
VVD over de NAVO) 
Delfzijl (20.00 uur, hotel Dik; onder
werp: Op weg naar een nieuwe toe
komst) 
Winschoten (onderwerp: Een liberale 
kijk op de toekomst) 
Niekerk (forum) 
Leeuwarden (Politiek Café, Noord
vliet 13) 
Assen (Liberale Club) 
Pesse (hotel Moes) 
Zeist (20.00 uur, Figi; onderwerp: 
China) 
Delft (21.00 .uur, Liberale avond) 
Leidschendam e.o. 
Arnhem (Vrouwengroep) 
Velsen (onderwerp: Een liberale kijk 
op de toekomst) 
Emmen 

Mr. J. F. G. Schlingemann 

G. Koudijs 
Mr. E. H. Toxopeus 
H. Wiegel 

Mr. J. G. Rietkerk 
Ir. D. S. Tuijnman en 
J. Sonneveld 
Mr. H. V. Riel 

Mr. F. Portheïne 
R. Zegering Hadders 
Drs. G. M. V. v. Aardenne 
Mr. E. H. Toxopeus en 
H. Wiegel 

Mr. H. v. Riel 

Mr. dr. C. Berkhouwer 

Mr. F. Portheïne 

Mr. J. F. G. Schlingemann 

R. Zegering Hadders 
Mevr. mr. E. Veder-Smit 
Mr. F. Portheine 

·Mr. F. Portheïne 
Mr. J. G. Rietkerk 

Ir. H. J. Louwes 
Mr. H. E. Koning 
Mr. W. J. Geertsema 

Mevr. mr. E. Veder-Smit 
H. Wiegel 
Mr. F. Portheïne 

H. J. L. Vonhoff 

Mr. F. Korthals Altes 
Mr. H. E. Koning 
Mr. W. J. Geertsema 
Mr. <lr. C. Berkhouwer en 
dr. B. v. d. Lek (PSP) 

H. J. L. Vonhoff 

H. Wiegel 
R. Zegering Hadders 

Mevr. mr. E. Veder-Smit 
H. Wiegel 
R. Zegering Hadders 

Mr. H. v. Riel 
Mr. H. E. Koning 
G. Koudijs 
Mr. J. F. G. Schlingemann 

H. Wiegel 
jDrs. Th. H. Joekes 

Radio-uitzending van de VVD: donderdag 21 november van 18.20 
tot 18.30 uur over de zender Hilversum 11 (298 meter). 
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• Rechtse perikelen 
Het loopt in links-radicale kring met 

de samenwerkingsplannen nog lang niet 
op rolletjes. Maar met wat zich 
"rechts" noemt is het welhaast nog 
treuriger gesteld. · 

Het melodrama van de Borenpartij, 
welker leider, de heer Koekoek, eens 
droomde 25 zetels in de Tweede Kamer 
te zullen halen, heeft nu geleid tot een 
splitsing in drieën. De na talrijke 
persoonlijke ruzies en wederzijdse 
beschuldigingen afgescheiden groep
Harmsen heeft nu onder de (voor
lopige?) naam "Binding Rechts" een 
nieuwe "rechtse" partij opgericht. Met 
dien verstande, dat de fractiegenoot van 
de heer Harmsen in de Kamer, mr. 
Kronenburg, het heeft laten afweten en 
niet meedoet in deze groepering. Zo was 
althans de situatie op het ogenblik dat 
wij dit schrijven. 

Wie gedacht had, dat nu alle 
"rechtsen" zouden juichen, heeft het 
echter mis. Van een werkelijke rechtse 
concentratie of zelfs van enig uitzicht 
daarop is geen sprake. Het maandblad 
"Burgerrecht" stelt althans de heer Lo
dewijk Sas, een aanhanger kennelijk 
van de splintergroep Christelijk Demo
cratische Unie (CDU), welke bij de 
laatste Kamerverkiezing met ruim 
45.000 stemmen geen Kamerzetel wist te 
behalen, in de gelegenheid om ·onder de 
opvallend gezette kop: "Een kwade 
dienst aan de rechtse zaak", ' dit be
denksel van de heer Harmsen af te 
kraken. 

Wanneer, zo betoogt de schrijver in 
"Burgerrecht", ter rechterzijde van de 
politiek in Nederland ontwikkelingen 
worden bedreven die een smet werpen 
op het aanzien van "rechts" (de aanha
lingstekens zijn van de schrijver), 
wordt dit onwillekeurig medeverhaald 
op hen die serieus en oprecht bouwen 
aan de rechtse politiek. Aan de ernst en 
oprechtheid. van de Binding-Rechts
mensen, moeten wij, zo bezweert ons 
de schrijver, helaas twijfelen. In de 
eerste plaats ontlokken leuzen als 
" ... en gezamenlijk het vaandel van 
de vrijhéid te heffen en op te marche
ren tegen de linkse draak ... " alleen 
maar gevoelens van verkneutering bij 
diegenen die "rechts" niet zijn toege
daàn. Uitnodigingen in deze trant: 
" ... Hebt gij een uitnemend talent tot 
spreken, welnu zoekt een gelegenheid 
om ons volk toe te spreken en te over
tuigen ... " en andere (volgens de heer 
Sas) aan "Volk en Vaderland" herinne
rende teksten blameren "zelfs de goede 
rechtse zaak". Wat "normaal rechts" 
moet typeren is. het gezonde verstand. 
Daarmee alleen kan naar de schrijver 
betoogt de door "Binding. Rechts" 
gesignaleerde "linkse draak" worden 
verslagen, niet met holle bombastetie 
waarvan de nare smaak ons nog te 
bekend voorkomt. 

• Mr. Kronenburg 
Klinkt hetgeen de heer Sas in "Bur

gerrecht" contra de schepping van de 
heer Harmsen stelde tot zover nogal 
redelijk, zijn slotbetoog wordt toch weer 
gehouden in de bekende ruzietoon. De 
activiteiten van de "Binding 
Rechts"-groep zijn beneden peil. Men 
zegt op de CDU te mikken, knoopt 
besprekingen op bestuursniveau aan, 
maar komt dan met zodanige "on
beschaafde voorwaarden" (de CDU zou 
de bij haar aangesloten leden van de 
Noodraad op straat moeten mikken) dat 
deze besprekingen al bij voorbaat af
ketsen, waarbij men dan achter de rug 
van het CDU-bestuur om inmiddels indi
viduele leden naar binnen lokt. 

Dit ldnderspel krijgt volgens de schrij
ver zelfs een crimineel karakter wan
neer men een oud-penningmeester van de 
CDU, zekere H. J. D. W. (de heer Sas 
noemt de naam voluit, maar dat zullen 
wij niet doen), die "al langer dan een 
half jaar de kasgelden en bescheiden 
van zijn partij achterhoudt" en weigert 
af te dragen, een oproep in "Binding 
Rechts" laat ondertekenen, waarin alle 
" e e r 1 ij k e C D U - 1 e d e n " wor
den opgeroepen, op de stichtingsverga
dering van de nieuwe partij te komen ... 

Het criminele wordt dan weer "lach
wekkend leugenachtig" als men het 
heeft over het overlopen van de afdelin
gen Overijssel en Gelderland der CDU 
naar "Binding Rechts". Lachwekkend, 
omdat naar de schrijver ons onthult, de 

afdeling Overijssel welgeteld één lid zou 
omvatten, dat bovendien zijn contributie 
over 1968 niet heeft betaald en de afde
ling Gelderland zes leden groot is, van 
wie nog geen enkel bedankje bij het 
secretariaat der CDU bekend was, toen 
de heer Sas zijn artikel schreef. 

De mededeling van de heer Harmsen, 
dat zich al zestig CDU-ers hadden aan
gemeld noemt de Burgerrecht-schrijver 
dan ook , , een pertinente leugen''. 
Laatstgenoemde verzekert dan, dat hij 
juist daarom "tot deze onverkwikke
lijke, kleingeestige details afdaalt om 
het bedrog, waarmee sommigen de 
rechtse zaak menen te moeten dienen, 
krachtiger aan de kaak te stellen." 

En dan volgt ten slotte waar het hem, 
als CDU-man, waarschijnlijk vooral om 
zal gaan: het pousseren van mr. Kro
nen burg. Het doet hem namelijk vreug
de om te vernemen, dat "het Boerenka
merlid mr. H. C. J. M. Kronenburg aan 
deze gang van zaken geen deel wenst te 
hebben". Hij besluit met deze wens: 
"Hopelijk slaagt ,rechts' er in, op een 
meer serieuze en fatsoenlijke wijze tot. 
partijformatie te komen en is mr. Kra
nenburg bereid, in dezen de deur te 
openen". 

Het ligt misschien aan ons, maar 
vooralsnog geven wij, gezien al het bo
venstaande, ook deze "rechtse" actie 
weinig kans, of de deur nu opengaat of 
toch nog gesloten blijft! 

• Verbroken machtsevenwicht 
Verleden jaar is van officiële de

fensiezijde zowel aan de pers als in 
voordrachten o.a. een overzicht gegeven 
van de sterkte der strijdkrachten van 
het Warschaupact. De bedoeling daar
van was uiteraard om de a·andacht te 
vestigen op een geleidelijke verstoring 
van het machtsevenwicht, waaraan wij 
ter wille van de veiligheid van de 
westerse wereld niet voorbij zullen mo
gen gaan. 

De heer Imkamp, van D'66, verweet 
de minister tot diens begrijpelijke ver
ontwaardiging toen op hoge toon, dat 
die voorlichting tendentieus was. Te
recht kon minister Den Toom bij de 
voorbehandeling van de defensiebegro
ting in openbare commissievergadering 
thans vaststellen, dat toch wel was ge
bleken dat een volkomen juist overzicht 
was gegeven. 

Dat inmiddels de situatie nog is 
verscherpt en het machtsevenwicht zo
wel te land in Midden-Europa als mari
tiem in het Middellandse Zee-gebied nog 
meer in het nadeel van de Navo dreigt 
te veranderen, wordt nu toch wel alge
meen erkend. 

Mede naar aanleiding van opmerkin
gen van onze geestverwant de heer 
Koudijs over de toeneming van de mari
tieme Sowjet-macht hebben minister 
Den Toom en staatssecretaris Van Es 
daar nog een boekje over open gedaan. 
Uit hun opsomming bleek, dat sedert 
1964, maar vooral toch wel sinds 1967, 
de Sowjet-concentratie daar enorm is 
toegenomen. 

Werd de Middellandse-Zeevloot door 
de Sawjets aanvankelijk slechts ge
bruikt als een verbindingsmiddel tussen 
de vloot van de Zwarte Zee, de Middel
landse Zee en de noordelijke vloot thans 
bestaat de Sowjetvloot in dit gebled uit 
(twee) kruisers met de modernste pro
jectielen, die op een afstand van 200 
zeemijlen een doel kunnen aanvallen, 
uit onderzeeboten (gedeeltelijk nucleair) 
en hulpschepen. In september jl. is daar 
ook nog een helikopter-vliegkampschip 
aan toegevoegd, dat geschikt is voor 
onderzeebootbestrijding, maar ook kan 
worden gebruikt voor landingsoperaties. 

• Ook Israël bedreigd 
Het is duidelijk dat door de aanwezig

heid van de Sowjet-vloot in de Middel
landse Zee de taak van de Navo-vloten, 
die in deze zee opereren, gecompliceer
der is geworden en dat met een extra 
dreiging op de zuidelijke flank moet 
worden rekening gehouden. 

Uiteraard juichte staatssecretaris Van 
Es de inschakeling van de Britse vloot 
in de Middellandse Zee toe, omdat de 
maritieme verdediging in dat gebied 
daardoor is versterkt. Ook de marines 
van Italië, Griekenland en Turkije leve
ren in dit verband een duidelijke bijdra
ge. 

Er is nog eeJ1 ander aspect, waarop 
de heer Koudijs vragenderwijs de aan-

Mr. l{ronenburg, de rechtse leider? 

(Zie • Rechtse perikelen) 

Dr. Veerman, voorzitter van de ARP 

(Zie e Vriezen of dooien?) 
• 

dacht vestigde. Betekent, zo vroeg hij, 
de aanwezigheid van deze Sowjetvloot 
in de Middellandse Zee niet, dat in een 
eventueel volgend conflict tussen de 
Arabische landen en Israël dit laatste 
land overzee van de buitenwereld zal 
zijn afgesloten? 

In antwoord daarop moest minister 
Den Toom volmondig toegeven, dat niet 
alleen de aanwezigheid van de Middel
landse Zee-vloot op de zuidflank van de 
Navo, maar ook de invloed, welke zij 
kan hebben op een oorlogssituatie in het 
Midden-Oosten, ons zorg baren. Als de 
Russen dat zouden willen zouden zij een 
aanzienlijke steun kunnen geven aan de 
V AR en de andere landen, die tegen 
Israël optreden. En dat dan nog afge
zien van de grootscheepse oorlogsleve
ranties, waar:van de Sowjet-Unie met 
name Egypte, Syrië en Algerije voorziet. 

Gezien de machtsverschuiving zowel 
in Midden-Europa als in het Middel
landse Zee-gebied, zien wij het Navo-be
raad met belangstelling tegemoet. In de 
Navo wordt thans een diepgaande poli
tieke en militaire analyse gemaakt. De
ze zal in de Navo-vergadering van 14 
tot en met 16 november in Brussel wor
den besproken. Daarvan zal het blijkens 
mededeling van minister Den Toom af
hangen, welke maatregelen (ook) de 
Nederlandse regering bereiel is te ne
men in het lmder van de Navo. 

flad het aan het bekende vaste ge
zelschap: PvdA, PPR, D'66 en PSP ge
legen, dan zouden de Nederlandse mi
nisters met gebonden handen naar dat 
Navo-beraad zijn gegaan. De fracties 
stemden (met één uitzondering) voor 
een desbetreffende motie-Aarden (PPR), 
welke nog een uitloopster vormde 
van de algemene politieke beschouwin
gen. Zij werd in de Tweede Kamer ver
worpen met 48 tegen 75 stemmen. De 
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uitzondering bij de voorstemmers was 
de socialistische oud-verzetsman Fr. 
Goedhart, die met de overige partijen 
tegen de motie-Aarden stemde. 

• Vriezen of dooien? 
De nieuwe voorzitter van de Anti-Re

volutionaire Partij, dr. A. Veerman, te
vens lid van de Tweede Kamer, herin
neren wij ons ·uit de tijd dat hij nog 
parlementair reelacteur was van het 
dagblad Trouw, als een prettige collega, 
zeer principieel, maar tegelijk met een 
wijze bezadigdheid. Die bezadigdheid 
komt hem in zijn nieuwe partijfunctie 
stellig te pas, want er valt in de ARP 
tegenwoordig daar kan de heer 
Biesheuvel van meepraten - heel wat 
te plooien. 

Toch zal de heer Veerman moeten 
oppassen, die bezadigdheid niet zover 
door te voeren dat een sfeer van: het 
kan vriezen of het kan dooien rondom 
zijn figuur ontstaat. ·In de politiek moet 
men nu eenmaal meermalen kiezen en 
men kan niet iedere uitspraak die men 
doet zelf onmidde)lijk of kort daarna 
weer relativeren 'of halverwege teniet 
doen. Er is reden dat aldus te stellen, 
zoals wij met een paar recente voor
beelden zullen aantonen. 

Op een bijeenkomst te Naaldwijk van 
plaatselijke partijbestuurders had dr. 
Veerman het huidige kabinet geprezen, 
omdat het rust en evenwicht· in het 
bestuur had gebracht. Een goed deel 
van de populariteit van dit kabinet 
schreef hij toe aan minister-president 
De Jong. "De heer De Jong is een 
rustig en wijs man; Cals was niet zo 
rustig en ook niet zo wijs", aldus dr. 
Veerman. Hij noemde dit kabinet -
"dat op rozen zit" - ook geen over
gangskabinet "We leven alleen in een 
overgangstijd, waarin het politieke le
ven zich in de partijen afspeelt." 

Waarschijnlijk is de nieuwe partij
voorzitter wat geschrokken doordat men 
in sommige kringen daarin een aanwij
zing meende te zien, dat de ARP toch 
wel zou zijn te vinden voor de gedachte 
om het kabinet-De Jong en de politiek, 
welke het voert, tot inzet van de volgen
de verkiezingen te maken. Hij haastte 
zich althans enkele dagen later, op de 
najaarsvergadering van het zgn .. partij
convent (evenals "moderamen" hoort 
dit nog, ondanks alle progressiviteit, tot 
het typisch anti-revolutionaire woordge
bruik) zijn gehoor te laten weten dat 
men de huidige regeringscombinatie 
niet mocht zien als het begin van een 
bepaalde politieke concentratie. Op die 
basis, zo betoogde hij, is zij niet tot 
stand gekomen en dat kan zij ook. niet 
worden. Dat moet uit het interim-rap
port van de "achttien" wel zijn geble
ken. 

Dan een progressieve concentratie? 
Ook hier kan het vriezen of dooien. Hij 
waarschuwde, zo meldden ons de dag
bladverslagen, tegen het verschijnsel 
van de exclusiviteit, dat zich bij de pro
gressieve concentratie voordoet. Hij 
betreurde dit verschijnsel, maar be
greep het ook wel. 

Het bssluit van de AR-radicalen (mr. 
Idenburg en aanhangers) om als dona
teurs voor de PPR van de heer Aarden 
te gaan optreden, noemde dr. Veerman 
een "onverstandig besluit", al had hij 
ook daarvoor wel weer "begrip". 

En ten slotte over de gedachte van 
een stembusakkoord: "Een stembusak
koord· voor de verkiezingen wijzen wij 
af, maar het is wel mogelijk dat de 
ARP een voorkeur uitspreekt''. 

Het is allemaal wel erg vaag, al heb
ben wij daar op . onze beurt dan wel 
weer enig "begrip'.' voor, gezien de ver
houdingen in de ARP. 

• Kiezersonderzoek 
Wanneer het ene opinie-onderzoek 

(dat van de GPD-bladen) uitwijst dat 
de VVID zes zetels in de Tweede 
Kamer zou winnen en anderhalve week 
later een ander onderzoek (van de VA
RA) wil doen geloven dat de VVD één 
zetel zou verliezen, dan past op de 
vraag wat dit resultaat ons voor zover 
het de VVD betreft zegt, alleen maar 
het antwoord dat ons Kamerlid de heer 
Wiegel maandagavond voor de televisie 
gaf: "Gekker kan het niet. Het enige 
dat het mij zegt IS dat het niets zegt". 

Zolang vrijwel g-elijlüijdig gehouden 
opinie-onderzoeking-en in Nederland noO' 
dergelijke tegenst~llingen opleveren, di~ 
met een reelelijke fouten-marge niets 
meer te mal<en hebben, zijn zij waarde
loos en werken zij misleidend. Wij wil
len er, zo kort vóór de afsluiting van 
ons blad, deze week dan ook maar niets 
n1eer over zeggen. 

A.W. ABSPOEL 
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Onhartelijke vrijage 
V

OOR wie het nog niet duidelijk 
mocht zijn geweest dat de PvdA aan 

het vrijen is naar de PSP is de gemeen
teraadsvergadering van vorige week te 
Amsterdam verhelderend geweest. Een 
erg hartelijke vrijage is het overigens 
nog niet. Dat komt misschien nog als de 
partijen bij elkaar over huis gaan ko
men. Voorlopig is het nog straat- en 
portierwerk. ' 

De openbarende gebeurtenissen kwa
men voor bij de aanvraag van mej. S. 
Boerlage (PSP) voor een interpellatie 
inzake enkele aspecten van het Amster
damse woningdistributiebcleid, een aan· 
vraag die nogal wat afkeer wekte bij 
eigenlijk alle fracties. 

Ter verduidelijking van de achter
gronden van die afkeer diene dat Inder
tijd de iets ruimere liberalisatie van het 
woningbeleid door de gemeenteraad 
nogal grommerig is goedgekeurd. De 
feitelijke argumenten van de wethouder 
voor de volkshuisvesting, met name dat 
door het losser laten van het beleid 
voor duurdere woningen de aandacht 
scherper op de werkelijk moeilijke ge-

vallen kan. worden gericht, wa1·en eigen
lijk niet te weerleggen. De linkse partij
en vonden dat hoogst onplezierig en zij 
wilden de overheidsbemoeiing juist ver" 
groten. Er is toen in hoofdzaak door de 
PvdA aangedrongen op de vorming van 
de commissie-Bommel', een commissie 
die de beleidsnormen nader zou 
bestuderen. Die commissie doet daar 
al heel lang over, ten dele als 
gevolg van ziekte van de voorzitter. 
Overigens was de motie van de socia
listische voorsteller van de commissie 
zo vaag en ruim gesteld dat - zoals 
trouwens zijn bedoeling was - de meer
derheid geen bezwaar ertegen had. Pas 
daarna werd in een soort toelichting de 
instelling van de · commissie-Bommer 
uitgelegd als een feitelijk bezwaar tegen 
het distributiebeleid zoals dat zojuist 
was goedgekeurd. 

In die commissie heeft ook mejuf
frouw Boerlage zitting. Zij lmn dus bin
nen die commissie alles vragen wat 
haar onduidelijk is, zij kan daar duide
lijk maken _wat zij eigenlijk wil en zij 

Frequentieverhoging 
DE commissieleden die zich in een 

openbare commissievergadering 
hebben verdiept in de beleidsnota van 
wethouder Jettinghoff over de openbare 
nutsbedrijven, hebben een sportief ge
baar gemaakt. Zij hebben de liberaal 
Van Leeuwen ampél gelegenheid 
geschonken zijn visie op het openbaar 
vervoer in Rotterdam te geven. 

Die gelegenheid was hem een paar 
:weken tevoren onthouden doordat in een 
gewone raadsvergadering de tijd ont
brak om een wethouderlijke nota over 
de kwaliteit van het openbaar vervoer 
in behandeling te nemen. Deze nota -
uitvloeisel van een motie die de heer 
Van Leeuwen verleden jaar in het ple
naire begrotingsdebat had ingediend -
is nu tegelijk met de beleidsnota ter 
discussie gesteld. 

Uit de mond van de liberale spreker 
viel een betoog te beluisteren dat kenne
lijk met veel zorg was voorbereid. Hij 
getuigde van waardering voor gedach
ten die de wethouder in zijn beide no
ta's over het reilen en zeilen van de 
RET heeft ontvouwd, maar dit heeft 
hem aan de andere kant niet weerhou
den bij die denkbeelden een aantal kri
tische kanttekeningen te maken. 

De kanttekeningen golden in het bij
zonder de afstanden tussen halten, de 
aantallen abri's, de samenstelling van 
het lijnennet en de frequenties van de 

tl·am- en busdiensten. Vooral bij de fre
quenties heeft de l1eer Van Leemven 
geruime tijd · stilgestaan. Hij zei het 
maar ten dele eens te kunnen zijn met 
de opvatting van de wethouder dat fre
quentieverhoging niet altijd vervoerswer
vend is. 

Voor de liberale spreker staat het na
melijk niet bij voorbaat vast dat de hui
dige passagier van tram of bus de gebo· 
den service voldoende blijft vinden. Ser
viceverbetering door frequentieverho
ging moge dan "niet altijd vervoerswer
vend" zijn, zij zou op middellange ter
mijn kunnen worden beschouwd als een 
middel om de vervreemding van het 
openbaar vervoer tegen te gaan. 

De heer Van Lee)lwen begreep na
tuurlijk ook wel dat frequentieverhoging 
geld zal kosten. Hij meende daarvoor 
echter niet terug te moeten schri!{ken, 
ook al niet omdat grootscheepse wijzi
gingen hem op dit ogenblik niet voor 
ogen staan. Begonnen zou kunnen wor
den met incidentele verbeteringen in de 
frequenties van enkele lijnen indien na 
ingesteld onderzoek de behoefte daar
aan zal zijn gebleken. Verbetering van 
de imago van het openbaar vervoer, 
aldus de heer Van Leeuwen, is niet 
alleen een kwestie van geld, er zitten 
ongetwijfeld ook psychologische kanten 
aan. 

Aan het einde van zijn uiteenzettingen 

Residentie-orkest en verkeer 

I S Cl' iets mis met het Residentie-or
kest? Men zou m· toe komen deze 

vraag bevestigend te beantwoorden als 
men kennis neemt van kritieken en 
beschouwingen in diverse dagbladen. 
Ons persoonlijk oordeel doet hier niet 
ter zake, mndat we ons als leek 
beschouwen. Waar het om gaat is in de 
eerste plaats de kwestie van de leiding. 
Willem van Otterloo staat zo langzamer
hand meer voor andere orkesten -
vooral in het buitenland -- dan voor zijn 
eigen orkest. Het R.O. moet zich (te) 
veel onderwerpen aan gastdirigenten 
met zeer uiteenlopende opvattingen en 
kwaliteit. Een vaste lijn ontbreekt, het
geen de prestaties van het orkest niet 
ten goede komt. 

Dit zijn zo de geluiden, die men in 
toenemende mate kan vernemen en 
daarbij wordt dan nog de vraag opge· 
worpen of het wel juist geacht moet 
worden voor het Haagse muziekleven, 
dat het orkest tegenwoordig meer en 
meer op tournee gaat. Het is natuurlijk 
voor het Residentie-orkest als geheel en 
voor de orkestleden individueel eervol 
om in het buitenland op te treden. Maar 
wanneer de prestaties op het thuisfront 
nu te wensen overlaten - althans vol
gens sommige critici - dan is inclel'
daad ook de vraag gerechtvaardigd of 
het orkest dan in het buitenland tot 
dusdanige uitvoeringen kan komen, dat 
het de naam van het Nederlandse or-

kestwezen inderdaad hoog houdt. Bui
tenlands optreden is een vorm van pro
paganda, maar dan moet de kwaliteit 
van het optreden ook bijzonder hoog 
zijn. Gehoord de concerten hier en in 
Amsterdam, wordt er aan getwijfeld of 
aan deze voorwaarde wel wordt of kan 
worden voldaan. 

Wij vinden het feit, dat dit soort vra
gen wordt gesteld, bedenkelijk. Het 
komt ons voor, dat het aanbeveling ver
dient dat de gemeenteraad bij de be
handeling van de begroting ditmaal aan 
de opgeworpen problematiek eens wat 
aandacht besteedt. De goede naam, die 
Willem van Otterloo het Residentie-or
kest heeft bezorgd, schijnt op het spel 
te staan. 

VAN de muziek naar het verkeer. Een 
Nederlander, die in het buitenland 

woont, maar toch nogal eens met zijn 
auto naar hier komt, verklaarde ons 
dezet· dagen, dat Den Haag aanmerke
lijk beter heeft gewerkt aan de oplos-

kan daar pogen haar inzichten in het 
commissierapport opgenomen te krij
gen. Maar kennelijk heeft de hoop op 
partijpolitieke winst (die hard nodig is 
nu de niveaubepalende fractievoorzitter 
Bruggeman heengaat) haar ertoe gedre
ven om buiten de commissie om het 
kampioenschap van de woningbeleidsra
ce op haar naam te brengen. Misschien 
ook had zij onvoldoende vertrouwen in 
haar invloed op de commissie. In elk 
geval vroeg zij een interpellatie, zich 
daarbij tegen de aanvallen uit de raad 
verdedigend met de opmerking dat zij 
over bepaalde aspecten en "onregelma
tigheden" wilde vragen. 

Want die aanvallen uit de raad waren 
er. De socialistische fractieleider, drs. 
E. van Thijn, fulmineerde hevig tegen 
de aanvraag, waarvoor hij "begrip noch 
waardering" kon hebben. Totdat na een 
lange fillipica plotseling bleek dat hij 
toch op vrijersvoeten was. Want zijn 
tirade leidde niet tot een afwijzing van 
het verzoek, waar de raad immers over 
beslist. Nee, het interpellatierecht 
bestaat en de goedkeuring van de raad 

deelde de heer Van Leeuwen mede dat 
hij een motie had opgesteld die mede 
was ondertekend door de liberale · frac
tieleider mr. K. Staab, de voorzitter 
van de KVP-fractie mr. L. A. Struik en 
de socialist drs. W. van der Vlerk. 

In een commissievergadering kunnen 
echter geen moties worden ingediend. 
Daarom kondigde de heer Van Leeuwen 
aan dat hij in december .in het kader 
van het plenaire begrotingsdebat op de 
zaak wil terugkomen en dat hij dan zijn 
motie aan het oordeel van de raad zal 
onderwerpen. Gelet op de verschillende 
politieke kleuren van de ondertekenaren 
hoeft er over het lot van de motie geen 
twijfel te bestaan. 

De inhoud van de motie is overigens 
ook al geen geheim meer. De heer Van 
Leeuwen wil in de eerste plaats de nieu
we verkeersdienst een systematisch on
derzoek laten instellen naar de ontwik
keling van de behoefte aan openbaar 
vervoer. Verder dringt hij er bij het 
college op aan waar mogelijk incidente
le verbeteringen te bewerkstelligen in 
de frequenties van daarvoor duidelijk in 
aanmerking komende lijnen. 

I N deze kroniek· moge ten slotte nog 
heel summier melding worden ge

maakt van het feit dat de raad in een 
gewone vergadering het college heeft 
gemachtigd door te gaan met de voor-

sing van het parkeerprobleem clan bijv. 
Amsterdam We laten dit oordeel voor 
zijn rekening, maar een feit is dat het 
er naar gaat uitzien dat de parkeer
moeilijkheden, althans in de binnenstad, 
voor een belangrijk deel hun oplossing 
naderen. Hierbij moet men verband leg
gen met de plannen tot aanleg van twee 
nieuwe voetgangerspromenades: de Ci
ty-promenade (Venestraat, Spuistraat, 
Vlamingstraat en Grote Markt) en de 
Plein-promenade 1 Lange en Korte Po
ten, Plein en Herengracht). Autobezit
ters worden daardoor als 't ware ge
dwongen aan de rand van de city te 
parkeren. l\fen zal ons tegenvoeren, dat 
ook daar te weinig parkeergelegenheid 
is, maar wat niet is, kan komel1. In de 
eerste plaats staat vast, dat de Bijen
korf en Vroom en Dreesmann binnen 
niet al te lange tijd inderdaad overgaan 
tot de bouw van een grote parkeergara
ge aan de Veerkade. De betelrenis daar
van kan niet hoog genoeg worden aan
geslagen, niet alleen voor het winke-

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

is slechts een formaliteit waar alleen in 
uitzonderlijke gevallen van wordt afge
weken, oreerde hij. Dit was blijkbaar 
niet zo'n uitzonderlijk geval, al· merkte 
zelfs de voorzitter van de raad, dr. 
Samkalden, op dat misbruik van een 
recht, in dit geval het interpellatierecht, 
nimmer heilzaam voor het werk van de 
raad kan zijn. Een verheugende opmer
king die de heer Samkalden over de 
partijen plaatst en daarmee de vroeger 
hier wel geuite vrees dat Amsterdam 
een politieke burgemeester heeft gekre
gen, wegneemt. 

Voor de heer Van Thijn was· dat geen 
reden zich te bezinnen. Met roerende 
trouw aari zijn opvatting dat de beslis~ 
sing van de raad over een interpellatie
verzoek slechts een formele en instem
mende beslissing mag zijn, steunde zijn 
fractie het verzoek om een interpellatie 
te houden, waarvoor hij begrip noch 
waardering kon hebben. Het kan heel 
boeiend zijn straks te horen wat zijn 
fractie te berde zal brengen bij de inter
pellatie zelf. 

bereidingen voor de manifestatie Com
municatie 1970, de manifestatie waarmee 
Rotterdam het zilveren bevrijdingsfeest 
wil vieren. Er waren maar twee raads
leden die in de aangekondigde feestelijk
heden helemaal geen brood zagen. Dat 
waren de pacifist Oasterwijk en de st. 
ger. eenling Van Dis. Les extrêmes se 

'touchent ... 
Wij geloven niet dat er velen zullen 

zijn clie voor de naam Comml!11icatie 
grote bewondeling lmnnen koesteren. 
Een bizarre naam, zei de c.h. fractielei
der Krop. Hij had gelijk. 

Intussen l{an er met voldoening mel
ding van worden gemaakt dat in de 
voorbereidende activiteiten thans vaart 
is gekomen, dank zij het kundige en 
voortvarende optreden van een nieuw 
organisatü~comité. Achter het uitermate 
moeilijke en moeizame begin is defini· 
tief een pll11t gezet. Hetgeen maar goed 
is ook. Want er scheiden ons nog maar 
anderhalf jaar van het ogenblik waarop 
de manifestatie moet beginnen. En. dat 
is voor een evenement van dit formaat 
echt niet zo verschrikkelijk veel. 

Voor de manifestatie is een bedrag 
van vijf miljoen uitgetrokken. Burge
meester en wethouders hebben van dit 
bedrag een gemaklwlijk aan te vechten 
ruwe specificatie · gegeven. Wij hopen 
dat zij te gelegener tijd met een meer 
aanvaardbare detaillering· zullen komen. 

lende publiek, maar ook voor straks, als 
inderdaad aan de Bezemstraat een klein 
theater tot stand komt, ·zoals in het 
voornemen van de Levi Lassen-stichting 
ligt. Het mooiste zou zijn als daar een 
flinlre luifel zou worden aangebracht, zo
dat de bezoekers van de magazijnen en 
van het theater droog hun doel kunnen 
bereiken. Een volledig overdekte straat 
gaat misschien te .ver, maar zou nog 
wel veel gunstiger zijn. 

In de tweede plaats nemen de geruch
ten toe, dat nu toch serieus wordt ge
dacht aan het bouwen van ondergrondse 
p:u·lwergarages onder het :Malieveld en 
de hertenkamp. Men heeft hierbij wel 
in de eerste plaats het oog op het nieu
we station en op degenen, die dagelijks 
voor hun werk uit de agglomeratie lw
men, maar waar de Plein-promenade 
direct op deze ondergrondse parlwerga· 
rages aansluit, kan het voetgangersdo
mein inderdaad nog aanmerkelijk in 
waarde stijgen. Op zich vannen deze 
parkeergarages aan de rand van de city 
geen nieuw idee. Toen de plannen voor 
het ringwegen-systeem werden gepubli· 
ceerd, kon men l{ennis nemen van het 
oordeel van b. en w. dat daar ruime 
parkeergelegenheid in de vorm van ga
rages zou moeten komen. Dit denkbeeld 
is niet losgelaten en in samenhang met 
de voetgangerspromenades ziet het er 

• na al' uit, dat het al jaren oude inzicht 
ten deze tot uitvoering gaat komen. 
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Amerika' s economische politiek 
Op het ogenblik dat wij dit schrijven 

is de uitslag van de Amerikaanse presi
dentsc en Congres-verJdezingen ·nog niet · 
bekend. Niettemin wagen wij het over 
de economische politie]' te schrijven, 
die in de naaste toekomst te verwachten 
is. Want wat dat betreft maakt 't weinig 
uit of er een Republikeinse dan wel een 
Dem.ocratische president in het Witte 
Huis te Washington zetelt. In de jaren 
na de eerste en in nog sterker mate na 
de tweede wereldoorlog zijn de verschil
len in economische politiek, die de vvis
selende Democratische en Republi
keinse regeringen toonden, hoe langer 
hoe meer vervaagd. Verschillen, die 
men thans o-ewoonlijk aan een gebrek of 
een over~loed aan progressiviteit 
toeschrijft, bestaan er natuurlijk wel, 
maar deze scheidslijn loopt dwars door 
de partijen. Er zijn zeer progressieve 
Republikeinen zoals Nelson Rockefeller, 

· er zijn zeer reactionaire Democraten, 
vooral in het Zuiden. 

Er zijn natuurlijk wel nuances tussen 
de kandidaten van beide partijen, maar 
het is onmogelijk een bepaalde lijn te 
ontdekken in hetgeen zij de kiezers be
loven. 

"U.S. News & \Vorld Report" van 28 
oktober bevat een vergelijking van 
uitspral,en van Nixon, Humphrey en 
ook van Wallace, al zijn die van de 
laatste natuurlijk van geringer beteke
nis. Over de sociale politiek bestaat 
nauwelijks enig verschil tussen Nixon 
en Humphrey, evenals over de toene
ming van de federale uitgaven. De nu
ance is hier, dat Humphrey vast zit aan 
het beleid-Johnson en Nixon veel vrijer 
is om beloften te doen over beperking 
der uitgaven. Beide kandidaten geloven 
niet in een gegarandeerd inkomen. Bei
den beloven maatregelen tegen de infla
tie. Op het gebied van de sociale zel,el'
heid lijkt Nixon de "liberale" Humph
rey nog te overtreffen: voor weduwen 
100 pct. van de inkomsten van de over
leden echtgenoot. 

Oo.k "The Economist" constateert, dat 
er weinig verschil is in de doelstellingen 
van de twee kandidaten. Nixon schaaft 
aan zijn reeds gedane beloften al naar 
het milieu waar hij spreekt. Humphrey 
is m.eer gebonden in veel aangelegenhe
den door zijn associatie met de rege
ring-J ohnson. 

Protectionisme 
lVfaar de vraag is, welke ec:onomische 

politiek de nieuwe regering na januari 
zal v'9lgen. De Amer:ilmanse economie 
ontwikkelt zich thans gunstig; de aande
lenkoersen zijn dit jaar belangrijk 
g-estegen. Toch zijn er zwakke plekken: 
de textielindustrie b.v. (Nixon en 
Humphrey hebben beiden steun be
loofd). Op allerlei gebied is er toene
mende concurrentie van Europa en Ja
pan. Men is geneigd dit te vergelijken 
n1et de ,.structurele" moeilijkheden, 
die ons land ook kent. Het gaat in de 
Verenigde Staten behalve om_ de textiel
industrie voornamelijk om ·de staal-, 
schoenen-, glas- en de chemische in
dustrie. Er is in Amerika een sterke 
neo-protectionistische stroming. Of deze 
succes zal hebben hangt niet zozeer af 
van de president, als van het Congres. 

Maar afgescheiden van deze zwaklw 
ple!{]wn is het land "booming". Het na
tionaal inkomen is stijgend, ook het 
reële inkomen. De particuliere bestedin
gen nemen evenwel sterker toe dan het 
persoonlijk inkomen. Volgens de berel,e
ningen op jaarbasis, die men elk kwar
taal maakt, zouden de particuliere 

bestedingen dit jaar met 13,4 miljard 
dollar stijgen, terwijl het persoonlijk in
komen, na aftrek van belastingen 
slechts 6,5 miljard zou toenemen. Het 
verschil wordt gevormd door grotere 
lu:edietopneming of opma!ren van spaar
gelden. 

Men herinnert zich, dat J ohnson dit 
jaar met veel moeite een 10 pct. be
lastingvel"lwging van het Congres ge
daan heeft gekregen om de particuliere 
bestedingen te beperken, een maatregel 
gewenst geacht om het nog steeds 
bestaande tekort op de betalingsbalans 
te verminderen. Volgens de gegevens 
van dit jaar heeft die belastingverho
ging haar uitwerking op de bestedingen 
gemist. Regeringsadviseurs voorspellen 
evenwel, dat de "tax bite" in 1969 wel 
voelbaar zal zijn en beramen daarom al 

-PRIKKELS-
e "Ons Politemna", officieel or
gaan van het Gereformeerd Poli
tieli Verbond (GPV) over uitlatin
gen van het GPY-Iiamerlid <le 
heer Jong·eling in een interview: 
"Het deed ons g·oed te lezen, dat 
Jongeling zulk soort aarzelingen 
afwees en antwoordde, dat bUvoor
beeld de 111onetaire politiek moet 
vasthouden ~an de grote lijn die 
Gods Woord aangeeft over de 
vastheid van Inunt en nmat". 

• E!seviers Weekblad over mi
nister Den Toom; "Zelf sportief 
man, helpt hij graag andere spor
ters. Hij gaf, als staatssecretaris, 
Tom Okker zulke faciliteiten, dat 
deze zijn tenniscarrière kon ma
ken zoals hij dat deed. Hij hielp 
Arel Schenk, hij ln·eeg een harte: 
lijke prentbriefkaart van "zijn" 
sergeant Valkenburg, die do~;r 
_zijn bemiddeling met. de volley
ploeg mee kon naar Turkije. Als 
Nederlands defensieminister is l1ij 
binnen de Navo een belangrijk 
1nan, een S]Jecialist naar wie <m
dere, meer politieke minisl.a·s 
n~et aandacht luisteren. Beter 
dan wie ook onderkent hij het be
lang Yan de Navo, een belang 
waarvan hij zo overtuigd is, dat 
hij nu al voorspelt dat geen enke
le lidstaat er in 1969 uit zal lo
pen." 
e ·l,I'Ofessor Pen in het Het Pa
rool: "Er is in Nederland en cl· 
ders een geweldige verkettering 
aan de g;ang \\'!uu·hij iedereen, die 
de gesloten denkwereld van de. 
linkse idPologen niet aann1anlt, 
als "rechts" wordt bestempeld. 
De politiel>e situatie dreigt daar
door venler te yerharden." 
• Drs. Th. H. Joekes in de Nieu
we Rotterdamse Courant: "Als li
beraal geneer ilr mij wanneer ik 
zie hoe steeds meer organisaties, 
instellingen, ondernemingen, 
straks ongetwijfeld zelfs politieke 
partijen en andere groepen, èn 
individuele burgers, met de hand
palm naar boven naar de depar
tementen en de gemeentehuizen 
lopen wanneer zij iets verlangen 
te doen voor htm leden, voor an
deren, of voor zichzelf, wat meer 
geld kost dan zij op eigen kracht 
bij elkaar weten te lrrijgen. Wij 
zijn bezig een volk van Idaplopers 
te worden ... " 

plannen voor "reflatie" wanneer een re
cessie zou intreden. 

De in januari op te treden president 
ontn1oet dus een expanderende econo
mie, wat een groot voordeel is. On
verschillig of het Nixon dan wel 
Humphrey is, hij · zal trachten de 
groei van de economie te handhaven. 
Ook op dit punt .is er tussen beiden 
slechts een nuance-verschil: Nixon zal 
wellicht bereid zijn een wat grotere 
werkloosheid te accepteren dan Humph
rey, maar daar staat weer tegenover 
dat een nieuw optredende Republikeinse 
presielent veel banger zal zijn voor een 
recessie, waarvoor hij clan verant
woordelijk wordt g'esteld. 

Beloften 
Een opvallend verschil mel de· cam

pagne van 1960, toen Nixon tegenover 
Kennecly stond, is dat de kandidaten 
zich thans onthouden hebben van een 
tegen ellmnder opbieden van de econo
mische groei. Kennedy en Nixon garan
deerden toen een jaarlijkse groei van 
het "Gross National Product" met 6 
pct. Waarschijnlijl{ hebben thans de 
meeste Amerikanen uit ervaring en uit 
deductie wel afgeleid, dat geen presi
clent zoiets kan waar mal,en. En de 
monetaire politiek, die voor een groot 
deel deze groei moest effectueren, al
thans bevorderen, heeft geleid fot het 
hardnekkige betalingsbalanstelwrt, dat 
thans de regering met name op het 
terrein der biütenlandse hulpverlening 
en militaire uitgaven in het buitenland 
belemmert. 

Verder is, evenals in Europa, de Impi
taalrente in de Verenigde Staten de 
laatste twee jaar sterk gestegen, zodat 
de traditionele goedkoop-geld-politiel{ 
thans niet meer is . vol te houden zonder 
de nog steeds latente inflatiedreiging te 
vergroten. 

Het blijkt hoe langer hoe meer, dat de 
resultaten van een economische politiek 
die in sterke mate steunt op ·de mone
taire en goedkoop-geld-politiek niet zo 
effectief is als men verwachtte. De 
Verenigde Staten hebben dit jaar leer
geld betaald in de vorm van een gesta
dige afvloeiing van g·oud, welke slechts 
gestuit kon worden door het befaamde 
besluit van Washington van 17 mnart 
l.l. waarbij de band tussen de vnJe 
goudprijs en het monetaire goud werd 
doorgesneden. Evenals Engeland erva
ren de Verenirs·de Staten thans, dat zon
der de lijdelijl;e medewerking van ande
l'e landen, die bereiel zijn de Angelsnk
sische export van inflatie te accepteren, 
een dergelijke politiek niet is te handha
ven. 

Dit bepel'lü dus ook de bewegingsvt·ij
heid vrm de nieuwe regering t.a.v. de 

· economische politiek. Al met al zal men 
van de nieuwe regering geen expansieve 
economische politiek zoals b.v. 
Rooscvelts "New Deal" in 1933. 
Truirian's "Fair Deal" of Kennedy's 
en Johnsons "New Frontier'' en "Great 
Society" - mogen verwachten. Wel -
en dit is voor het buitenland van groot 
belang - mag men niet zonder reden 
bevreesd zijn voor een herleving van 
het Amerilraanse protectionisme, ook al 
omdat dit voor Washington de weg van 
de minste ween;tand is om binnenlandse 
aanpassingsmoeilijlrheden te verzachten 
en schijnbaar de gemakkelijkste weg 
om de betalingsbalans te verbete1·en. 

Of deze en dergelijke maatregelen 
zullen bijdragen tot vergroting van de 
wereldhandel is aan ernstige twijfel on
del'lwvig. 

.J. VAN GALEN 

~llllilllilllillllllillllllllllllllllllllllllll!lil!llllllllllllllllllllllllilllliillill!lilllil!illlill!ll:i'lll!lll!lll!illli!l:lllllll 

KANT
TEKE
NINGEN 

Gouden 
prentenboek 

Het Gouden Prentenboek van On
derwijs en Wetenschappen, samen
gesteld door de voorlichtingsdienst 
van het ministerie van onderwijs en 
wetenschappen, geeft naar mijn me
ning een voortreffelijk beeld van het
geen er in ons land op maatschappe
lijk en politiek terrein is gebeurd in 
de vijftig jaar die zijn verstreken 
sinds er een apart ministerie van 
onderwijs en wetenschappen werd in
gestelcl. Het boek, dat ziéh bepaald 
niet beperkt tot de ontwikkelingen 
bij het ministerie zelf, wordt verle
vendigd door vele foto's, die de geïn
teresseerde lezer duidelijk maken 
hoe snel wij leven en hoe groot de 
versnelling van de tijdstroom is 
waarin wij moeten trachten het poli
tieke en maatschappelijke leven aan 
te passen en te verbeteren. Voor ie
der die belang stelt in de ontwikke
ling van ons vaderland, is dit boek 
een waardevol bezit. 

Olympische 
Spelen 

In dat Gouden Prentenboek komt 
bij het jaar· 1928 ·een foto voor van de 
Nederlandse ploeg tijdens het défilé 
bij de aanvang van de Olympische 
Spelen, die toen in het Amsterdamse 
o"lympisch Stadion werden gehouden. 
Men treft ool' een foto aan van dr. J. 
Th. de Visser, oud-minister van on
derwi]s, lnmsten en wetenschappen, 
tijdens zijn wijdingsrede bij het begin 
van die Spelen. Als men deze foto's 
bekijkt en daarbij, zoals ik dat kan 
doen, in zijn herinnering ophaalt hoe 
de sfeer en de geest van d i e 
Olympische Spelen waren, dan is er 
sinels 1928, als men nu leest, hoort en 
<:iet hoe het toegaat en toegegaan is 
bij de Olympische Spelen in Mexico, 
geen verandering ten goede gelw
tnen. 

Ik wil aannemen dat de heer Brun
d;J.ge nog buitengewoon vitaal is, 
maar het getuigt toch van weinig 
gevoel voor realiteit als men een 
81-jarige voor de tijd van v~er jaar 
herbenoemt als voorzitter van het 
Intemationaal Olympisch Comité. 
Daaruit zijn alle andere versclüjnse
len, waarop ik hier niet nader wil 
ingaan en die een ieder die het wel 
meent met de amateursport voldoen
de belwncl zijn, af te leiden. 

Het lijkt mij dringend gewenst dat 
men zich in de lrring van het Inter
nationaal Olympisch Comité en de 
Nationale Olympische Comités 
ernstig beraadt over hoe het nu ver
der moet gaan, opdat de Olympische 
Spelen iu 1972 in Miinchen althans 
weer een ombuiging in de goede 
richting kunnen vertonen. 

D. W. DETTMEIJER 

':iil!ii!!!illillliil!!ll!iiiliillllllliillll!llillllll!illllllii!IIIJiJilllllllllllll!lii'IIO!lllllll'llllllllllllliiiiii!IIJillllill:lii! 
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HOTEL BOUWES 
ZANDVOORT 

Kamers met meest modern comfort. 

Gerenommeerde keuken. 

Gelegenheid voor congressen en partijen tot 
300 personen. 

Cabare1-Dancing' dagelijks geopend. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

APPARTEMENTHOTEL 
BOUWES PALACE 

ZANDVOORT 
Kamers en appartementen met modern comfort. 

Restaurant op 70 m hoogte - panorama -
lounge bar - sauna - overdekt zwembad -

congreszaaL 

Unieke accommodatie voor kaderbiieenkomsten 

BEIDE HOTELS HET GEHELE JAAR GEOPEND - TELEFOON 5041 

Hotel ,/t Heerenhof11 Emmen 
TELEFOON 0591 0-11435 

Het moderne comfortabele Hotel in het dynamische Emmen en gelegen 
aan de Hondsrug route.-Alle kamers met douche - toilet - centrale verwar
ming en rijkstelefoon. Speciaal weekend-arrangement f 57.50 p.p. incl. 
Unieke accommodatie voor congressen, recepties, diners, vergaderingen 
etc. Internationaal restaurant met gastronomische specialiteiten. 

Telefoon (05771) - 241 

Nu over snelweg E 35 nog gemakkelijker bereikbaar 
e Alle kamers met privé badkamer en 

telefoon 

e _ specialiteiten resta'urant 

e American bar 

e ideaal voor meerdaagse conferenties 

• rustig gelegen temidden van bos en heide 

e tennisbanen - manege - autoboxen 

• zeer grote parkeerterreinen. 

ADVEBTEER 
• zn ons 

WEEliDLAB 

WAARUWVRLJHEID 
GERESPECTEERD 
WORDT ... 
Rjjnhotel: modern, comfortabel hotel 
in Rotterdam-Centrum. 140 Kamers 
met bad of douche. Congresaccom
modatie voor 20 tot 2000 personen. 
Ruime 0ndergrondse parkeergarage 
direkt naast het hoteL 

rijnhotel rotterelam 
Schouwburgplein 1 Rotterdam 
Tei.(010) 1:32900- Telex 21640 

COMBINEER 

J 

STRANDHOTEL TE VLISSINGEN 

met 

R Ö T I S S E R I E "D E P U T11 

voor "EEN HEERLIJK WINTERS WEEKEND UIT"; ·, · 
' ' ' 

Het Strandhotel heeft daarom een speciaal weekeindaá.ange
ment voor u samengesteld. De kamers zijn comfortabel er. 
goed verwarmd en de ligging van het hotel biedt u een 
prachtig uitzicht op de scheepvaart. 

In de Rotisserie geniet u van een goed diner geserveerd 
beneden de zeespiegel in een aparte sfeer en entourage. · 
Arrangementen f 42,50-f 47,50 per persoon, bediening inbe
grepen. 

,.0€ pUL'. OOK VOOR UW KERSTWEEKEIND Bel: 01184- 2297/4227. 

om ook langs 
die weg de Vl7·o 
te steunen 
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• Werken in Amsterdam, 

wonen in Purmerend 
Het congres "Wonen en ~erken in ?et 

Amsterdam van 1980'', door de afdelmg 
Amsterdam op 12 oktober georga
niseerd, l~eb ik als Purme:ends gemeen
teraadslid bijgewoond. Uiteraard kwa
men daarbij de specifieke Amsterdamse 
problemen zoals erfpacht e~ eigen wo
ningbezit ter sprake. Er zitten echter 
ook een paar kanten aa:::t deze zaak, die 
voor de gemeenten waarheen Amster
dam zijn mensen stuurt, problemen 
scheppen. Ik zal mij hierbij. bep~len t?t 
de repercussies die het em1gratlebele1d 
van Amsterdam in Purmerend heeft. 

Amsterdam heeft bouwvolume ter 
beschikking van Purmerend gesteld en 
gedurende een aantal jaren woningzoe
kenden daarheen gedirigeerd. Vanaf het 
moment dat deze mensen zich te Pur
merend hebben gevestigd, is Amster
dam :van de zorg voor hen af. De ge
meente Purmerend, die nog niet zo 
lang geleden ruim 6.000 inwoners telde, 
moet nu voor ruim 10.000 Amsterdam
mers' voorzien in de behoeften van on
derwijs, ziekenzorg, ontwikkeling, re· 
creatie, bestuur, verkeer enzovoorts. 
Daarvoor zijn echter. de financiën van 
een noodlijdende gemeente als Purmer
end ontoereikend, waarbij nog komt 
dat de aanpassing van de bijdrage uit 
het gemeentefonds voortdurend op grote 
afstand achteraan hinkt. 

Zoals ik al zei: Purmerend telde 6000 
zielen en daarop was de gehele huishou
ding van het bestuur, onderwijs, sociale 
zaken, medische verzorging enz. in
gesteld. Doordat het aantal inwoners in 
weinig jaren ruim drie maal zo groot is 
geworden moesten hulpscholen en een 
hulpsecretarie komen, zijn twee zieken
huizen te klein en is in het algemeen 
het bestuurs- en politieapparaat ontoe
reikend geworden. En dan moet men 
ook nog bedenken dat een groot aantal 
raadsleden slechts een luttel aantal ja
ren in Purmerend woonachtig is en voor 
een groot deel zijn dagelijks werk in 
Amsterdam heeft. Wanneer men juicht 
dat Purmerend zich explosief ontwik
kelt, moet daarbij tegelijkertijd de 
vrees worden uitgesproken dat de ge
meente hard bezig is een tweede 
Amsterdam-Noord de worden. 

Ik wil deze zaak tenslotte ook trach
ten te zien met betrekking tot Amster
dam. Allereerst wil ik dan stellen dat 
het systeem waarbij men andere ge
meenten opknapt met de taak de over
loop te huisvesten en er dan verder niet 
naar omkijkt, geen beleid is waarop 
termen als "imponerend", "met visie" 
en "met fantasie" passen. Ik vind dat 
Amsterdam het bèter en voor de. betrok
kenen prettiger had kunnen regelen. 

In Zuidelijk Flevoland ligt ruim 40.000 
hectaren grond. Met Oostelijk Flevoland 
erbij is er ruim 90.000 hectaren. Tegeno
ver Muiden, dus vlak bij Amsterdam, 
zie ik op de kaarten voor woningbouw 
een stuk van naar schatting 4.000 hecta
re gereserveerd. Tussen dat complex en 
Lelystad liggen langs het Oostvaar
dersdiep circa 8.000 hectaren die voor 
industrie zijn aangewezen. Men he•eft 
reeds vastgesteld dat Zuidelijk Flevo
land een planologische polder moet 
worden, de landbouwbestemming is dus 
secundair. Wanneer Amsterdam uitbrei
ding zoekt, dan vindt het daar ·bij wijze 
van spreken een volkomen leeg gebied, 
waar geen onteigeningen nodig zijn en de 
bestuursvraagstukken gering in aantal. 

Men zou de visie moeten hebben om 
een groot stedebouwkundige aan te 
trekken en te zeggen: bouw een stad 
voor 200.000 mensen met alles er op en 
er aan. Dan zóu er iets uit de bus 
kunnen komen van dezelfde klasse als 
de oude Amsterdamse regenten (zonder 
planologen en schoonheidscommissies) 
van de grachtengordels wisten te maken. 

Mr. L. LIEUWEN, Purmerend. 

• Huurdersbijdragen 
In Vrijh. en Dem. van 1 november 

tracht onze geestverwant, de heer Wie
gel, duidelijk te maken waarom onze 
Tweede Kamerfractie haar stem heeft 
gegeven aan het wetsontwerp huur
dersbijdragen. Naar mijn mening is hij 
daarin allerminst geslaagd. Gelet op de 
negen bezwaren die, ondanks de door 
minister Schut aangebrachte verbeterin-
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gen, tijdens het debat door de heer Wie
gel zijn opgesomd, is het vóór stemmen 
voor mij een volslagen onbegrijpelijke 
zaak. 

Alleen al ten aanzien van het eerste 
bezwaar vind ik een aantal op de prak
tijk gebaseerde tegenstrijdigheden. Zou 
een nader onderzoek zijn ingesteld, dan 
was gebleken dat niet alleen buiten de 
randstad geen duurdere woningen 
bestaan (zoals in Friesland, waaraan de 
heer Wiegel denkt) doch dat ook binnen 
de randstad de zaken niet anders zijn. 
Ik heb o.m. hierover met de heer Wie
gel reeds gecorrespondeerd en op de 
praktijk gewezen. Ook wees ik hem 
erop dat jonggehuwden en minder 
draagkrachtigen graag meer betalen 
voor extra comfort en geen goedkopere 
woningen met minder comfort aanvaar
den. 

Het zal in andere delen van ons land 
wel net zo zijn. De heer Wiegel schrijft 
zelf dat door gebrek aan duurdere wo
ningen niet elke bijdrageplichtige daar
door in staat is naar een duurdere wo
ning te verhuizen. Maar, zo gaat hij 
verder, de groep boven de 
welstandsgrens (de bijdrageplichtigen 
dus) moet inderdaad de heffing betalen, 
doch zij heeft het 7titzicht, al kan dat 
clan een paar jaar duren (?), op een 
dnnrclere woning. Afgezien van het feit 
dat het mij ontgaat waar de heer Wie
gel die duurdere woningen dan vandaan 
haalt, genieten de bijdrageplichtigen de 
twijfelachtige eer nu al te betalen voor 

een duurdere woning, die nog in de 
schoot der duisternis is verborgen. 

De overige acht bezwaren maken 
'mijn niet-begrijpen van de stembepaling 
onzer fractie alleen nog maar groter. 

Van groot gewicht bij de stembepa
ling is volgens de heer Wiegel geweest 
de wijze vvaarop minister Schut het 
wetsontwerp verdedigde. Wat dit te ma
ken heeft met het feit dat velen mèt mij 
wel willen doorstromen doch niet kun
nen en daardoor met een fikse heffing 
worden bestraft - waar ook geen ver
betering van comfort tegenover staat -
ontgaat mij ten enenmale. 

Alles bijeen komt het er weer. op neer 
dat - zoals meestal gebruikelijk - de 
middengroepen het kind van de reke
ning zijn. Anders gezegd: zij die wel 
willen doorstromen doch de kans niet 
krijgen zullen, als ook de Eerste Kamer 
met het wetsontwerp akiword gaat, het 
komende nieuwe jaar ingaan met een 
(verkapte) belastingverhoging. 

Voorts is ook de toekomst duister, 
omdat minister Schut de grote 
doorstromingsoptimist (zou hij er echt 
zelf wel in geloven?) - binnen twee 
jaar zal beslissen over nog verdergaan
de maatregelen. Dat zal wel neerkomen 
op verhoging van het percentage van 10 
tot 12 of meer. Lees: nog verdere ver
kapte belastingverhoging! 

Al met al had de heer Wiegel beter 
een partijtje kunnen gaan biljarten met 
zijn fractiegenoten, dan in de Kamer 
vóór te stemmen. 

UIT DE· PARTIJ 
• PURMEREND 

Voorafgaande aan een beschouwing 
van mr. W. J. Geertsema over het 
rapport "Kiezer en Gekozene" heeft 
de afdeling Purmerend een ledenver
~adering gehouden. Mevrouw L. J. 
Witteveen-Timmerman werd benoemd 
tot lid van verdienste. De heren W. Pol
hout en N. J. Zadeits zagen zich als 
bestuurslid herkozen en in de vacature, 
ontstaan door het vertrek van drs. H. W. 
Deunk naar Heiloo, werd voorzien door 
de 'benoeming van de heer W. J. Plu. 
Grote dank werd gebracht aan drs. 
Deunk voor de stimulerende activi
teiten welke hij als bestuurslid en later 
als voorzitter heeft ontwikkeld. 

• CAPELLE A. D. IJSEL 
De afdeling Capelle aan den IJssel 

is nog niet vaak in het nieuws geweest. 
Een onlangs gevormde propagan
da-commissie is enthousiast aan het 
werk getogen om hierin wijziging te 
brengen, daarbij gesteund door een 
nieuw, verjongd bestuur. . 

Ten einde de VVD in onze snel groei
ende forensengemeente meer bekend
heid èn een modern, open en voor
uitstrevend image te geven, werd o.a. 
besloten om als eerste activiteit naar 

. buiten, maandelijks een "Politiek Café" 
te organiseren. 

Reeds de eerste maal - op 21 oktober 
- waren ongeveer dertig Capellenaren 
van vrijwel elkie rtcJhting aanwe,zig, 
onder wie enige wethouders en raadsle
den. Zowel kwantitatief als kwalitatief 
werd het een succes, waarop politieke 
concurrenten zeiden jaloers te zijn. 

Het Politiek Café wordt voortaan de 
derde maandagavond van elke maand 
gehouden, de volgende keer dus op 18 
november in café De Koperwiek. 

., • MAARN - MAARSBERGEN 
De afdeling Maarn-Maarsbergen hield 

kort geleden haar eerste winterbijeen
komst Spreker was de heer drs. G. M. 
V. van Aardenne uit Dordrecht. Hij ving 
aan met enkele opmerkingen inzake de 
algemene politieke toestand, waarbij 
o.m. kritische kanttekeningen werden 
geplaatst bij het fiscale beleid van de 
regering. Vervolgens schetste drs. Van 
Aardenne op duidelijke, schematische 
wijze de verschillende facetten van het 
ondernemingsrecht, een en ander aan 
de hand van het rapport van de sociaal 
economische commissie van de VVD, 
waarvan spreker voorzitter is. Hij 
besteedde grote aandacht aan de ge
wenste openheid van de onderneming en 

het recht van enquête, inmiddels in een 
ontwerp van wet neergelegd. 

. • VLEUTEN - DE MEERN 
Het bestuur van de afdeling Vleu

ten-De Meern heeft met groot succes 
een serie circulaires in de nieuwe woon
wijken laten verspreiden. 

Gezien het goede resultaat van deze 
actie, waarih nieuwe inwoners welkom 
worden geheten in de gemeente, zij een 
dergelijke actie gaarne bij andere partij
afdelingen aanbevolen. 

Afdelingsbesturen, die belangstelling 
hebben voor de teksten, zoals deze door 
de afdeling Vleuten-De Meern werden 
gebruikt, kunnen deze bij het algemeen 
secretariaat te Den Haag aanvragen. 

• MEPPEL 
De ledenvergadering van de afdeling 

Meppel heeft een nieuw bestuur samen
gesteld. De voorzitter, de heer S. 
Hofstra, had wegens overbelasting door 
allerlei bestuursfuncties de wens te ken
nen gegeven af te treden. De penning
meester, de heer Landman, zal binnen
kort naar Rotterdam verhuizen en bo
vendien was nog steeds niet voorzien in 
de vacature in het bestuur, ontstaan 
door de benoeming van mr. K. de Boer 
tot burgemeester van Ruinen. _ 

De uitslag van de verkiezingen was 
dat mr. dr. H. K. de Langen, die vanaf 
de oprichting van de afdeling secretaris 
is geweest tot voorzitter werd benoemd. 
Mevrouw J. M. Colenbrander Bosman, 
die reeds deel uitmaakte van het 
bestuur, werd gekozen als secretaresse. 
Als penningmeester zal voortaan optre
den de heer H. Wuite, terwijl de heren 
drs. S. Brouwer en P. F. van der Meu
len Bosma het bestuur completeren. 

• UTRECHT 
De Kamercentrale Utrecht heeft in 

haar vergadering op 31 oktober enige 
nieuwe bestuursleden gekozen. In plaats 
van de heren H. Berends, H. Schaap en 
N. J. H. Zuur, die de provincie hebben 
verlaten, werden benoemd de heren A. 
D. J. van Aalderen (Maarn), ir. A. M. 
van Harten (Rhenen) en mr. J. Schut
tevaêr (Utrecht), w~lke laatste de heer 
Zuur als secretaris opvolgt. 

Als vertegenwoordigster in de ad
viesraad van de stichting Organisatie 
Vrouwen in de VVD werd gekozen me
vrouw G. C. A. Alting-Amerosius (Soest) 
en als haar plaatsvervangster mevrouw 
A. M. van Notten (Zeist). De heer Faber 
(Soest) werd benoemd als afgevaardig
de van het bestuur in de landelijke pro
paganda-commissie. 

In deze rubriek nemeb wij brie
ven van lezers op, waarin een 
mening naar voren wordt gebracht 
die naar het oordeel van de 
redactie de aandacht van andere 
lezers verdient. Dit houdt uiter
aard niet in dat de redactie het 
altijd met dte mening eens zal 
zijn. Zij behoudt zich het recht 
voor ingezonden brieven te bekor
ten. Anonieme brieven worden 
terzijde gelegd. 

De eerlijkheid gebiedt mij toch te ein
digen met een complimentje aan onze 
fractie, met name voor haar door ande
re fracties gesteunde voorstel om de 
boven 65-jarigen buiten de heffing te 
laten, op grond van gehechtheid aan 
omgeving etc. 

D. VAN HAAFTEN, Manniekendam 

• Premies 
Een dezer dagen heb ik een circulaire 

gekregen van de Stichting Utrechts 
Ziekenhuisverplegingsfonds. Daarin 
worden, zoals de laatste jàren gebru~ke
lijk, premieverhogingen aangekon~1gd. 
Er zijn verhogingen bij van maar hefst 
33 procent. Ik noem dat schandalige 
verhogingen. Voor jaarlijks weerkeren
de premiestijgingen, gemiddeld va
riërend van 25 tot 30 procent, zou een 
mildere term een understatement zijn. 

Het is mij een raadsel hoe· dergelijke 
verhogingen de instemming van de re
gering kunnen hebben. Ik dacht dat al
gemeen getracht werd de chronische in
flatieverschijnselen binnen redelijke 
perken te houden. Over één procent 
loonsverhoging meer of minder pleegt 
men langdurig overleg. Maar dat mijn 
maandelijkse premie voor ziekten
kostenverzekering (voor een gezin van 
man, vrouw en één kind) stijgt van 
f 61,75 naar- schrik niet- f 82,25; dus 
met ongeveer 33 procent, daar rept nie
mand met een woord over. 

J. S. de BOER, Driebergen. 

Vereniging van 

Staten- en Raadsleden 
De leden en buitengewone. leden van 

de Vereniging van Staten- en Raadsle
den van de VVD worden uitgenodigd 
een vergadering bij te wonen op zater
dag 9 november om 14.00 uur in café
restaurant De Prins van Oranje 
aan de Nieuwstraat te Goes. De 
heer K. H. Brandt zal die middag spre
ken over de problemen rondom de ge
meentebegroting-1969 "en wat verder 
ter t~fel komt". 
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Het rapport K1:ez,er en Gekozene 

Een pleidooi 
• voor enige 

voorstellen 
Vanavond en morgen beslist de alge

mene vergadering van de VVD over de 
voorstellen van de partijcommissie Kie
zer en Gelwzene. Als ik voor enkele 
voorstellen nog een lans breek, doe ik 
dat striJd persoonlijk en niet in enige 
functie. Ik moet dit vooropstellen, nu i][ 
mij in de positie bevind dat enkele 
voorstellen van de commissie waarvan 
ik deel uitmaak, niet de onverdeelde 
instemming van een tweetal andere col- · 
leges - het hoofdbestuur en de partij
raad - mochten verwerven. Wel ver
heug ik mij erover dat de stem van 
deze laatste colleges verdeeld was en 
dat ten minste een minderheid het met 
de commissie eens is. 

Allereerst het voorstel van de com· 
missie om de formateur, tevens kandi~ 
daat-minister-president, door de Tweede 
Kamer aan de Koning te laten ·voordra
gen. De gehele commissie ondersteunt 
dit voorstel, al wil één lid liever een 
rechtstreeltse verkiezing. 

Ik wil vooropstellen dat het eerlijke 
overtuigingen en argumenten zijn ge
weest die ertoe geleid hebben . dat · een 
meerdetheid van het hoofdbestuur en 
een meerderheid van de partijraad dit 
unanieme voorstel van de commissie 
van een negatief advies hebben voor· 
zien. Toch vraag ik mij af of de argu_ 
menten juist en consequent waren. 

Beide colleges zijn mèt ·de commissie 
van oordeel dat het sluiten van stem
busakkoorden vóór de verkiezingen aan· 

. beveling verdient indien de omstandig
heden dat mogelijk maken. Deze stem
busakkoorden moeten de hoofdlijnen 
van het regeringsprogram inhouden. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal het ak
koord zich mede uitstrekken tot de 
persoon van de formateur, tevens kan· 
didaat-minister-president. Behaalt de 
coalitie de meerderheid, dan ~al deze 
formateur .aan de Koning worden voor
gedragen. Tot zov·er is iedereen het 
eens. De overgrote meerderheid van 
hoofdbestuur en de gehele partijraad 
spraken zich uit voor deze stembusak
koorden. 

Consequent? 

Wanneer nu een stembusakkoord niet 
tot stand· komt - bijv. als een aantal 
partijen eerst de verkiezingsuitslag 
wenst af te wachten alvorens hun draai 
te nemen - dan is het openbaar Ka
merdebat, waarbij getracht wordt een 
voordracht voor een kabinetsformateur, 
tevens kandidaat-minister-president, op 
te stellen, de laatste kans om alsnog 
tot een akkoord te komen, waarin de 
kiezers tenminste inzicht kunnen heb
ben, al hebben zij zich daarover - he· 
laas - niet kunnen uitlaten. Het spreekt 
immers vanzelf dat aan het openbaar 
Kamerdebat overleg binnenskamers 
voorafgaat, waarin de fracties tot een 
akkoord zullen moeten komen over de 
hoofdlijnen van het regeringsprogram 
en de kandidaat-minister-president'. 

Natuurlijk, de eerste oplossing -· een 
akkoord vóór de verldezingen waarover 

de kieze1's beslissen - verdient de voor
keur. Maar het is inconsequent om het 
voorstel van de commissie dat daar het 
dichtste bij komt, te verwerpen, wan
neer het akkoord onverhoopt niet tijdig 
tot stand komt? 

De wijze waarop gedurende de laatste 
jaren kabinetten werden geformeerd, 
ondervindt kritiek. Het duurt te lang; 
uitstekende formateurs stranden op het 
laatste ogenblik, omdat de door hen 
verlangde zetelverdeling geen genade 
kan vinden in de ogen van één of meer· 
fractievoorzitters; aangezochte perso
nen bedanken voor de eer dagenlang 
genoemd te worden - met alle persoon
lijke en zakelijke consequenties van
dien -.en vervolgens te. vernemen dat 
de formatie mislukt is. 

Wanneer echter het aanzoek door de 
Koning van de kabinetsformateur, te
vens kandidaat-minister-president, be_ 
rust op een voordracht van de meerder
heid van . de Tweede Kamer - in. plaats 
van o.a. op adviezen van fractievoorzit
ters - dan krijgt . de formateur daar· 
door veel meer gezag. De fractievoorzit
ters zijn in grotere mate moreel gebon
den hun medewerking ertoe te verlenen 
dat de formateur slaagt; de aangezoch
te personen zullen in mindere mate be
vreesd zijn dat de formatie op het 
laatste ogenblik mislukt. 

Geen helemmèring 
Staatsrechtelijk is er geen enkele be-

. Ieromering het voorstel van de commis
sie in de praktijk te brengen. De Koning 
wijst, net als nu, de formateur aan. 
Niet op grond van adviezen van o.a. de 
voorzitter van de. Tweede Kamer en van 
de fractievoorzitters persoonlijk, maar 
op grond van een door de Kamervoor
zitter over te brengen uitspraak van de 
Tweede Kamer. 

Staatsrechtelijk zijn er daarentegen 
wel voordelen. Een informateur heeft 
vaak grote invloed op het toekomstige 
regeringsprogram, zelfs als de -daarop 
volgende formatie niet slaagt. Volgens 
de Grondwet kan de Koning voor de 
aanwijzing van deze informateur niet 
verantwoordelijk zijn. Dat moet volge.ns 
de Grondwet een minister zijn. De niet 
afdoende te beantwoorden vraag is ech. 
ter welke minister die verantwoordelijk
heid voor de aanwijzing van de infor
mateur draagt. 

Gekritiseerde situatie 
Wie tegen de resolutie stemt, moge 

daartoe gegronde redenen hebben; hij 
laat ook de gekritiseerde situatie van de 
laatste jaren bij het oude, zonder dat er 
enige reden is te geloven dat het in de 
toekomst beter zal gaan. Hoezeer waren 
de fractievoorzitters van KVP, VVD, 
ARP en CHU niet vervuld van het goede 
voornemen de formatie van 1967 in de 
kortst mogelijke tijd te laten slagen. 

(Vervolg op pag. 9) 

Partiivoorzitter 
stelt ·functie 
ter beschikking 

Het dagelijks bestuur van de VVD 
deelt naar aanleidimg van -de perspu· 
blikaties over het aftreden van ir. K. 
van der Pols als voorzitter van de , 
partij het volgende mede : 

Op 26 oktober j.I. heeft de heer Van 
der Pols in het dagelijks bestuur me
dedeling gedaan van zijn voornemen 
om bij de èerstkomende jaarlijkse 
algemene vergadering van de partij 
als voorzitter af te treden. 

Reeds bij zijn herverkiezing in 
het voorjaar van 1968 . had de. heer 
Van der Pols tot uitdrukking ge
bracht dat hij de vervulling van deze 
functie niet had gezocht, maar dat 
hij gaarne gevolg .gaf aan de unanie· 
me wens van het hoofdbestuur zijn 
functie te continueren. 

Inmiddels hebben de omstandighe· 
den ertoe geleid dat de werkzaamhe
den van de heer Van der Pols in 
bedrijf en bedrijfsleven aanzienlijk 
meer van zijn tijd zullen verlangen 
en is bij hem de vraag gerezen of hij 
in de komende jaren voldoende gele· 
genbeid zou hebben zich te verdiepen 
in de gehele scala van actuele poli
tieke problemen waarvoor de partij 
zich gesteld zal zien. Van helling is 
hierbij dat in verband met de struc
tuurveranderingen in het partijwezen 
van de voorzitter vermoedelijk in 
toenemende mate actieve participa· 

tie in de politieke ontwikkeiingen ge
vraagd zal worden. 

Op deze gronden besloot de heer 
Van der Pols zijn functie ter 
beschikking te stellen, indien het 
Hoofdbestuur zou menen dat in de 
vacature op passende wijze kon wor
den voorzien. 

Het dagelijl>s bestuur besloot ver· 
volgens het hoofdbestuur bijeen te· 
roepen tegen vrijdag 15 november 
a.s. ten einde zich op deze nieuwe 
situatie te beraden. -

De beslissing over de kandi· 
daRtstelling voor deze vacature is in 
eerste instantie volledi,g in handen 
van het hoofdbestuur, terwijl uitein· 
delijk de jaarlijkse algemene verga. 
dering in maart 1969 beslist. 

De heer Van der Pols is in 1963 
prof. Oud opgevolgd als voorzitte'r 
van de partij en heeft overeen· 
komstig de bedoeling in de eerste 
plaats leiding gegeven aan de orga
nisatorische ontwikkeling van de 
partij. Tijdens zijn voorzitterschap 
kwam een belangrijk aantal orga· 
nisatorische en structurele wijzigin· 
gen in de organisatie en de partijop
bouw tot stand. 

Aldus luidt de letterlijke tekst van 
een communiqué dat zaterdag 9 no
vember door het dagelijks bestuur 
van de VVD is verstrekt aan het 
ANP, In aanvulling hierop wordt mee
gedeeld dat de afdelingen en kamer
centrales terstond . nader zullen wor
den ingelicht na de vergadering van 
het hoofdbestuur op 15 november a.s. 
Indien dan tot kandidaatstelling 
wordt overgegaan zullen de termij
nen waarbinnen de ledenvergaderin
gen van de afdelingen zich hierover 
kunnen beraden en hunnerzijds kan
didaten kunnen stellen overeen
komstig artikel 24, lid 2, van het 
huishoudelijk reglement worden mee
gedeeld. 

Zoals uit het bovenstaande duide
lijk zal zijn kan in dit stadium niet 
worden ingegaan op de vraag wie 
het hoofdbestuur ter opvolging van 
de heer Van der Pols kandidaat zal 
stellen. Het hoofdbestuur zal zich ten 
dien aanzien .immers vanavond, 15 
november, beraden en hoopt direct 
daarna zijn besluit kenbaar te kun
nen maken. 
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:Kopij voor deze rubrl<llk zen
den aan: mevr. mr. E. de 
Roock-Bedding, Stadhouders
plantsoen Z.LZ, Den Haag. 

Uitslag abortus-enquête 
Tijdens d~ najaarsconferentie van de 

Organisatie Vrouwen in de VVD gehou
den op 12 en 13 oktoher j.l. op de Pie
tersberg werd een enquête gehouden 
over abortus provocatus (a.p.) naar 
aanleiding van een korte inleiding van 
mevr. E. Hissink, arts. 
_ Ingeleverd werden 87 formulieren, 
waarvan 1 oningevuld en 3 gedeeltelijk 
ingevuld, n.l. alleen vraag 1 en de 
vragen over persoonlijke gegevens van 
de respondente. 
e Vraag 1: Bent u voor toepassing 

van a.p. onder àlle ümstandigheden 
werd n e g a t i e f beantwoord. 

e Van de 86 deelneemsters 
waren gehuwd: 50 is 58,1% 

·ongehuwd: 19 is 22 % 
gehuwd· geweest: 17 is 19,7% 

e Lid van een kerkgenootschap .zijn 
•9 is 56,9%, geen lid zijn 37 is 43%. 

e De leeftijd van de deelneemsters was 
als volgt verdeeld: 

20-30 jaar · 4 is 4,6% 
30~50 jaar 28 is 32,5% 
50-60 jaar 28 is 32,5% 
60 en ouder 26 is 30,2% 

• De woonplaats is een gemeente met 
minder dan 20.000 inwoners: 

18 is 20,6% 
tussen 20.000 en 100.000 
inwoners: 43 is 50 % 
meer dan 100.000 
inwoners: 25 is 29 % 

Het bleek, dat bij de beantwoording 
· van de volgende vragen het geen ver

schil maakte, of men al of niet lid wat 
van een kerkgenootschap, ongehuwd, 
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gehuwd of gehuwd geweest was, uit 
een grote of kleine gemeente kwam en 
ook de leeftijd maakte niet, dat men op
vallend anders over de problemen dacht 
dan de groep als geheel. Merkwaardig 
is wel, . dat de 3 deelneemsters, die 
meenden de vragen 2 t/m 4 niet te kun
nen beantwoorden, allen ongehuwd, lid 
van een kerkgenootschap en uit eèn 
gemeente met meer dan 100.000 inwo
ners afkomstig zijn. 
• 83 deelneemsters beantwoordden 

vraag 2: "Zoudt·u de a.p. eventueel 
onder de volgende omstandigheden 
toestaan?" 
a) De a.s. moeder is jonger dan 

15 jaar: ja 93,9%; nee 6,1%. 
bj De a.s.- moeder is niet gehuwd: 

ja 59% ; nee 27,4% ; geen mening 
1,2%. 

c) De a.s. moeder is weduwe of ge
scheiden: ja 67,4%;- nee 21,6%; 
geen mening 10,8%. 

d) De moeder heeft reeds geestelijk 
en/of lichamelijk gehandicapte 
kinderen: ja 96,3%; nee 2,4%; 
geen mening 1,2%. 

- e) De ·gezondheid van de a.s. moe
der of het welzijn van de reeds 
aanwezige kinderen wordt ern
stig 'bedreigd door een te groot 
gezin: ja 96,3%; -nee 3,6%. 

f) Het gevaar ·is reëel, dat de baJ:>y 
ernstig misvormd te.r wereld 
komt: ja 97,6%; nee 2,4%. 

Commentaar: Uit de antwoorden op 
2b en 2c blijkt, dat plm. 25% van de 
deelneemsters het ontbreken van de 
vader en/of angst voor de publieke 
opinie op zichzelf niet voldoende reden 
vinden voor a.p. Verder begrijpt u, dat 
de percentages door afronding niet pre
cies 100 opleveren bij optellen. 
• De beantwoording van vraag 3 was 

gezien het aantal deelneemsters, dat 
geen mening verklaarde te hebben, 
erg moeilijk. Men kan zeggeri, dát 
er een kleine voorkeur is voor een 
commissie van ·deskundigen voor de 
verlening van adviezen aan de a,s. 
moeder (en vader). De vraag luid
de: Indien de a.p. behoudens beper
king wordt toegestaan, wie moet 
dan de a.s. moeder (en vader) ad
viseren? 
a) De eigen huisarts: ja 37,4%; nee 

16,7%; geen mening 45,7%. 
b) De eigen huisarts en een zelf 

gekozen specialist: ja 46,9%; 
. nee 12% ; geeri mening 40,9 %. 

c) een commissie van deskundigen 
op medisch, sociaal en religieus/ 
ethisch terrein: ja 56,6%; nee 
19,2%; geen _mening 24%. 

Uit de bijgevoegde opmerkingen bleek 
wel, dat vele deelneemsters oog hadden 
voor het feit, dat de a.p .. niet alleen 
een kwestie van lichamelijke gezondheid 
is, maar dat de psychische en sociale 
aspecten van dit probleem een zeer be
langrijke rol spelen, niet alleen voor de 
a.s."·moeder, maar ook voor de toekomst 
van het. kind. Bovendien' noemde men 
het gevaar, dat als de zwangere a.p. wil, 
maar geen. legale a.p. kan krijgen, ze in 
handen kan vallen van illegale abor
teurs, een groot gevaar voor de gezond
heid; Dit laatste kan meegespeeld heb
ben bij de beantwoording van vraag 4: 

· • "Indien, ondanks het afwijzend ad
vies van de· door u juist geachte 
instantie (zie vraag 3) de a.s. moe
der bij haar . wens tot a.p. blijft, 
moet deze behandeling dan worden 
toegestaan?": ja 55,8%; nee 29%; 
geen mening 11,6%. 

Tot slot: U begrijpt, dat met deze 
enquête alleen nog maar een eerste 
verkenning is verricht. Verdere studie 
van de verschil)ende aspecten van deze 
zaak is nodig. Wij hopen, dat u. in eigen 
kring het denken over. deze problemen 
wilt voortzetten. De enquête werd in
gesteld biJ wijze van proef en heeft 
slechts oriënterende waarde, omdat het 
aantal deelneemsters, dat een weekend
conferentie kan bijwonen, niet repre
sentatief is voor de vrouwen in de VVD. 

H. PLEJ;J 

Soest-Soesterberg 
De Vrouwengroep houdt op 26 no

vember a.s. een koffieochtend ten huize 
van mevr. G. G. A. Alting-Ambrosius, 
Vredehofstraat 12, Soestdijk. Aanvang 
10 uur. Mevr. mr. E. Korthuis-Elion 
zal spreken over: "Een kijkje achter de 
schermen: De werking van het parle
mentaire stelsel ten aanzien van inter
nationale overeenkomsten''. Er worden 
geen convocaties rondgestuurd. Intro
ductie gaarne toegestaan, 
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IODIGöll 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prefabs voor verschillende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 

Spreekbeurten 
Periode van 17 november tot en met JO december 

17 nov. 
18 nov. 

18 nov. 

18 nov. 

18 nov. 

18 nov. 

20 nov. 

20 nov. 

20 nov. 
20 nov. 
21 nov. 
21 nov. 

21' nov. 
21 nov. 

22 nov, 
22 nov. 

22 nov. 

22 nov. 
23 nov. 

25 nov. 

25 nov. 
25 nov. 
26 nov. 

28 nov.· 

~9 nov. 

29 nov. 

29 nov. 
29 nov. 

2 dec. 

2 dec. 

2 dec. 
2 dec.· 
9 dec .• 

9 dec. 
9 dec. 
9 dec. 
9 dec. 

9 dec. 
10 dec. 

Amsterdam (kadercursus) 
Veendam en Onstwedde (i.v.m. gemeen
teraadsverkiezingen) 
Groningen (onderwerp: De internationale 
politieke situatie; liberale sociëteit) 
Heerhugowaard (20.00 uur, café Sport
lust; onderwerp: Een liberale kijk op 
heden en morgen) 
Oosterhout (20.00 uur, restaurant Flo~a; 
onderwerp: Het zelfstandig bedrijf en het 
vrije beroep: West-Noord-Brabant) 
Leiden (20.00 uur, restaurant v. d. Hey
den; onderwerp:. Buitenlands beleid) l 

Wageningen (17.30 uur, maaltijd liberale 
studenten) 
Gouda (20.00 uur, restaurant Ter Gouw; 
onderwerp: De VN en de rechten van de 
mens; Vrouwengroep) 
Delft (liberale studenten; koffietafel) 
Warnsveld (onderwerp: BTW) 
Leiderdorp 
Dievei'brug (20.00 uur, hotel Blok; afde-, 
ling Meppel e.o.) 
Waalwijk 
Rotterdam (20.00 uur, Heineken Brou
werij; onderwerp: Liberale beginselen in 
de praktische politiek; liberale studenten) 
De Bilt . Bilthoven 
·nokkum ·(20.00 uur, De Harmonie; forum 
politieke partijen) 
Gorredijk (20.00 uur, koffiekamer Skäns; 
onderwerp: Wat kunnen wij volgend jaar 
van de VVD verwachten?; statencentrale 
Heerenveen) 
Stichtse Heuvelrug 
Sleen (20.00 uur, zaal Hoekman; propa
ganda-feestavond JOVD Z.O.-Drenthe) 
Wassenaar (forum over partijvernieuwing 
voor cursisten opleidingscentrum PTT 
Voorlind'en) 
Beilen (20.00 uur, hotel Prakken) 
Maarssen 
Soestdijk (20.00 uur, wijkgebouw van de 
Emmakerk; onderwerp: Politieke pers
pectieven op grond van de miljoenennota) 
Rijswijk (gebouw Irene; debat PSP-VVJD 
over de NAVO) 
Delfzijl (20.00 uur, hotel Dik; onderwerp: 
Op weg naar een nieuwe toekomst) 
Winschoten (onderwerp: Een liberale kijk 
op de toekomst) 
Niekerk (forum) 
Delden (Drost van Twente; discussie
avond) 
Brussel (debat VVD-PvdA; liberale 
kring) 
Leeuwarden (Politiek Café, Noord-
vliet 13) 
Assen (Liberale Club) 
Pesse (hotel Moes) 
Zeist (20.00 uur, Frigi; onderwerp: 
China) 
Delft (21.00 uur, liberale avond) 
Leidschendam e.o. 
Arnhem (Vrouwengroep) 
Velsen (onderwerp: Een liberale kijk op 
de toekomst) 
Emmen 
Den Haag (Vrouwengroep) 

Drs. G. M. V. v. Aardenne 
Mr. E. H. Toxopeus en 
H. Wiegel 

Mr. H. van Riel 

Mr. dr. C. Berkhouwer 

Mr. F. Portheïne 

Mr. J. F. G. Schlingemann 

R. Zegering Had'ders 

Mevr. mr. E. Veder-Smit 
Mr. F. Portheïne 
Mr. F. Portheïne 
Mr. J. G. Rietkerk 

Ir. H. J. Louwes 
Mr. H. E. Koning 

Drs. L. van Leeuwen 
Mr. W. J. Geertsema 

Mevr. mr. E. Veder-Smit 

H. Wiegel 
Mr. F. Portheïne 

H. J. L. Vonhoff 

Mr. F. Korthals Altes 
Mr. H. E. Koning 
Mr. W. J. Geertsema 

Mr. J. de Wilde 
Mr. dr. C. Berkhouwer en 
dr. B. v. d. Lek (PSP) 

H. J. L. Vonhoff 

H. Wiegel 
R. Zegering Hadders 

H .. J. L. Vonhoff en drs. E. 
van Thijn (PvdA) 

Mevr. mr. E. Veqer-Smit 
H. Wiegel 
R. Zegering Hadders 

Mr; H; van Riel 
Mr.' H. E. Koning 
G. Koudijs 
Mr. J. F. G. Sch!ingemann 

H. Wiegel 
· Drs .. Th. H. J oekes 
·.Mevr. mr. E. Veder-Smit 

Deze lijst, waarin in principe alleen spreekbeurten van Ii:amerleden - die zij vervullen 
binnen het verband van de partij - worden vermeld, wordt- opgesteld door het Algemeen 
Secretariaat van de VVD, Koninginnegracht 61 te Den Haag (telefoon 070- 6M803). De 
gegevens, '\Vaaronder bij voorkeur ook het aanva.ngsuur en de plaats "raar de ver
gaderingen u.·orden gehouden, dient men derhalve niet naar ·de redactie van het weekblad, 
maar naar het Algemeen Secretariaat van de partij te zenden. De lijst wordt elke maan
dag om 12.00 uur afgesloten. 

Radio-uitzending van de VVD: donderdag 21 november van 
18.30 tot 18.30 uur over de zender Hilversum 11 (298 meter). 
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• Parades 
In de eerste jaren na de bevrijding 

vormden militairen een vertrouwde 
verschijning op onze openbare wegen. 
Zij waren voor ons allen de personifica
tie van onze bevrijding en van het 
herstel van onze nationale en ·burger
lijke vrijheden. In optochten en parades 
kregen de Prinses Irene Brigade en de 
Binnenlandse Strijdkrachten een speci
aal applaus van het publiek. 

Wie niet (meer) in directe nood verke· 
ren, vergeten echter meestal sneL Het Is 
daarom goed dat wij ~r zo nu en dan aan 
worden herinnerd, dat dag en nacht te 
land, ter zee en in de lucht ook Neder
landse strijdkracl'lten· in bondgenoot
schappelijk verband als (preventieve) 
beveiliging permanent gereed staan. 

Nu het verplicht drageri· van het uni
form buiten de kazerne voor onze 
dienstplichtigen zozeer is beperkt, is er 
des te meer reden ons schrap te zetten 
tegen de agitatie, ·die tegenwoor:dig )n 
sommige kring.en tegen het houden v~n 
enkele parades en taptoes per jaar 
wordt gevoerd. 

Wat die taptoes betreft: bij de laatste 
taptoe-Delft kon een troep rook: 
bom-gooiers nog juist door de politie 
worden geïsoleerd," zoàa,t hun plan 
mislukte. Het· zou· Óns · nief ·verwonderen, 
wanneer daaronder nogal wat leden van 
de beruchte "Socialistische Jeugd" zijn 
geweest. Naar wij mogen a!)-nnemen 
zal hun agitatie dan zeker niet de 
instemming hebben gehad van de socia
listische leden van het ere-comité voor 
deze taptoe, waartoe o.a. behoren prof. 
Mazure, voorzitter van de Eerste Ka
mer, mr. Kranenburg en mr. Klaasesz, 
commissarissen van de Koningin in 
Noord- en Zuid-Holland en de burge
meesters Samkalden van Amsterdam en 
Thomassen van Rotterdam. 

Het onderwerp parades is ook bij de 
jongste voorbehandeling van de begro
ting van defensie in openbare commis
sievergadering van de Tweede Kamer 
ter sprake gekomen. Het doet ons ge
noegen dat in tegenstelling tot de heer 
Wieldraaijer {pvda), die het nut daar
van in twijfel trok, onze geestverwant 
de heer Koudijs, zomede de heren Kik
kert (chu), Walburg (arp), Jansen 
(kvp) en Jongeling (gpv) van oordeel 
waren dat, om met de heer Koudijs te 
spreken, in onze tijd· van openheid de 
krijgsmacht niet een afzonderlijk leven 
moet leiden. Zij maakt deel uit van 
onze samenleving en moet dat bij plech
tige of feestelijke gelegenheden, die 
daarvoor in aanmerking komen, ook to
men! Parades zullen de band tussen het 
volk en de krijgsmacht kunnen verster~ 
ken. 

Terecht ook éonstateerde de heer Kik
kert dat wanneer men de parades, die 
in het westen worden gehouden, verge
lijkt met die welke in het aastblok 
plaats vinden, men slechts kan zeggen 
dat het westen in het algemeen zeer 
sober is in het houden daarvan. 

Minister Den Toom beaamde in onge
veer ·gelijke bewoordingen het door ge
noemde .Kamerleden -gesprokene: ,.Het 
is bijzonder nuttig om de strijdmacht, 
die een integraal deel van het Neder
landse volk is, de gelegenheid te geven 
zich op een sobere manier aan het volk 
te tonen. Ik vind dit een· gezonde zaak." 

• Harmsen-Koekoek 
Aan het einde van de afgelopen 

maand deed de enige tijd geleden uit de 
Boerenpartij van de heer Koekoek gelo
pen heer Harmsen aan de voorzitter 
van de Tweede Kamer officieel medede
ling van de oprichting van de politieke 
groepering , ,Binding-Rechts''. 

Het is niet onvermakelijk te lezen hoe 
dit feit in de Handelingen (van 29 okto
ber 1968) van de Tweede Kamer wordt 
vermeld: 

De voorzitter (van de Twee.de Kamer, 
mr. Van Thiel) doet mededeling dat is 
ingekomen een brief van de volgende 
inhoud: 

,.Aan de Voorzitter 
der Tweede Kamer der Staten-Gene-

raai, 
Hoogedelgestrenge Heer, 
Op 19 October jl. werd opgericht de 

politieke groepering BINDING-RECHTS 
Zoals u wellicht al wist is deze groepp

ring ontstaan uit een groep mensen die· 
zich afgescheiden hebben van de Boe
renpartij. 

Deze ·afscheiding was van uitsluitend 

onder 
de loep 

organisatorische aard. En wel in die 
zin, dat de afgescheidenen zich onmoge
lijk meer konden verenigen met de on
democratische handelwijze van de Boe
renpartij in partijverband en de geringe 
inspraak, die de leden toebedeeld werd. 

Ik deel u thans mede, dat wij ·voor
taan onder de naam BINDING-RECHTS 
zitting zullen blijven ' nemen !ri deze 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Daar wij allen het beginselprogram 
blijven · onderschrijven en omdat wij 
deze- beginselen als basis genomen heb
ben voor onze nieuwe politieke orga: 
nisatie, hebben wij na alle eer en gewe
ten dit besluit genomen. 

De Voorzitter: 

(w.g.) E .. J. Harmsen 
joh. v.d. Brake 

W. M. v. Harselaar." 

Ik zou mij graag over deze brief wil
len beraden alvorens erop te reageren. 
Ik zal dus op een later ·tijdstip aan de 
Kamer mededelingen· doen over de 
consequenties. van .deze brief. 

.Mejuffrouw Goudsmit~·. ~D'66) : Mijn
.heer .de. Voorzitter! Misschien heb ik het 
voorlezen- van de., bri.ef en. ~w commen
taar niet helemaal go.ed .verstaan. De 
heren mogen natuurliJk de naam· ne
men, die zij willen, maar'. zij kiltm'en 
hier niet als vertegenwoordigers van die 
partij zitten, omdat zij niet· op die lijst 
zijn gekozen. Dit lijkt mij staatsrechte
lijk volstrekt onjuist. Ik hoor nu zeggen, 
dat ik deze opmerking, niet heb. ge
maakt, toen de heer Aarden uit de KVP 
trad. De heer Aarden en zijn fractiege-

Bevl'ijders van Eindhoven .. Zie • Para
des. 

"Ondemocratische handelswijze", n1eent Kamerlid Harmsen (foto links); "Valse 
voorwendsels", repliceert collega n:oekoek. Zie • Harmsen·Koekoek. 

not5!n treden uitdrukkelijk op onder de 
naam groep Aarden, niet als PPR, 
hetgeen naar mijn mening zeer juist is. --

De Voorzitter: Ik heb aan de Kamer 
gevraagd mij in de gelegenheid te stel
len mij te beraden. Ik zal dus nu nog 
niet reageren op hetgeen ·mejuffrouw 
Goudsmit heeft gezegd. 

De heer Koekoek vraagt het woord. Ik 
zal oók niet reageren op hetgeen hij zal 
zeggen. 

De heer Koekoek (E.P., groep Koe
koek): Mijnheer de Voorzitter! In deze 
brief spreekt men zich weer uit over de 
onorganisatorische en ondemocratische 
wijze. Deze groepering heeft helemaal 
geen bestuur gekozen, maar benoemd. 
De Boerenpartij heeft nog altijd een 
bestuur gekozen, zodat dit valse voor
wendsels zijn om uit te treden. Drie van 
deze heren zijn thans aanwezig, zodat ik 
graag zou willen horen wat nu het onde
mocratfsche in de Boerenpartij is ge
weest. Voorts wil ik wel eens weten, 
hoe de heer Kronenburg zich opstelt. 

De heer Westerterp (kv:p): Dat zou
den wij allemaal wel willen weten. 

De heer Koekoek (B.P., groep Koe
koek) : Het is heel duidelijk dat de heer 
Kronenburg wel met hen is meegegaan 
met de afsplitsing van de Boerenpartij, 
maar dat hij niet is meegegaan 'naar de 
z.g. Binding Rechts. Wij moeten hierover 
naar mijn mening toch wel enige duide
lijkheid hebben. 

De heer Westerterp (kvp). Hoe stelt 
de heer Kronenburg zich op? -

(Op deze vraag kwam toen nog geen 
antwoord.) 

• Enquêtes 
Noch na het voor de VVD zo gunstige 

resultaat van het door de GPD-pers in
gestelde kiezersonderzoek, noch direct 
na het korte tijd later heel wat minder 
gunstig voor ons uitgevallen verkie
zingsonderzoek namens de Vara, voel
den wij sterke behoefte daar nader op 
in te gaan. 

Het motief, dat wij vorige week gaven 
om in ieder geval niet min of meèr op 
de valreep een beschouwing aan die cij
fers te wijden; troffen wij later in 
enigszins ander verband ook aan in een 
hoofdartikel in De Tijd over hetzelfde 
onderwerp. Daar werd vastgesteld, dat 
Vara's Achter het Nieuws met een ver
kiezingsenquête was gekomen, di.e al
leen al voor tie KVP 'en de VVD samen 
14 zetels afweek van een ongeveer ter
zelfder tijd gehouden onderzoek van een 
aantal provinciale dagbladen. 

Hoe grondig de Vara de gedegenheid 
van het eigen onderzoek - en dus de 
onjuistheid van het andere - ook poog
de aan te tonen, er bleef naar de me
ning van het katholieke blad toch een 
vermoeden van goochelarij hangen. Het 
zou voor de bureaus van opinie-onder
zoekingen en voor de media, die er ge
bruik van maken, goed zijn als zij el
kanders negotie en geloofwaardigheid 
wat ondersteunden door de zaken beter 
te coördineren. Hoewel ook dat weer 
zijn nadelen kan hebben. 

Het blad hecht bijzonde:: weinig waar
de aan enquêtes als deze. De vraag· is:· 
hoe zou de Tweede Kamer er uitzien als 

vrijdag 15 ·november .1968 - 3 

· de verkiezingen nu gehouden werden? 
.Een zinledige vraag, want er zijn nu 
eenmaal geen verkiezingen. Er is geen 
crisis, dus ook geen vast punt waarop 
de meningsvorming een startblok vindt. 
Er is geen gerichte verkiezingspropa
ganda, die de kiezer met de bekende 
borden voor de kop slaat. Er is niets 
dan verwarring, onduidelijkheid en 
vreemd gevrij tussen de meest onmoge
lijke partners. Ondefineerbare klontén
vorming van wat eens wellicht hele of 
halve pÓlitieke concentraties, stem
busakkoorden, combinaties - of noem 
maar raak - moeten worden. Hier kan 
zelfs geen politicus uit wijs worden. Wat 
verwacht men dan, zo kan men met 
recht met De Tijd vragen, van een paar 
honderd onschuldige landgenoten, die op 
politiek terrein "nooit iets ergers heb
ben bedreven dan samen in een steek
proef terecht te komen?" 

• Onaanvaardbare verschillen 
Plaatsen we naast de volgens de Ka

mervel'kiezing van 1967 door de 
verschillende partijen behaalde zetels 
de rèsultaten van beide in oktober j.l., 
maar geheel los van elkaar gehouden 
enquêtes van de GPD-bladen en van de 
V ara, dan ziet het beeld er aldus uit: 

Kamer GPD- VARA-
Partijen 1967 onderzoek ·onderzoek 
KVP ············ 39 3() 37 
PvdA 37 36 39 
VVD ············ 17 23 16 
ARP ............ 15 14 16 
CHU ············ 12 14 10 
D'66 . ............ 7 19 19 
PSP ············ 4 5 3 
CPN ••• ~ 0 ••••••• 5 2 3 
PPR (Aarden) 3 3 2 

, Koekoe~ 3 2 2 
Harmsen · : . ... , 4 
SGP •••• ~ 0 ~ •••• ~ 

_3 2 2 
GPV .., .......... 1 1 

i50 150 150 

Het enige, waarin de in opdracht 
resp. van de GPD en 'vari de Vara in
gestelde ·onderzoekingen dus· --over
eenstemmen is, dat D'66 op dit ogenblik 
op 19 zetels zou zijn gekomen; · dat de 
gespleten Boerenpartij tot twee' zetels in 
totaal zou terugvallen en dat de SGP 
weer van 3 op 2 zetels zou komen. 

Alle andere uitslagen wijken echter ~ 
in sommige_ gevallen op welhaast lach
wekkende wijze - van elkaar af. 

De grote ve.rschiJlen blijken duidelijk, 
wanneer men die. als yolgt naast elkaar 
plaatst: · · · 

Partijen GPD~enquête. VARA-enquête 

if~~ i ~~i~ is ~~m~~ 
VVD 6 zetels winst 
ARP 1 zetel verlies 
CHU .... ...... .. 2 zetels winst 
PSP ............... · 1,zetel . winst 
CPN ...... . ..... 3 zetels verlies 
PPR (Aarden) gelijk blijvend 
GPV ............ 1 zetel verlies 

2 :zetels verlies 
2 zetels .winst 
1 zetel verlies 
1 zetel winst 
2 zetels verlies 
1 zetel verlies 
2 zetels verlief! 
1 zetel verlies 
gelijk blijvend 

Wij zullen de verwarring niet vergro
ten door te pogen, nog een serieuze 
bespreking aan deze frappante te
genstellingen te wijden. De verschillen 
zijn zo onaanvaardbaar groot, dat bij 
één van beide, dan wel bij ·beide peilin
gen ernstige· basisfouten moeten zijn ge
maakt. 

• GPD-enquête verdedigd 
De televisiekijkers· hebben zelf kunnen 

horen, hoe Vara's Achter het Nieuws
chef de he.er Wigbold de door drs. Mar
cel van Dam en drs .. Jrna Bouwman 
ingestelde Vara-enquête op haar 
waarschijnlijke juistheid heeft verde
digd. Zij hadden 13 stembureaus geko
zen, die bij de laatste verkiezingen een
zelfde beeld als de landelijke verkie
zingsuitslag vertoonden. De daaronder 
ressorterende kiezers is toen gevraagd 
wat zij gestemd hadden en hoe zij nu · 
zouden stemmen. 

Ondertussen heeft, in een gesprek met 
een verslaggeefster van De Tijd, drs. E. 
Vervoort, wiens opiniebureau het onder
zoek in opdracht van de GPD-pers leid
de, ook z ij n enquête staande gehouden. 

Bureau Vervoort hield· blijkens de toe
lichting dit onderzoek onder 3000 kiesge
rechtigden. De heer Vervoort meent, 
dat het resultaat de verwachtingen re
delijk benadert, meer dan z.i. bij de 
Vara-enquête het geval is. Het-is naar 
zijn oordeel ook overeenkomstig de ver
wachting, dat de KVP verliest en dat de 
VVD - onder meer in verband met de 
gebeurtenissen in Tsjechoslowakije -
zou winnen. 

Hij heeft de indruk, dat bij de Và- -
ra-enquête te weinig mensen in de 
steekproef zijn opgenomen en dat ook · 
het noorden wat te weinig verteg;en
woordigd is. 

Een belangrijk verschil ziet de heer 
Vervoort ook in de manier waarop in de 

. twee onderzoeken de gevraagden heb
ben gestemt1. Zijn enquêtes werkten 
met een stembiljet, dat de ondervraag
de zelf invulde en in een verzegelde 
envelop _de('d. "Onze enquête droeg 
daardoor dui-1elijk een anoniem karak
ter. In Nedet1and is men nu eenmaal 
erg gevoelig up dit punt meer dan bij
voorbeeld in 'Engeland." ' · 

A:W.ABSPOEL 
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Geluidsverdeling Schiphol 
AL zal dan wellicht het geluid van 

Schiphol niet in belangrijke mate 
(kunnen) verminderen, de verdeling · 
van het gebulder over de verschillende 
gebieden wordt wat ruimer. De nieuwe 
baan die binnenkort in even druk ge
bruik. zal zijn als · de andere, zal er 
wellicht toe bijdragen dat de frequentie 
waarmee bewoners van. huizen in de 
verlengden der banen worden op
geschr-ikt, iets zal afnem.en. 

Intussen gaat er dan toch iets gebeu
rer. om althans een beter inzicht te krij· 
gen in· de intensiteit van de geluidshin
de:r. Het telkens \veer aandacht vragen 
voor deze zaak door de liberale 
raadsfractie -van Amsterdam . en . door 
anderen heeft de belangstelling voor, al' 
thans de erkenning van het bestaan van 
het probleem . blijkbaar toch vergroot. 
Er-zàl nu een meetnet komen. 

Hoe dit meetnet er ongeveer· zal ko~ 
men uit te zten is wat duidèlijker gewor
dèn· uit een voordracht van b. en w: aan 
de Amsterdamse gemeen).teraad, . een 
voordracht waarin eim . krediet wordt 
gevra:àgd <v'an veertienhonderd gu.Jden) 

ais Amsterdamse financiële bijdrage in 
de kosten van het Informatiecentrum 
geluidshinder Schiphol, dat enkele 
maanden geleden in Haarlem met zijn 
werk is begonnen, zij het wat laat en 
pas na de nodige aandrang. 

Reèds eerder is op çleze plaats opge
merkt dat dit informatiecentrum, tevens 
klachtenbureau, een zekere tekortkoming 
bezit doordat er niet èen deskundige, on
afhankelijke instantie als bijvonrbeeld 
het TNO in is opgenomen. Een tweede 
bezwaar in de behandeling en beoordè
ling van geluidshinder was het ontbre
ken van een meting van de mate van 
geluid. In dit laatste zal nu . ten slotte 
·ook worden voorzien. 

Wellicht is het goed te bedenken dat 
mefing van geluid. niet netzelfde is als· 
het vàststellen van- geluidshinder. Boven 
een · zel{ere grens·' is twijfel uitgesloten, 
maar d·aaronder is de beoordeling _van 
de vraag of de geproduceerde hoeveel
heid -lawaai toelaatbaar ·is of niet een 

· subjectieve zaak. E'r zijn mensen in 
Badhoèvedorp; die vrijwel geen last 
hebben van het vliegtu\glawaai, anderèn 

in precies dezelfde geluictstrog worden 
er ondraaglijk- door gehinderd. De ma
nier waarop gezocht wordt naar een zo. 
objectief mogelijke -beoordeling, met na
me door te vergelijken met wat in ande
re landen als toelaatbar wordt aan
vaard, heeft natuurlijk veel bezwaren, 
maar zolang er geen betere normen zijn 
is e1· niet veel tegen in te brengen. 

Het is in elk geval een, stap vooruit 
dat er nu een net zal komen van vaste 
meetinstallaties binnen de bebouwde 
kommel} van een aantal gemeenten in 
dé buurt van Schiphol. Verwacht wordt 

-dat begin volgend jaar de apparatuur 
zal kunnen worden opgesteld. 

Zodra . de . meetinstrumenten zijn op
gesteld is een belangrijke controle mo· 
gelijk geworden: het motm'Vermogen 
van startende vliegtuigen zal ermeè 
kunneli worden gecontroleerd. Hef is nu _ 
eénmaal met een vliegtuig toch wei· 
enigszins als -met een auto: men _kan 
met veel , lawaai èrgens wegrijden, 
maar. het kan ook wat kalmer. Datzelf
de geldt voor allerlet andere vliegtuig
bewegingen· die 'soms meer geluid pro
duceren dan strikt noodzakelijk is, 

Ku.nstfiloso:fieën 
W. ET;HOUnEk Re~horst h·eeft dé J:lOt· 

- ·. terdalilse .gemeenteraad ' een bec_ 
leid:;mota . oyer . dè kupst gèpré;(mteerd 
die .om twee.' rede1.1en belangwèkké!ld 
mag heten. Om te beginnen heèft de. 
wethouder -in dit stul{ blijk gegeven 
nieuwe W!'Jgen ·.te wJllèn en te durven 
bewandelen; . Hij bepandelt namelijk 
maar -· éél1 aspect· van -ons rijk geseha" 
keerde liunstleven, te wet€m de beelden· 
dê- kunst. Het is - gesteld dat zijn 
p-olitieke leven daar lang genoeg voor· 
du)lr.t - zijn voornemen in de volgende 
jaren- t-èlkens--in -anclei·e sectoren- van- dB-
li:unst te gaan gr::J,sduinen. _ 

Be~àng\V'eldtend -is . de :Uota verde:r \ve- . 
gen~ haar il1hÛud .. Het is heel plezierig . ·1 

te 'uisteren naar de filosofieën Vll-n de 
wethouder over .de betekenis-en de.func
tie \ran de; kunst:"aJs één vari de belang
rijk~te cultutinlitingen in _de_ huid,ige en 
toeiFomstige sa.menleving." Hij schrijft: 

"'Een wezeniijk l'enmerkvan iedere 
vortn van kunst is de creatieve . activi
teltl Als functie zouden wij willen zü;m 
dat\ i.!l_ h_et maatschappelijk patro_on _yan 
varidàag de' kunst· één van de belang~ 
rijkste communicatiemiddelen is, 
waardoor de mens tot geestelijk weblijn 
l{an ~e:ak~~ en zijn persoonlijkheid kan 
o_ntp:lppwn. . 

":De, áeatieve ·activiteit· als primaire 
betekenis van .de' ,'kunst .sluit in zich _ 

B'ouwactiviteit. 

zowel ·de kunstproduktie van lmnste-. pla:S,t~te. De heer Va~ Leeuwen ~rkende 
naars als ·"creatieve specialisten''. als . ·_ ·gai:!-rne-:dat de. noodzaak van creatief~be· 
de aciieve kunstconsumptie in de vorm. Zig-zijn in onze, vrije tijd ·v3en groot be-. 
van bewuste beleving van kunstuitingen. lang ;is. Hij. zei ervaJ;l_ overtuigd te zijn 
Vanuit de bewuste beleving van de dat, 4e' scheidslijn t;ussen :v:dje ,tijd en 
kunst ligt immers. duidelijk de weg open arbeid, -voor zover daarbij. de creativi-
naar de zelfexpressie die O,e mens op teit. 'van het- indivi(lu in- hét gèding is, 

. hèt ·spoor brengt- van eigen. creatïeve - in d~ toekomst stellig zal vBranderen. 
mogelijkheden en · die ·bovendien de ·Naar de mening van de heer Van 
kunstuitingen nog mBer toegankelijk Leeuwen is het opmerkelijl{ dat het 
voor hem maakt." · .verschil in benadering van vrije tijd en 

· · arbeid zo lang door Calvijn is bepaald. 
Nu, als da,t geen ··uitdaging aan .de CalviJI1· toch heeft de -.avbeid geglorifi· 

raadsleden behelst om mee te _ filo~ofe~ ·. eel'd ,omdat arbeid de . mens ·van het . 
ren, dàn weten wij het niet. Late:p. .we kwaad ·ZOU afhouden. In onze tijd van 
daar onmiddellijk aan to-evoegen dat de . au1mnat]sering en mechanisering' echter 
raadsleden in de openbare com~missie- . is niet-creatieve arbeid naar .de inhoud 
vergadering . OVCl' . het · -• begro- .. "dood". Wil men de mens, mens laten 
tingshoofdstuk kunst de. handschoen niet - zijn dan dient zulke dode arbeid zoveel 
hebben laten iiggen. Zij hebben hunner~ . · mogelijk te worden uitgebannen of door 
zijels braaf ingehaakt op de fantasie- crea;tiev,e vrijetijdsbesteding te worden 
rijke uitlatingen vari de wethouder. gecompenseerd. · · 
Vooral de liberaal Van Leeuwen ·heeft De tegenstelling tussen creatieve ar-
zijn licht niet onder de korenmaat ·ge~· beid_ van de mens en zijn actieve vrije-
houden. · tijdsbesteding is overwonnen, aldus de 

Hij was de mening toegedaan dat het heer Van Leeuwen. En hij v~;rvolgde: 
wethouderlijke betoog over de creatieve ".Men bouwt .als arbeider, op welke 
activiteit als primaire betekenis van de plaats dan ook, mee aan de veelzijdige 
kunst te eng. was gesteld. Hij had name- en harmonische ontwikkeÜng van de 
lijk de indruk- dat de wethouder over mens en de mensheid, in de overtuiging 
kunst sprak, -niaar cultuur bedoelde. Bo- van de werkelijkheid ener voortstuwen-
vendien· g'ing hij niet ver genoeg door- de -V!áeldorde. Deze arbeider is 
dat hij creativiteit slechts in het kader kunstenaar, zoals de kunstenaar ook ar-
van de actieve vrijetijdsbesteding beider is." · 

. ii -~·:';;. . ,; , - :<.' . 

OP gezag. va-11 een ai_11bte11aar van ... de . Dat' Iaat zich .wel ver.klare,l. V.el~n i11 
'gei».eeriteÎijke ' dierist · stadso:ritwikke~ ',. een grote sta:d; kori;leil_ I1athvelijk~· b_\liten 

ling v~rme!ç.èn ·we;· d:it ·vat{ dé :(!i'i~ -'hun'eigen· wijk. Vélè aridel'en volgén voor 
grote :;;ted.m. Déri< Haag.;_ op'· het ogeriblil> ·., hun·· dagelijkse ärbeîd; een. vaste route 
het I groot$te·-: .bedrag ·in- de .l;>ouw:~ heeft . en 'zien dus,--,00)>' niet <wat ·elpers tot 
gestoken, _l}qriiej.-ijk meer dan ee11_lpJf . : . . stand komL Zo'.n rondrit, do01: .een groot 
miljard gulden. -Eerlijkheidshalve_ I11Qet . 

deer· van de stad is dus wel leerzaam. 
Men' werd· langs zeventien objecten ge

.--voerd, - maar eigenlijk waren het er 
·' meet. Op de l'outekaart bleef bijv. het 
· nietnve' lriinisterie van financiën onver~ 
· meld;· hoewel met de grondwerl{en daar
voor al begonnen is. Onze nieuwste 
woonwijl>:: Mariahoeve, _liet men in let

. terlijke zin links liggen, hoewel daar 
hiet!aati wel worden toegevoegd,'.datdit ,. 
bedrag. voor Bért bélangrljlc deel niet 
voor rekening van de gemeente lwmt. 
Het rijk en_ het particuliere bedrijfsle-
ven zijn in Den Haag ook bijzonder 
actief en drukdoende een aantal lege 
plekl>:en op te vullen. Daarmee wordt 
tevens ·het silhouet van onze stad sterk 
veranderd. Hierin verschilt Den Haag 
met An1sterdam, waar men hoogbouw 
(60 n1 of hog')r) vrijwel uitsluitend in de 
nietfWC Woonwijken aantreft. 

H~t was, dunkt ons, een goed idee van 
het: gemeentebestuur om Wereldstede
bou~vdag (8 november) aan te grijpen 
om : de burgerij in de gelegenheid te 
stellen kennis te nemen van de bouwac
tiviteit Dat zovelen de uitnodiging 
daartoe hebben aanvaard, was een ver
rassing. Niet minder dan 2000 Hagena
ren ·meldden zich om de· tocht langs de 
nieuwbouw 1nee te maken en om tevens 
het Congresgebouw in ogenschouw te 
nemen. Die 2000 belangstellenden kon
den natuurlijk niet allen tegelijk langs 

. bouwend Den Haag worden gevoerd. Er 
zullen dus tenminste nog vier tochten 
gemaakt moeten worden. 

Voor talrijke excursiegangers-- een 
belangrijk deel uit ouderen bestaande -
is het een verrassende tocht geworden. 

ALLE 
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toch ook wel wat te zien is wat de 
moeite waard is. 

De excursie voerde ook door i1et 
Spuikwartier. Het zal wel toevallig zijn 
geweest, dat het zgn~ Nerviproject num
mer 13 had· gekregen. Van enige bouw
activiteit is daar echter nog geen 
sprake ·en in zoverre had men dit pro
ject dus o.i. beter buiten beschouwü1g 
lnu1Iièn laten. Te meer, daar· het nog 
altijd een grote vraag is of dit project 
ooit vari de grond zal komen. 

Men bracht de excursie-gangers ook 
langs de Scheveningse haven, vooral 
met het doel iets te kunnen vertellen 
van cie nieuwe buitenhaven en de nieu
we· pieren. Maar waarom werd met 
geen woord gerept van de nieuwe ont
\vikkelirig in de Scheveningse haven, zo· 
als de vaste vracht- en passa_ 
giersdienst? 

Dat men daarentegen veel aandacht 
schonk aan het Congresgebouw valt te 
begrijpen. Het verdient inderdaad aan
beveling de burgerij er nu al vertrouwd 
mee te maken, dat dit zeer kostbare 
gebouw (plm. I 71 mln.!) niet alleen 
een vergadercentrum is, n1aar tevens 
cultureel centrum, dat het verlies van 
Scala, Gebouw voor lL en w. en Dieren-

VR-IJHEID.:c EN DEMOCRATIE 

Intussen hoeft de controle niet hele
. maal te wachten tot volgend jaar de 
instrumenten zijn geplaatst. Er kan nu 
al rondom Schipl;lol een aantal metingen 
worden verricht - met mobiele appara
tuur - die het geluid op grondniveau 
van vertrekkende .en landende vliegtui
gen kunnen registreren. Dat zal mede 
gebeuren op verzoel{en of als rèsul
taat van klachten die bij het· ü;formatie
centrum in Haarlem binnenkomen. 

Aileen al- hierom heeft- het informatie
bureau E;en nuttige functie. Er wordt 
tJ:ouwens al druk gebruik van gemaalü. 
In de afgelopen maanden zijn er enkele 
honderden klachten en vragen binnenge
komen. Voorzover ons bekend is de indi
viduele behandeling van de vragen ·en 
klachten: bè-\rredigend, al moet men niet 
verwachten dat het informatiecentrum 
onmiddellijke verandering in. de situatie 
kan. brengen. Maar het streeft er ten
minste oprecht 'naar om excessen te 
vocir·kómen en te signaleren, en tevens 
om in alle richtingen beter bègrip voor 
de situatie te doen ontstaan. En dat ·is 
al heel wat. 

M:~m·- genbeg :<)ver alle filosofi~ën. ·:He
IemàaLonberoerd hebben de commissie
leden dè àric1ere sectoren van de kunst 
niefgel~tèÏj:. ·',zo i& de l;>ehoefte àa:ri èen 
niel!We. sèhomvburg weer eens ter spra
ke ·gel>,omèn. ';Fet ziet ernaar uit dat er 
op dit gèbied)lilinen afZienbare tijd \vat 
te gebe\.lre.n 'staat, Wethouder . Rehorst, 
heeft·· _ teilnHnste aangekondigd dat 'hij 
mogelijk in het komende jaar al de 

-raad zal benaderen met een voorstel om 
een prijsvraag uit te sc!lrijven voor het 
ontwerpen van zq'n kunsttem pel: 

• > • • • 

Volgend jaar zal ook de inrichting van 
de aula ilL · de zogenaamde mam• 
moetschool -aan de Schiekade aan de 
orde komen. Het is de bedoeling dat 
deze, zaal voor-- .. toneeldoeleinden wordt 
gebruikt als ze niet in het kader van het 
onderwijs nodig is. · 

Verder lmri worden gerapporteerd dat 
opnieuw· een motie voor het plenaire 
begrotingsdebat in· december is aange
kondigd. ·Mevrouw Schiltlmis, &ocialiste, 
wil bij die gelegenheid de raad laten · 
uitspreken dat bij het -rijk moet worden 
aangedrongen op een extra subsidie 
voor het doen van aankopen voor het 
museum Boymans-van Beuningen. Deze 
motie - die bij. voorbaat was mede-on
dertekend door alle leden van de kunst
commissie -_ zal bij de wethouder op 
geen enkel verzet stuiten. 

tuin moet goed ma]{en, Of dat zal geluk
ken is _een vraag, die menigeen zich nu 
al stelt, in verband waarmee men zich 
vooral ook zorgen.maakt over de exploi
tatieui:tkomsten., 
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De · ondern,emingraden 
gehandhaafd. I!t moge wat dit onder
werp betreft verwijzen· naar h~t. rapport 
van· de Sociaal-Economische. Commissie 
van de VVD. Een V e r te ge ri • 
w o o r d i g i n g. ·van het. personeel eist 
een waarlijk democratische . procedure, 
oök al kunne!l daaraan wel eens nade
len verbonden zijn. De vakbonden wil· 

·len in het ontwerp zelfs zover gaan, dat 
georganiseerden. in het algemeen hun 
handtekening niet onder "de vrije" kan· 
dictaatstelling kunnen zetten! 

. . 

op. de helling Hoe men ook in staatkundig verband 
over de verlaging van de kiesgerech~ 
tig de leeftijd . moge denken, voor de on
dernemingsraad lijkt mij een verlaging 
tot 18 jaar zeer gewenst. Of er ·daar
naast dan · nog altijd behoefte be.staat 
aan een jeugdcommissie, die het ont
werp vexplicht wil stellen bij meer dan 
25 jeugdige werknemers, betwijfel ik. Ik 
had liever dit facultatief gesteld gezien 
dan de instelling van een ágenda-com-' 
missie (die de commissie-Verdam bin- · 
dend wilde ·voorschrijven:). In zo'n klei• 
ne comniissie lmnnen vaak bepaalde on•· 
derwei·pen ter sprake korhen, die we• 
geus bedi'ijfsbelang nog niet op de agen
da 'van· de plénaJre ohderneirttngsraad 
verschijnen. 

De redactie van ons weekblad heeft drs. G. M. 
V. van Aardenne, voorzitter van de sociaal· 
economische commissie van · de VVD, uitgè· 
nodigd een korte beschouwing te wijden aan het 
onlangs gepubliceerde ontwerp-advies van twee 
SER-commissies. over uitbre.iding van bevoegd· 
heden van ondernemingsraden. Het artikel van . 

. de heer Van Aardenne treftmèn op dezè p.agina 

Op 22 november zal de Sociaal-Econo
mische Raad zich beraden over een ont
werp-advies inzake ·uitbreiding vàn de 
bevoegdheden van ondernemingsraden, 
uitgebracht -:-- in de vorm v::J,n .een her
zieningsantwerp van de bestaande wet 
- door een tweetal commis~:;ies uit de 
SER. Na het uitbrengen. -van· het ràp
port-Verdam verzocht de regering de 
SER.haar.omtrentde in dat rapport be
handelde onderwerpen van advies te . 
dienen; waartoe de SER enige .commis • 
sies instelde. De adviezen,. inzake . de 
jaarrekening van ondernemingen .. e11 het 
enquête-recht werden reed~ .eerd~r ûit
gebracht. Te wachten is nu nog . een 
advies oyer het vennootscliapsrecht. Dit. structuur, waarin uiteraard oök de on- mers verplicht wilde stellen; het voor-

Ten slotte een enkel woord over de 
deskundigen.. In_. principe kan. deehre~ 
mingvan dezen het debat in de onderne: 
mingsra~d ten goede. komen, maar ik ' 

. meen nog eens . uitdrukkelijk te moeten . 
zal, evenals het thans ter táfel liggende, dernemingsraad-leden zijn ingepast. · liggende ontwerp tijdige raadpleging be-
voorbereid worden door dezelfde twee treffende de maatregelen zelve 

· waarschuwen tegen een . verkapte intre~ · 
de van de vakvereniging in de onderne:. 
mingsraad. De Sociaal Economische 
Commissie van onze partij stelde voor 
de voorzitter te verplichte11 een (on· 
afhankelijke) deskundige uit te nodigen 
op verlangen van de ondernemingsraad. 
In het ontwerp komt de eis van onaf- , · 
hankelijkheid piet, :voor;. de voorzitter ; 
heeft. ook· niet, als in het ontwerp:.Ver-

commiSSies (ondernemingsraden en Inderdaad meen ook ik, dat men niet voorschrijft. In de praktijk zal dit ge-
vennootschapsrecht), wegens de onder- moet uitgaan van een parallelliteit van zien de noodzàalt, zulke zaken in het 
linge samenhang van deze problemen, belangen van leiding en werknemers, ondernemingsbelang lang geheim te 
die immers alle de structuur van de maar dat men er wel·naar moet streven houden, wellicht op hetzelfde neerko· 
onderneming betreffen. · deze· Qp de lange duur wel aanwe~ge .... men (de commissies erltemien zelfs een 

>'. · · par~Hë}liteit in het Ü<?ht te stelleri .. "Als, ._ : :dergelijke noo~zaak en wijzen op de 
Zoals te ve1·wáchten was, borduurt zodanig, zijn vele van de door de coni~ · psychische druk indien onderne-

het o-ntwerp.advies voort op de-voorstel- missie.s . gedane voprstel~en ~ ev:'7Uals. ..mingsraadledeli wel. op de_ hoogte .ge
len-Verdàm, ·doch geeft hieraan nog . dat hä geval was met_d1e van -~e. com- ,··bracht d?ch tot geh~1mhoudmg verpl~cht· 
aannierkelijke uitbreiding. . . _ ··-: mi13si~-Verd_<tm - zeitertoe te JUichen. zoude.n ;ajn)r maar 1k 1n:een dat de .meu-

. · · · · · · - · We, verdergaande formuleting in zekere 
. dam, een veto-reclit bétrefl'ende ' de 
persoon van de deskundige, maar -deze 
materie is onderworpen aan de be
roepsprocedure. . Terwijl andere 
voorstellen, zoals het gezamenlijk, even
tueel groepsgewijze, en met · zijn 
deskundigen vergaderen; principeel . nog . · · 
aanvaardbaar zijn, gaat dit ;,deslmndi
gen-artikel" in.ï: over de schreef. · · · 

Naar mijn mening is de uitbouw van 
het instituut van de ondernemingsraad · 
een goed ding. Een toenemende. molid~g
heid van de. individuele werknemer . -
van liberaal standpunt alleen ·maar toe 
te juichen - zal ste~ds· me_er · <l\l vraag 
naar het hoe en wáaro:tn in de ondern~~· 
mirig .meebrengen. ·De ondernemer zal 
bereid moeten · zijn deze vragen ·ten 
overstaan van de vertegenwoordigirig 
van het. personeel te beantwoorden eri 
erover in discüssie te treden. Aan de 
andere kant blijft ook het 011-twerp-ad
vies uitgaan, naar mijn mening volko
men terecht, van de zelfstandige functie. 
van de ondernemer en erkent het met 
zoveel woorden dat dit feit -'- en h.et 
belang van de onderneming· ~ beperkin~ 
gen kunnen stellen aan de. verplichtin
gen van de ondernemer. 

Parallelliteit 
De commiSSies geven allereerst een 

beschouwing over het tegenwoordig 
functioneren van de onderrieiri1ngsraden 
en menen de feilen hiervan te· kunnen 
terugvoeren op een te idealistisch uit
gangspunt (de bedrijfsgemeenschap) en 
te gering tegenwicht tegen de hiërar
chische opbouw van de ondernemings· 

Zeeuwse Staten- en 
Raadsleden kwamen bijeen 

De leden van de Vereniging van Sta, 
ten- en Raadsleden van de VVD voorzO.: 
ver wonende in Zeeland, hielden op .9 
november hun jaarlijkse bijeenkomst te 
Goes onder leiding van de heer mr. J. 
Drijber. . Uitgenodigd was . de . heer 
Brandt van het Bureau Gemeentepoli
tiek om een inleiding te houden en bij 
eventueel te .stelle:rf vragen advies te 
gever.i. Ook aanwezig was de heer 
Schlingemann, ·lid van de Tweede Ka
mer en van provinciale staten van Zee
land. 

In zijn inleiding bracht de heer 
Brandt o.m. ter sprake het in verschil
lende gemeenteraden van PvdA-zijde ge
hoorde verwijt, · dat dé liberalen zich 
nimmer iets van de financiële verhou
ding rijk-gemeenten. ha"dden · aangetrok
ken. Hij toonde aan dat dit volstrekt 
bezijden de waarheid is en noemde in 
dit verband o.m. de .nainen Sprenger 
van Eijk, Oud, Simons en Toxopeus. 

Bij de na de inleiçling volgende 
discussie kwamen ter sprake: het -aan
tal toegewezen woningen aan Zeeland, 
dat veel te klein werd g~acht, de 
doorstromingsresultaten, welke van . de 
zg. huurbelasting kunnen worden -v.er
wacht, de Iwsten van het onderwijs, 
speciaal voor wat betreft gymnastiek
lokalen, de verdeling van de kosten 
van het onderzoek naar de luchtveront
reiniging, de verkoop van woningwetwo. 
ningen en de vaal{ onevenredige druk 
van de baatbelasting. 

Op verzoek van de h~er Brandt spra
ken de aanwezigen zich nog uit over het 
al of niet handhaven van de vermake
lijkheidsbelasting. Allen verklaarden in 
}Hincipe voor handhaving te zijn. Vooral 
zeer kleine gemeenten hebben er echter 
geen behoefte aan. 

Indien wij erkennen. dat "de geeste." :zin een tegemoetkomin~· is aan de ge
lijke instelling van .de onderne1ner en. de . voelens van onbehagen die door een 
wijze waarop hij de Ondernèmihgsraad · aantal déconfitures· in de jaren na het 
leidt" op het.uïteindelijke resultaat gro- uitbrengen van het rapport"Verdam zijn 

·te invloed. hebben, dan betekent dit. dat·· · gewekt. 
wij · niet afWijzend staan tegenover pO.: 
gingen om in gevallen waar dat moge- Een. discussie omtrent voorgenomen 
lijk is, de · onderneme1• "een zetje te ·. directie-mutatie - zoals in liet ontwerp 
geven''. In dit licht moeten wij de over de bevoegdheden van de onderne
v;oorstellen inzake de verplichte instel· mingsraad toegèvoegd - moet de on· 
ling van een ondernemingsraad bezien dernemer in de ondernemingsraad ze
(thans terecht beperkt tot Ondernemin- ker niet uit de weg gaan, Ik betreur het 
gen met meer dan 100 personeelsleden), in dezen, dat de gemeenschappelijlre vei·· 
waarbij ·wij ons wei kunnen afvragen of gadering vim commissarissen en onder
het juist is dat de SER op de stoel van nerriingsraa<;l (voorstel-Verdam) door de 
de ondernemer kan gaan zitten en een SER-commlsies slechts fàcultatief wordt 
o1idernemingsraad instellen. ·.zou .. het .gesteld. Ik' zag hierin een goede metho
niet het beste. zijri dit toch maar .aan de · · de d'e rad én van ·Commissarissen dieh
oudernemer over· té ·laten, maar· op na: te1· . bi)· het p_ersÖneel: te ·brengen, welks 
latighéid eeri· strafsanctie te ·stellen? . . > belangen "zij oqk in net "oog hebben te 

Al met al:· een .. zeer belangrijk stuit · 
-werl{ met zeer veel positieve ·punten. 
Hopelijk kan de behandeling in de SER
en daarna ··het· te · verwachten wetsont-

Ook de instelling van een èop1mir;"Sie_ 
van beroep (door de bedrijfscómmissie 
ii1 de betreffençle. bedrijfstak) die over . 
geschilpunten tûssen eén meerderh~içl 

. van .de ·onderne:r;ningsraad · en. de voorzit-. 
ter (bijvoorbeeld of een weigeling van 
de voorzitter om inlichtingen te geven 
met verwijzing naar . het onderne" 
mingsbelang terecht is of niet) uitspra· 
ken kan doen, van welke uitspraken bei
de partijen (en ook de vakbond, maar 
waarom dit laatste?) dan eventueel 
weer in beroep Imm1en gaan bij de in te 
stellen Ondernemingskamer bij het Ge
rechtshof te Amsterdam, kan ik na zorg
vuldige overweging zeker positief waar
deren. 

Minder is dit het gèval met de uitwer-: , . 
king van de . b.esèherming , vall! dè
rechtspositie. M.i. .is de 'rechtspósitie 
van de werknemer in dit land ~ .té-' ". 
recht! - goed beschermd. Een · èxtr~. 
waarborg· tegen ontslag als onderne
mingsraadlid lijkt mij een bewijs van 
wantrouwen tegen de in grote meerder-

.. heid zeer zeker niet kwaadwillende on
derne.mers. (De enkele- "boosdoener" 
onder deze vindt toch een uitweg!) Dit 
komt mij voor als een schoonheidsfoutje 
ïn een· overigens over het . algemeen 
goed ontwerp. 

DoelsteiUng · 
Wat de bevoegdheden van de onderne

mingsraad en verplichtingen van de 
voorzitter betreft, neemt het ·ontwerp de 
voorstellen-Verdam in grote lijnen over. 
De regeling inzake de discussie over 
jaarstukken resp. de noodzakelijke ge
gevens m.b.t. solvabiliteit, liquiditeit en 
rentabiliteit bij niet-publikat!e-plichtige 
ondernemingen wordt in het ontwerp 
verder uitgewerkt. Bovendien voegen de 
SER-commissies eraan toe het bespreken 
van het personeelsbeleid (aan de hand 
van s c h r i f t e 1 ij k e gegevens - is 
dat niet iets overtrokken t.o.v. de kleine 
en middelgrote ondernemingen?) en het 
bespreken van de mogelijkheid van 
werkoverleg. Dit laatste vooral acht ik 
een punt van grote waarde; een goede 
werkstructurering kan helaligrijk bij
dragen tot een meer zinvolle beleving 
van de arbeidstaak van welhaast iedere 
werknemer. 

Opvallend is, dat waar de commis- . 
sic-Verdam bij ingrijpende maatregelen 
(sluiting van een of meer afdelingen, 
fusie, automatisering) raadpleging om
trent de g e v o I g e n voor de werkne· 

· houden·; · · · · 

· · ·:' KandjdaQtstelling 
· Helaas - maar da:t was misschien 
van· SER-commissies ook niet te ver

.. wachten - is de voorke·urspositie van 
de vakbonden bij .de kandidaatstelling 

-werp ertoe strekken dat de enkele "on
effenheden" worden bijgevijld. 

. ALGEMEEN SECRETARIAAT, 
v.v.o.' 

Koninginnegrac~t 61 
's-Gravenhage 

Telefoon . (070) 604803 
Giro 67880 · 

Po.~tbus 63- Bussum. RUksstraatweg 70- Naarden. 
. Tel. (02159) 13011. .· · 

Het Economisch Bureau Dr. A. L. S. P. Stallaert omvat een staf 
van medewerkers, economen, technici en andere deskundigen op 
het gebied van Bedrijfseconomie, Organisatie en Efficiency. 
Werkwijzen en methoden zijn door directie en medewerken be
proefd gedurende vele jaren in ruim 250 oilderneJ.Uingen. 
Opdrachten wetden aanvaard van industriële en handels
onderne~ningen en overheidsinstanties. 
De verschillende terreinen worden door ons bureau, mede door 

. specialis3.tie van de medewerkers, beheerst en de toepassing van 
de weten~chappelijke organisatie in elke onderneming zorgvuldig 
voorbereid en doorgevoerd. 

Schematisch omvatten .onze ·werkzaamheden: . 

e TARIEVEN EN WERKMETHODEN 

e KOSTEN EN KOSTPRIJZEN 

• WERKREGELING EN PLANNING 

e BEDRIJFSADMINISTRATIE 

• VERKOOPANALYSE, -ORGANISATIE, -BEVORDERING 

e FUSIES 

• PERSONEELSSELECTIE, TAAKANALYSES EN TAAKSTELLINGEN 

e KADER- EN ARBEIDSANALISTENCURSUSSEN 

. r 
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• BTW 
In uw rubriek Onder de Loep in Vrijh. 

en Dem. van 1 -november keert u zich, 
-niet geheel ten onrechte, tegen degenen 
die in hun advertenties een soms on· 
juiste voorstelling van zaken gèven met 
betrekking tot de prijsstijging van hun 
artikelen na 1 januari 1969, als gevolg 
van het in werking treden van de "Om
zetbelasting 1968", de BTW. 

Echter, het is even onjuist· en kort
zichtig om klakkeloos de berekening 
van het Centraal Planbureau te volgen 
en de onherroepelijk uit het nieuwe be
lastingsysteem voortvloeiende prijsver
hogingen te bagatelliseren. 

, I 

Wellicht is aan te tonen dat de gemid
delde ongewogen prijsstijging niet hoger 
dan 1,3 pct. behoeft te zijn ( aanvanke· 
lijk was dit percentage gesteld op 
1 pct.) maar reëel is het geenszins. 

Inderdaad zijn er --artikelen die zelfs 
in prijs zullen dalen, maar deze beïn
vloeden het huishoudbudget nauwelijks. 
Het zijn o.a. radio's en televisietoestel
len, wandelstokken, horloges, brom
fietsen, bontjassen, chocolade, parfume
rieën en schoeisel met bovendeel van 
na~uurbont. 

Dagelijkse consumptiegoederen, zoals 
aardappelen, brood, melk, boter, mar
garine, zullen met ongeveer 3 pct. in 

. prijs stijgen, hetgeen een eenvoudig re
kensommetje duidelijk maakt . 

. Consumentenprijs van een goed 
thans .................................... 1~0 

Marge van de tussenhandel te 
stellen op .. .. .... ... . . ....... ............. 15 

Prijs af fabriek ....... ... . . . . . .. .. . .... 85 
Teruggaaf O.B. 1% ..................... 0.85 

Prijs af fabriek na 31 dec. 1968 84.15 
Marge tussenhandel (winst in 

geld blijft gelijk) ... .. . .. .... . .. . .. ... lp 

C(\nsumentenprijs exclusief O.B. 
(BTW) ................................... . 

:4% O.B .. na 1-1-'69 ................... .. 
99.15 
3.97 

Consumentenprijs na 1-1·'69 ...... :1.03.12 

, (Of de marge van de tussenhandel ièts 
:hoger of lager ligt maakt geen noemens
iwaardig verschil uit). 

Kleding zal volgens een soortgelijke 
.berekening 8.5% in prijs stijgen ·en de 
'meeste andere duurzame consumptie
goederen worden 2.5 tot· 9% duurder. 

Meubelen bijvoorbeeld 6%, koelkasten 
5%, glaswerk 6%, schoenen 5%, matras
sen en kussens 9%, rijwielen 2.5%. 

Het is geenszins onjuist als een detail
list in meubelen. bijvoorbeeld adverteert 
"Koopt thans, na 1 januari 1969 gaan de 
prijzen met 6 pct. omhoog". 

Het is mijn overtuiging dat de kosten 
van levensonderhoud na 1 januari 1969 
als gevolg van de BTW' met ten minste 
3 à 4 pct. zullen stijgen en dat is een 
realiteit die een politieke partij niet
mag verdoezelen. 

Bovendien dient onder ogen gezien te 
worden dat de BTW-percentages in de 
volgende jaren nog zullen stijgen en 
wanneer in alle EEG-landen het BTW 
systeem is ingevoerd, zal 12 pct. wel 
16 pct. zijn geworden. België is althans 
voornemens met een hoogste tarief van 
20 pct. te beginnen. 

Aan de veel gehoorde kreet o p e n -
h e i d levert uw artikel m.i. geen bij
drage, integendeeL Onbekendheid met 
de materie durf ik niet te veronderstel
len~ 

K. SCHULTING, Reeuwijk 

Wij beriepen ons ~viet uitsluitend op 
het CBS, maar ook op uitlatingen van 
leidende figuren uit het georganiseerde 
bedTijfsleven en een televisiegesprele 
met een vertegenwoordiger van de 
Consumentenbond. Overigens hebben 
ook ons de nader gepubliceeTde cijfer'S 
wel enigermate verontrust. 

A.W.A. 

---------------

Voor verzorgde levensmiddelen 
en fijn fwit 

GUICHELAARS 
LEVENSMIDDElENBEDRIJF 

Hengelosestraat 168 • Tel. 15855 
Enschede. 

Mijn opinie. is ... 

In deze rubriek nemen wij brie
ven van lezers op, wa~~;rin een 
mening naar voren wordt gebracht 
die naar het oordeel van de 
redactie de aandacht van andere 
lezers verdient. Dit. houdt uiter
aard niet in dat· de redactie het 
altijd met die mening eens zal 
zijn. Zij behoudt zich het recht· 
voor ingezonden brieven te bekor
ten. Anonieme brieven worden 
terzijde gelegd. 

• Nieuw-Guinea 
en Ambon 

Het doorwrochte artikel van jhr. mr. 
W. W. Feith te ·Groningen over de plicht 
van ons land om niets na te laten ter 

bèvordering van. een vrije volksstètrt- . 
ming in west-Irian, is mij uit het hart 
gegrepen. Het is onbegrijpelijk daJ onze 
kabinetten, en speciaal onze minister 
van buitenlandse zaken deze morele 
plicht op zo schromelijke wijze ver
waarlozen. AI even onbegrijpelijk is het 
dat onze belangrijkste dagbladen, zoals 
jhr. mr. Feith terecht stelt, geen vlam· 
mend protest tegen het optreden van 
Indonesië jegens de Papoea's doen ho
ren.-

De NRC, die zich gaarne op de borst 
klopt als "het" orgaan voor de intellec
tuelen, stelde volkomen ten onrech':é 
dat niet van een "volksstemming" 
maar van een "raadpleging" moet wor
den gesproken. De kennis der Engelse 
taal liet het blad bij deze uitspraak 
kennelijk in de steek. Er is immers 
uitdrukkelijk vastgelegd dat de Papoea's 
."freedom of choice" zouden hebben. 
Bij ,,raadpleging" zou men over ;,free'Ï· 
om of consultation" hebben gesproken. 

·Aan het met tal van onweerlegbare 
feiten ·gestaafde betoog van jhr. mr. 
Feith heb ik niets toe te voegen. Slechts 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

zou iK erop willen 'Wijzen dat ons land 
óok ten aanzien van Àmbon in even 
ernstige mate is tekortgeschoten. Wij 
stellen met gulle hand miljoenen ter 
beschikking van Indonesië - kennelijk 
speelt ons zakeninstinct hier mede een 
belangrijke rol - maar wij verzuimen 
hieraan de voorwaarde te verbinden dat 
Indonesië zijn verplichtingen inzake Am
bon en West-Irian honoreert. Geru:ststel
lende verklaringen van de heer Mali;;: 
zijn volkomen in strijd met de feiten, en 
een afwenteling· van N-ederlimds morel<:~ 
plicht op de Verenigde Naties is onoir
baar. 

Volkomen juist is de stelling van jhr. 
mr. Feith, dat ons land aan zijn statu·3 
van rechtsstaat verplicht is niets na te 
laten ter bevordering ener waarlijk 
vrije volksstemming in West-Irian en ik 
voeg hieraan toe: rechtzetting van Am
bons positie overeenkomstig dè hoogste 
juridische uitspraken. Wanneer komen 
onze minister van buitenlandse zaken, 
ons kabinet, onze Kamerleden en masse 

. èn onze pers eindelijk in actie? 
C. VERMEY, Rotterdam 

RESID~~TIE "DE BURG HAVE" HEEMSTEDE 
WONEN IN STIJL MET SERVICE EN VERZORGING 

UITNODIGING 
De bouwplannen voor de residentie "De Burg have" te Heemstede kwamen gereed, 
zodat het' bestuur -gegadigden thans kan uitnodigen de nog beschikbare appartementen 
te reserveren en in te. schrijven ltoor deelname, 
De residentie zal gebouwd worden In het centrum van Heemstede bij de van Merlenlaan, 
met een privé tuin en waterpartijen en een rechtstreekse verbinding met het 
wandelbos 'Groenendaal'. ' · 

BOUWPROGRAMMA 
De residentie zal b[eden .een zo privé mogelijk wonen, gecombineerd met iedere 
gewenste service en verzorging. · 
Drie types appartementen werden ontworpen in afzonderlijke - onderling verbonden -
scherpvormige torens, Hiermede werd de. geijkte vorm voor flatgebouwen vermeden en 
de beoogde privacy gewaarborgd. 
De koopprijzen van de.appartementen variëren van f 60.000 tot f 125.000. 
Combinatie van meerdere appartementen-_ is mogelijk. Elke appartementseigenaar zal 
boven~lien met een bedrag van f 30.000 participeren in de alle bewoners ten dienste 
staande serviceruimten. Te weten: Receptie, Hoofdkeu ken, Sportzaal, Wintertuin, Bar, 
Biljarts, Restaurant, Ziekenkamers, Logeerkamers, Boutique, Kapsalon en Bankiersruimte. 
Een y_aste, gedeeltelijk interne, staf zal voorzien in de vereiste service en verzorgiflg. 

DE AP~ARTEMENTEN 
Type A: Tweekamer appartement met. een totale vloeroppervlakte van 93 m2, 

Hall, Garderobe; aparte Kastenha'll, interne Berging, Woonkamer, Slaapkamer, 
Badkamer, Keuken, Toilet, ov!)rdekt Balkon. 

Type 8: Driekamer appartement, totaal 113 m2, Indeling als type A, maar met een 
derde kamer. ,,_..-'* ... èo·.c·. '<" 

Type C: Vierkamer appartement, totaal 159 m2. Als type, A, maar met twee extra 
kamers, twee badkamers, twee toiletten, twee overdekte balkons. 

60 GARAGES 

Gegadigden nodigen wij uit zich voor volledige inlichtingen en bezichtiging van maquette 
en tekeningen te wenden tot: 

MAKELAARSCOMBINATIE "DE BURGHAVE" 

Fa. Borghouts, Haarlem - De Ridder· en St rijbis N.V., Heemstede, Makelaars o.g. 
Ontvangstkantoor: Raadhuisplein 21 te Heemstede, tel. 023 • 8 80 31 
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De Noordvietna
niese en Aineri
kaanse delegaties 
bij het begin van 
de besprekingen te 
Parijs, nu al weer 
ruim een half jaar 

geleden. -

Bomstop met hindernissen 
Nixons verklaring na zijn bezoek aan 

het Witte Huis klonk als een klok. 
Johnson --"- zo zei hij - k.an in de tijd 
dat hij nog aan het bewind is namens het 
land spreken en· ook naniens de volgen
de regering. Dit blijk van eensgezind
beid tussen de gaande en komenae 
president is een streep door de rekening 
van al diegenen in het communistische 
kamp, die verwachtten dat vroeg of laat 
het thuisfront in Amerika. in elkaar zou 
zakken. Het is voor hen van het eigen 
communistische huis uit, moeilijk zich 
voor te stellen dat er ergens een hefti
ge, hardnekkige oppositie bestaat zon
der dat dat tot een muilkorf of een 
catastrofe leidt. Er zijn dan ook tekenen 
die erop wijzen dat Ho Tsji Minh, daar
in gestijfd .door zijn Chinese achterban, 
meende dat door tweedracht in Amerika 
de overwinning hem ten slotte in de 
schoot zou vallen: · 

Het is nief gebeurd. En Ho Tsji Minh, 
de onverzoenlijke, was blijkbaar rijp 
voor een nieuwe fase in de voorberei
dende onderhandelingen. Blijkbaar. 
Want de gesprekken achter de scher
men die tot d'e aankondiging van de 
bomstop hebben geleid, waren top 
secret" en waren beperkt tot een zeer 
kleine kring van ingewijden. 

de hij, van dit "National Liberation 
Front" is onaanvaardbaar. Wanneer dit 
front als een aparte eenheid ter confe
rentie komt, zou dat betekenen een ver
deling van Vietnam in drie delen. 

Hierop berust dus Thieu's voorlopig 
veto. Want het is moeilijk aan te ne
men, dat de Amerikaanse bondgenoot, 
die militair al deze jaren zulk een pre~ 
ponderante rol heeft gespeeld, Thieu en 
de zijnen niet tot andere gedachten zou 
weten te brengen. Thieu's eisen zijn 
misschien begrijpelijk, maar toch over
trokken. Want reeds in zijn radiorede 
van 31 oktober heeft president Johnson 
zeer duidelijk verklaard dat de aanwe
zigheid te Parijs van vertegenwoordi
gers van het NLF geenszins en in welke 
vorm dan ook een erkenning van dit 
Front betekent. 

Intussen is duidelijk geworden dat in 
de geheime besprekingen, voorafgaande 
aan de bomstop, de Amerikanen uitgin
gen van de veronderstelling - en daar
op meenden te kunnen rekenen - dat 
Hanoi niet de gedemilitariseerde zone 
tussen Noord~- en Zuid-Vietnam als uit
gangspunt voor nieuwe acties zou ge
bruiken. Evenmin, dat de Vietcong aan
vallen zou ondernemen op de bevol
kingscentra in het zuiden. Een schen
ding van deze "understanding" is be
kend geworden op het einde van de 
vorige week. Toen zijn Amerikaanse 
mariniers vanuit de gedemilitariseerde 
zone beschoten. Men moet nu maar 
aannemen, dat dit een "vergissing" 
was. 

In ieder geval is de bomstop een 

winstpunt. Want de kansen op vrede 
liggen in een iets minder ver verschiet 
dan tevoren. Toch mag men niet verge
ten dat Noord-Vietnam zo heftig heeft 
kunnen doorvechten, omdat het "de psy
chologische en feitelijke steun genoot 
van de communistische regimes in _deze 
wereld. Doelbewuste propaganda van 
die zijde heeft immers steevast en ten 
onrechte Amerika als "agressor" ge
brandmerkt. 

Het komt er nu op aan het militair 
conflict te beëindigen met aan beide 
zijden zo min mogelijk gezichtsverlies. 
Ook zal men ernaar streven te voorkO
men, dat bij een gedeeltelijk vertrek 
der Amerikanen de communistische 
stoomwals aan het walsen gaat in de 
"omstreken" van Vietnam. 

Prins Sihanoek, de heerser van Cam
bodja, die heus geen vriend der Ameri
kanen is, heeft verklaard de Ameri
kaanse aanwezigheid in Zuidoost-Azië 
wenselijk te achten. Als de Amerikanen 
zich geheel zouden terugtrekken, kan ik 
- aldus prins Sihanoek - beter aftre- · 
den en Mao Tse-toeng uitnodigen mijn 
land te bezetten. 

Zo ver zijn we nog lang niet: Maar 
niettemin is er nog een berg van moei
lijkheden te overwinnen,· ·voordat het 
drama-Vietnam een zo al niet géiukkig 
dan toch een aanvaardbaar einde vindt. 

Al schijnt dus de impasse tussen 
Washington en Hanoi gedeeltelijk door
broken, men moet · afwachten, 
waarschijnlijk lang afwachten, tot het 
in Zuidoost-Azië tot een werkelijke vre
de komt. 

L.M. 
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STOP EEN 
V AKANTtEHUIS 
IN UW KOFFER 

RENT AHOME heeft in 
de mooiste streken va~ 
Europa bungalows te 
huur, die alles hebben 
wat uw huis in 
Nederland niet heeft. 

GRATIS 
FOTO-CATALOGUS 

Via onderstaande bon 
krijgt u die toegezonden. 
U vindt daarin alle 
RENTAHOME . 
bungalows, chalets en 
appartementen. 
Bovendien leest u in de 
catalogus hoe u één · 
of meerdere bungalows 
op zicht kunt krijgen. · ' 

BINNEN ÉÉN MINUUT 
ZEKERHEID OF UW 
BUNGALOW VRIJ IS 

Straks - kijkend in uw 
catalogus - wilt u 
beslist weten of de 
bungalow naar uw hart 
vrij is tijdens uw 

· vakantie. 
Als u dan (040) 17084 
belt, krijgt u dat 
onmiddellijk te horen. 
Staaltje van · ' 
RENTAHOME service. 

.CATALOGUS-COUPON 

De heer: 

Adres: 

verzoekt om toezending 
van RENT AH OME 
catalogus met' 
bungalows, chalets en 
appartementen. 

Geldropseweg 80 
EINDHOVEN 
Tel. (040) 17084 

Sommigen hebben beweerd dat presi
dent Johnsons aankondiging van een 
bomstop in Vietnam op 31 oktober, dus 
gedaan luttele dagen vóór de verkie
zingsdag, een electorale stunt zou zijn. 
Humphrey's kansen, zo zei men, 
moesten erdoor wordèn versterkt. Al 
heeft deze factor in het denken van de 
president een zekere invloed gehad, 
men zou Johnson onrecht doen dit als 
bepalend te ·beschouwen bij zijn gewich
tig besluit. In zijn sensationele rede van 
31 maart kondigde hij reeds een aan- . 
zienlijke, zij het niet volledige bomstop 
aan. Tegelijk verklaarde hij kort en 
goed niet in aanmerking te willen ko
men voor een verdere ambtstermijn. 
Dit alles in onderling verband gezien, 
toont Johnsons oprechte wens de 
geschiedenis in te gaan als de man, die 
de basis heeft gelegd voor de vrede in 
Vietnam. 

JOVD besprak minimumprogramma 
Aan Johnsons radiorede van de 31ste 

oktober, waarin de bomstop werd aan
gekondigd, was veel voorafgegaan. En 
wel in de eerste plaats eindeloze, schijn
baar nutteloze en .vruchteloze onderhan
delingen te Parijs .. Daarna in zeer ge
heim beraad een aftasten van elkaars 
posities. Een bereidheid tot schaarse 
maar reële wederzijdse concessies. Ook 
na - eveneens langdurige - besprekin
gen tussen de Zuidvietnamese president 
Ngoeyen Van Thieu en ambassadeur 
Ellsworth Bunker een moeizaam aan
vaarden van de nieuwe fase door de 
Zuidvietnamese president. 

De bomstop was een feit. 

Daarmee waren de perikelen 
geenszins ten einde. Want de Parijse 
conferentie-nieuwe-stijl, geprojecteerd 
voor de 6de november, moest worden 
afgelast. Van Thieu en de zijnen maak
ten ernstige bezwaren. De havikken in 
Saigon, onder wie vice-president Ky, 
hadden, indien deze beeldspraak geoor
loofd is, de tanden laten zien. Zo stelde 
Thieu nieuwe voorwaarden. En dit an
ders dan president J ohnson aanvanke- · 
lijk te verstaan was gegeven. 

Volgens Thieu's laatste veridaring -
er zullen meerdere volgen zou 
Zuid-Viètnam slechts dan meedoen, in
dien het. waarborgen krijgt dat het Be
vrijdingsfront niet afzonderlijk verte
genwoordigd wordt, maar slechts deel 
uitmaakt van de delegatie van 
Noord-Vietnam. De erkenning, vervolg-

De Jongeren Organisatie voor Vrij
heid en Democratie heeft op 2 en 3 
november in Stichting Henricuste te 
Nijmegen haar jaarlijkse algemene Ie 
<lenvergadering gehouden waarop voor
zitter mr. H. Bosma een veel besprol<en 
openingsrede hield, mevrouw· G. V. van 
Someren-Downer de congresrede 
uitsprak, het JOVD-minimumpro-
gramma voor een groot deel werd vast
gesteld en ten slotte een aantal duide
lijke moties werd aang-enomeri. 

De belangrijkste vier moties waren: 
1) dat de uitspraken van bondskanselier 
Kiesinger ten aanzien van Portugal, in
houdende dat zijn koloniën provincies 
zijn en zijn politiek ten deze- juist is, 
worden afgekeurd; 2) dat volgend jaar 
op de onderwijsbegroting circa f 25 mil
joen extra moet worden uitgetrokken 
voor de verlaging van de leerlin
genschaal bij het kleuter- en basison
derwijs als eerste stap tot democratise
ring; 3) dat ten spoedigste een achtste 
medische faculteit en de affiliatie van 
niet-academische ziekenhuizen tot stand 
dient te komen om de on-liberale nume
rus fixus ongedaan te kunnen mal{en; 
4) dat de opmerking van het 
VVD-Tweede-Kamerlid drs. Th. Joekes 
met betrekking tot D'66 (de VVD moet 
niet door zich telkens tegen D'66 af te 
zetten de mogelijl,heden tot samenwer
king met d-e partij tenietdoen) de 
instemming van de JOVD heeft. 

Concentratie 
Dat laatste punt was ook al aange

roerd door voorzitter mr. Bosma, die in 
zijn openingsrede zei dat hij een con
centratie voorstaat van D'66, PPR, een 

groot deel van de PvdA en een deel van 
de VVD, tegenover de c-onfessionelen. 
En passant stelde hij dat mr. H. van 
Riel het conservatieve element bij 
uitstek in de VVD is en dat minister 
Luns met bekwame spoed uit het kabi
net dient "te verdwijnen. Verder zei mr. 
Bosma o.m. dat Engeland en Rusland 
ten aanzien van Biafra een afkeèl
renswaardige rol spelen en dat Neder
land de genocide die daar wordt ge
pleegd bij de VN aanhangig had moeten 
maken. Hij was van mening dat het 
plan-Posthumus voor het wetenschappe
lijk onderwijs in grote lijnen een oplos
sing biedt en wees een integrale stu
die-onkostenvergoeding van de hand. 

Ook mevrouw Van Someren ging in 
op hetgeen drs. Joekes in Groningen ten 
aanzien van D'66 heeft verklaard. Zij 
bleef vooralsnog van mening dat D'66 
een zeer onduidelijk politiek gezicht 
heeft en dat het nog veel te vroeg is om 
over een samenwerking te spreken. Het 
ex-Tweede-Kamerlid vond dat het kabi
net-De Jong een goed kabinet is, al zou 
het wat meer visie bij zijn buitenlandse 
politiek kunnen tonen. Zij pleitte voorts 
voor een parlementaire omroep, . een 
voorlichtend derde tv-net, een verbete
ring van de democratie en een twee
jaarlijke begroting. In het algemeen 
stelde zij dat er thans, na een periode 
van strijd voor onáfhankelijkheid, een 
materiële welvaartsstrijd wordt beleefd. 
waarbij de jongeren met hun verlangen 
naar vrede en orde het vooral in de 
democratisering en meer inspraak zoe
ken. 

Van het JOVD-minimumprogramma 
werd de buitenlandse paragraaf geheel 
afgewerkt, maar kon wegens tijdgebrel{ 

de binnenlandse paragraaf slechts ge
deeltelijk in eindstemming komen. 

De belangrijkste punten uit dit. pro
gramma:. 

• De Volksrepubliek China moet in de 
VN worden opgenomen. 

• De Nederlandse bijdrage in ,de ont
wikkelingssamenwerking dient in 1970 , 
twee à drie procent te bedragen. 

• Nederland dient lid te blijven .van de 
Navo, waarbinnen het politieke aspect 
(Griekenland, Portugal) meer nadru~ 

moet krijgen. 
• Nederland moet West-Duitsland sti
muleren tot een vredesverdrag, waarin 
de Oder-Neisse-grens formèel wordt 
vastgelegd, Oost-Duitsland wordt erkend 
en de toegang tot West-Berlijn . wordt 
gegarandeerd. 

. • De medezeggenschap ten aanzien 
van een groot aantal werknemel~sbelan
gen dient tot stand te komen via een 
ondernemingsraad, die verplicht zou 
moeten zijn voor bedrijven met meer. 
dan honderd man personeel. 
e Een belastingverlaging is niet moge
lijk, behoudens een correctie · voor de 
middengroepen. 
e De belastingvrije voet moeten wor
den opgetrokken, ter compensatie van 
de noodzakelijke verschuiving van di
recte naar indirecte belastingen. 
• Het minimumloon moet worden ge
lwppeld aan de loonindex. Voor de groe
pen zonder minimumloon moet een mi
nimum inkomen worden gegarandeerd. 
• In Europees verband zal de k~oof 
op technologisch gebied met de Ver. 
Staten moeten worden overbrugd. 
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"Gastheren in eigen land" 
.·..".:.- ~ ,,,..,...__ 

liór~t "OE NEDERLANDEN"YR~f~-
. .-. · .. liirAURANf~R6TISSêiië •. NAPoLËóW · 

YREELAND"w;~/o VEC~! .. 
·nutJINQ AUTOW!Q ftAARLEM/ftiLVE.RSUM + UTR!CftT/AMSTERDAM 

RESERVERING {02943) 1576 . 

....... 

D E N H A.A G ~- 5 C H E V E N I N G E N 

* 
afte kamers met privé bad en douche · 

' .-.- ' :. ''''·'·< ._,,._ .. ,,,_ ''"' ;: :. :. *:' : ; 
:,_;':, 

. . ··· .;_;·-: ··-: .. , ,. ,.• _i_,*-'·.'···." .. ·- < _,. 
_,r-,;; . '-' ':.: -"• .,. !• .. -

' . ' i~- ;" f . : . :._·· . '' ' 

: ' i:' ~ .: . ' :. \ '·. 

;· ·--

OISTERWIJK N.B. 

Hotel de :Zwaan, annex Rotisserie "Le Prince de _Galles" 
telefoon 04242 • 2109 

·· Voornaamste huis ter plaatse. 
Kàmers met privé douche en toilet. 
Restaurant van bijzondere klasse. 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid. 
~rospectus op aanvraag. 

J. A. M. Couwenbèrg, prop. 
Chevalier du Tastevin · 
Membre de la chaine des rotisseurs. 

Hotel Bar 
Restaurant 

,/9p ~ouden qaieken" 
UITSTEKENDE KEUKEN -POPULAIRE PRIJZEN 

14 zalen voor recepties, bedrijfsfeesten, · 
congressen 

Aparte film-, toneel-, concertzalen 
· Ruime parkeergelègenheid 

Tel. 070 - 555200 - Scheveningseweg 37 • Den Haag 

I(ASTEEL- OUD-WASSENAAR 
HOTEL-RESTAURANT 

Vijf minuten van Den Haag, te bereiken via autoweg naar Am
. · sterdam, afbuige11 tegenover Dierenpark 'Wassenaar. _ ... 

In magnifiek park gelegen hotel met alle moderne comfort. Salons 
voor speciale diners, recepties~. c()Cktailpartiesi vergaderingen, ~te. 

GEEN PARKEERPROBLEMEN!· Telefoon ót751 • 9~5 

•• -w-aar de gast koning is 
Cocagne, levend middelpunt van een-levende stad: 
perfekte outillage voor vergaderingen; .congressen, 
shows, ·feestelijke bijeenkomsten: royale hotelacco .. 
modatie, restaurant, café, petit-restaurant, bar en 
bowling. Speciale arrangementen bij feestelijke gele .. 
gen heden; Kérstf11iS .. Nieuwjaar· Pasen· Pinksteren. . 

<UOGACRJim 
RESTAURANT DES SPt:CIALITËS. CAVE RENOMMËE. 
EINDHOVEN, VESTDIJK 47. TELEFOON 040- 69288 

-· Hotel JV 

Noordzee-Boulevard N. V. . \Y 
Tel. 0 I 184-2245. 

Gelegen op het mooiste punt van Vlissingen. Vonuit de 
komers en vanof het terros schitterend uitzicht op de 
Scheldemond. woor de oceoonstomers het hotel op 
enkele tientollen meters posseren. Str. k. en w. woter en 
huistel. op olie komers. Centr. verw. komers ni. priv6bod. 
Kom~rs m.. ontb~ f 13.50 tot t9.50. Rest. de gehele dog. 
Gerenommeerde keuken. Ei9enaor P.J. Smits. 
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Bu ifengewol1e algemene 
Rapport Commissie 

Ryirntèlijke Orde~ing 

vergadering op· 11 • 

Zoals eerder ·is meeg-edeeld. door het 
hoofdbestuur van de VVD :Zal op zater
dag- 11 januari a.s. om 10.30 uur v.m. 
een buitengewone alg-emene vergade
ring plaatsvind~n te '_s-Gravenhag-e in. 
het Cong-resg-ebouw; Churchillplein 10, 
ter besprekiil1:(van het rapport "Herzie
ning van het ondernemingsrecht" en de 
behandeling van de daaraan verbonden 
ontwerpresoluties. 

In aansluiting hierop wordt thans 
meegedeeld dat de ledenvergaderingen 
van qe afdelingen en de centralê verga
dieringen van de kamercentrales tot ui
terlijk 10 december a.s. de gelegenheid 
hebben amendementen en wijzigings
voorstellen bij het algemeen secretarjaat 
in te {Henen. Deze amendementen en,'y.ri,:i
zigingsvoorstellen zullen worden g!!J;>U
bliceerd in het weekblad Vrijheid ~n. 
Democratie van 20 december a.s. 

De !tekst van het rapport en van de 
ont\vêrp-resoluties zijn gepubliceerd in 
Vlijheld en· Democratie van 9 augustus 
j.l., terwijl de adviezen van het hoofd-

bestuur, een door het hoofdbestuur .lj.ail
gebrachte wijzig-ing- in de ·tekst van ont
werp-resolutie ·nr. 8 alsmede een ont
werp-resolutie 9 A, die het minderheids
standpunt van de commissie weerg-eeft, 
zijn vermeld in het weekblad ·van 25 
oktober j.l. De telrst van het rapport en 
van de ontwerp-resoluties zijn eveneens 
in brochure-vorm verkrijgbaar bij het 
algemeen secretariaat. Bestelling- Iran 
plaatsvinden door overschrijying- van 
f 3,- per exemplaar naar postrekening
nr. 67880 t.n.v.· de secretaris van de 
Volkspartij voor Vlijheid en Democratie 
te 's-Gravenhage, ond.er vermelding van 

· · ."H~rzïehing van. het onderne_ 
· niingsrecht" en het aantal gewenste 
~x:emplareri: 
·· ·net. hoo.fdbestuur is zich ervan bewust 
dat' dEf lijd van voorbereiding voor de 
afdelingen betrekkelijk kort is. Het 
hoofdbestuur heeft . echter gevolg. willen 
geven aan de wens van de sociaal-eco
nomische commissie dat de partij een 
standpunt heeft bepaald alvorens de 

.. vloelbare.zuurstof 
vloeibare stikstof 
ITJ~êtline-tabriek: 

• 

· Tweedè :Kamerfractie haar standpunt 
ten aanzien van de aanhangig-e wetsont
werpen moet hebben geformuleerd. Bij 
de vaststelling van de termijn heeft het 
hoofdbestuur bovendien overwogen dat 
het räpport . en de ontwerp-resoluties 
reeds geruime tijd g-eleden zijn gepubli
ceerd, zodat de gedachtenvorming reeds 
een aanvang kan hebben gemaakt. 

De beschtijvingsbrief voor de buiten
gewone algemene vergadeling luidt als 
volgt: · 

1. Opening door de voorzitter van de 
partij. --. . 
· 2. • Aanwijzing· van een notulencoinmis-
·sie. , 

3. Vaststelling- van de stemprocedure. 
aan de hand van de op 1:5 en 16 novem
ber 1968 opgedane ervaring-en. 
, 4.: ·. Hoofdstu-ksgewijze . behandeling van 
de ontwerp-i;esóluties ·,,Herziening van 
het onderneming-srecht" met de da:;trop 
ingediende amendementen en wijzi
g-ingsvoorstellen. 

5. Sluiting-. 

De commissie'. Ruimtelijke Ordening 
heeft onlang-s aan het hoofdbestuur een 
rapport uitgebr:;têht, waarin de proble· 
men ·dit~ sameliliangen met ruimtelijke 
ot'dening-, zoals .verkeer, openbaar ver. 
voer recreatie landbouw, eigendoms" 
recht, onteigening en plantschade wor
den behandeld, · 

De commissie - bestaande uit drs. 
Roeien (Zwolle) voorzitter, mr. H. van 
Riel (Den Haag), mr. E. Bloembergen 
(Biltho·ven), drs. D. H. Franssens (Den 
Haag-), ir. P. Kluyver (Groenekan), me
vrouw ir. A. Kuiper-Struyk (Rotter
dam), jhr. ir .. J. de Ranitz (Rotterdam) 
leden en mr. S. Willing-e Gratama (Wa
penveld) rappórteur - werd in septem
ber 1965 ingesteld. Daarbij werd geen 
taakomschlijving geg-even, zodat de 
commissie zich op het uitg-ebreide ter
rein .van het ·onderwerp beperking-en 
heeft moeten opleggen. Ook ten aanzien 
van de wijze van behandeling- is een 
keuze gemaakt, ·waarbij :inen zich heeft 
laten leiden door de behoefte van veel 

. leden van de partij aan. een eenvoudige 
Oliënterende 'liberale be:schou\vfug van 
het onderwerp. · 

· Het uitg-ebracht rapport telt veertien 
bladzijden en is verklijg-baar bij het 
algemeen secretariaat. 

:; 

:containers: 
·:koel/ vries
containers: 

Onder de lleachermtt. naam "Multiload"· 
.. nblntr llouwt Paul & Van WMide 
N.V. genormallaeentt alumlnlu.m ITA· 
PELCONTAIN.R8 .-vÖor·.het átukgot• 
lieren vervoer. 

,,, Flats" en· 
.~,Huifcontainers": 

De constructie van Van WMide'e eon-
binere lnnt •lob In het bijzonder tot 
het bouwen van . uitvoeringen ala koel/ 
vriescont,ainera, "'~t:) naar keuze poly
atreen of polyurethaan laolatle. Binnen
afwerking naar wena In aluminium of 
IIOiyeater. Tevena kan ellk gewenat koel· 
aggregaat worden geleverd. · 

-

GESLOTEN ALUMINIUM 
CARROSSERIE!N 

'"""Q.SE~·~~ EN. CONTAij\IERFA8RIEK 
··.:_:_:;· .. ·;:::. 

PAUL&VAN,WEE~DÈ'N.V. 
'I·OIIAVEtiWÎtJH• MWnRKI~K'Á/ÓWSSii.~ ,l(_'~110i)~t Cl UJNEftt 

··,;· 
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Pleidooi voor enige ·voorstellen UIT DE PARTIJ 
• UDEN. 

Het bestuur van dè afdeling Uden is 
sinds 1 november als volgt samen
gesteld: voorzitter de heer M. J. Kreb
bers, secretaris-pei1ning-meester de heer 
P. J. Clemens, Gulikstraat 4 te Uden, 
tel. 04132-2570. 

(Vervolg van. J>ag:: .'~) · •·. 

Toch maakten zij de misrekening- dat 
informateur Zijlstra wel bereîd zo~ zijn 
minister-president te worden. Vervol
gens mislukte . toch nog . de form:;t~. 
tie-Biesheuvel, ondanks de. herlmnsing-. 
Dat wij me,t het eindresultaat teyrè({e:b, 
zijn, doet aan deze ongelulrkig-e · g:;thg 
van zaken ·niet af. Gesteld· riu · dat ·de 
door de commissie voorg-estelde prqç.e.; 
dure was ge\i:o)gc(: Zijlstra zou. h~t kan" 
didaat-minisfér"presidenb~chap' terstond 
wel of terstond niet hebben aanvaard. 
Resultaat: · een misrelrening- minder. 
Zou hij de kandidatuur niet hebben aan
vam·d, __ dan .zou _óf_ BieshEmveL zijn voor-_ 
gedragen.~- met' eeri beterë kans van 
slagen' omdat de betrokken fractievoor
zitters door een openbaar votum n1eer 
gebonden zouden zijn g-eweest - óf De 
Jong- ·zou terstond zijn voorgedrag-en. 
Zeker is dit verloop natuurlijk niet, 
maar de kans op eliminatie van twee 
misrekening-~n zou g-ro'ot geweest zijn. 

Wie zich uitspreekt voor stembusak
koorden, waarbij de k:mdidaat-mi" 
nister-president vóór de verkiezing-en 
hekend is, zou naar mijn stellig-e over: 
tuiging de kandidaatstelling- van de mi
nister-president door de Tweede Kamer 
als er g-een stembusakiword tot stand is 
gekomen, als "second best" oplossing
moeten steunen. 

Eerste . Ka~er 
De commissie heeft de wijze van ver

kiezing van de Eerste . Kamer en de 
werlrwijze van. dit colleg-e . bestudeerd. 
Zij is tot de meerderheidsconclusie ge
komen dat het :j.anbeveling- verdi<mt dat 
deze Kamer · óm de vier jaar · ineens 
wordt' g-ekoze:q. (door de provinciale sta
ten) en dat zij- haar taak \vijzig-t in· dier 
voeg-e .dat zij zich bij de beg-rotingsb:
handeling- beperkt tot de· alg-emene poli
tieke en financiële beschouwingen. 

Ik zal in ·ait artikel niet warm lopen 
voor de minderheidsopinie, die erop 

neer .komt dat WIJ de Eerste. Kamer 
zoudén kmuten missen. 't Is· overduide
lijk dat de ·_partij daarover · ari.de·rs 
denkt, getuig-e de vele · amendementen 
die uitg-aan van het behoud van de 
Ee~·ste Kamer. Klaarblijkelijk heb:]~en 
de. afdelingen li.un :g.edacllten,:zeer uit
v_ii!eiig . over de EersJe • ·Ka:mer -ll);ten 
gAari~ .· · --~·:-·. 

· Dëc-C!~I·i1missi{dé~d;'aát> óok. N(; ~()~!ik 
het .een· mel"k\v,.aardige qeslissing vinden 
wanneer de alg·emene vergadering- zou 
besluiten de studie over de Eerste Ka
mer opnieuw naar een commissie te 
verwijzen. Er zijn dûidelijke voorstellen 
v:an de commissie en er zijn eveneens 
duideliJke amendeme!1ten en zelfs OOk .. 
compleet afwijkende voorstellen van de 
afdelingetL ·Ik kan niet inzien waarom 
daarove!• ·niet nü beslist· zou kunnen 
wm'den. Zou de verg-adering- een ing-rij
pende wijziging-, zoals bijv: door Rotter
dan~ of Amsterdam voorg-estaan, verlan
g€n, dan lig-t het uiteraard wel voor de 
hand· dat die voorstellen nàder in een 
commissie worden · ge.concretiseei·d. 
Maar het nut van een nieuwe commis
sie zonder richtlijnen van de algemene 
v>erg-aclering,_ zie ik niet in. 

Referendum en 
volksh~itiatief 

Hetzelfde geldt voor het onderwerp 
referendum en vblksinitiatfuf, dat vol
gens één afdeling opnieuw cotl)._missoria
le studie behoeft. De partijraad g-ing 
daarop terecht niet in en adviseert het 
standpunt . van de ·commissieleden 
Abspoel, Belinfante en Hubert tot par
tijstandpunt te verheffen. Zo'n stand
punt kan ik respecteren, maar niet het 
argument dat in de partijraad .. de 
doorslag gaf. De commissie wees in 
haar 'g-eheel de invoering- van reieren
duin en volksinitiatief onder de huidig-e 
staatsrechtelijke omstandigheden af, 
maar meende dat men daarover anders 
zou moeten gaan denken wanneer het 

staat~rechtelijlr systeem ill bepaalde op
zichteh zou worden g·ewijzigd. Het argu
ment dat het "deed" in de pàrtijraad 

was, dàt de partij dan maar moest 
beslissen als het zover was. Daarvoor 
valt wel iets te zegg-en, al ·is het dan 
rijkelipk laat. Maar dan moet de alge
mene 'vergadering- beslist niet nu resolu
tie 2ó: aanvaarden, waai·in staat dat de 
.partij i referendum en volksinitiatief on
der ál!e omstandigheden afwijst. Als de
ze reSolutie eenmaal aanvaard is, dan 
kunnen we later.pas verder gaan beslis· 
sen, wanneer we eerst de door de par
tijraad aanbevolen uitspraak weer heb
ben ing-eslikt. Dat kan natuurlijk wel, 

; maar het ligt meer voor de hand.resolu-
. tie 17a, .b en -c alsmede·.resolutie 19 a. en · 
·, b te fl{anvaarden en alle overig-e alinea's 

van d'eze resoluties, alsmede de resolu
ties 18 en 20 af te wijzen. 

Zendmachtigi~1g 

Ten: slotte spreek ik de hoop uit dat· 
··de alg-emene verg-aclering . zich zal 

uitspreken vóór de vaste racli()- en tele
visieuitzendingen van Kamervergaderin
gen. Inmiddels is de feitelijke situatie in 
zoverre g-ewijzigd dat de NTS dag-elijks 
de rubriek "Den: Haag vandaag" uit
zendt. Ik wil g-eenszins de objectiviteit 
van de redacteuren en de presentator in 

, twijfef trekken. Maar de rubriek is te 
kort voor wezenlijke informatie, die een 
hoeksteen vormt voor betere staatsbur
gerlijke vorming .. Wanneer de vergade
rillg de zendmachtig-ing- aan de Sta
·ten-Ge:neraal (onverhoopt) verwerpt, 
kan misschien een oplossing g-evonden 
wordeit doordat de partij zich t.z.t., wan
neer het hoofdstuk staatsburgelijke 
vormil).g alsnog besprolren wordt, uit
spreekt voor de door de commissie ge
wenste vaste rubriek, maar dan ver
zorg-d door de NOS - de bundeling van 
de (door wie· ook weer zo verg-uisde) 
zuilen.• 

Mr. F. KORTHALS ALTES 

• MIJDRECHT-WILNIS 
De afdeJing Mij~recht-Wihlis • 1;\Qudt 

maandagavond 18 novem)Jé;, 'in Jwtèl. ~t 
RechthUis aan dè :Do'rrJsstra'at · të' Mi} 
drecht ·een bijeenkomst;'_w-li!ar0p:ille' ·hee'é 
J. J. P. Meyer uit Utrecht zal spreken 
over "Wat. de jonge .mensenc van. ·heden 
beweeg-t". Aanvang acht uur. 

• DEN HELDER 
De op 9 november gehouden vergade

ring van de kamercentrale Den He!det;
hceft in de vac:;t.ture van voorzitter bij 
enlrele kandidaat'stelling- voorzien door 
de benoeming vin de -hè·er G. E. Ris, 
afdeling-svoorzitter van Schag-en en 
raadslid daar ter plaatse. Namens het 
bestuur heeft · mevrouw~ G. A. A. 
Holzmi.i.ller-Teeng13 de àftr:ede11de vooi'
zitter; de heer.}J .. W,, Ho1s;mu1ler, dank 
gebracht, voor :h.et ivel~ \vëi·k dat hij 
verrichttè. De heer 'àoll)muller .had zijn 
functie ter beschikk-ing g-e;;~ld, omdat 
hij meende' dat deze'dóor ee~ jópger lid 
behoorde te worden ingenomen. 

Eveneens bij enkele kandidaatstelling 
werden als bestuurslid herkozen de he
ren C. H. Kingma ~n W. vàn der,_ ~{olk, 
secretatis. Door de statencentrale ·Alk
Tilaar en Zaandam werden aan •· het 
bestuur toegevoeg-d respectievelijk me
vrouw Ev. Dekker-Dekker en mr. J. C. 
Cleyndert. Als lid van de partijraad zag 
mr. E. w. Dollekamp zich herlwzen. 
Verder werden aang-ewezen mevrouw 
G. A. A. Holzmüller~Teengs en mevr. E. 
P. Broelrman-Vriesman, respectievelijk 
als lid en plaatsvervang-end lid van de 
adviesra:;td der Org-anisatie Vrouwen in 
cle VVD. 

• DELFZIJL 
De ledenverg-adering va.n de afdeling

Delfzijl, die op 29 november gehouden 
zou \VOl'clen, is uitgesteld tot januari. 

· .. 

" i 
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Een ROND V AART door de Rotterdamse Havens SP/DO 
• ~~·een BELEVENIS! 

W illemsplein 

VASTE STENEN IN ALLE SOORTEN 

,. M 0 ll S 0 l" MOLER ISO LA TIESTI!NEN 

VUURVASTE ISOLATIESTENEN 

ZUURVASTE STENEN 

"P R 0 D 0 R I T E" CHEMISCH BESTENDIGE PRODUKTEN . 

LEVERT 

.N. Jl. Gouda Vuurvast 
VERENIGDE VUURVASTE STEENFABRIEKEN 

GOUDA - TELEFOON 67 44 - (18 20) 

N.V. OBSERVATOR 
ROTTERDAM VASTELAND 30 TELEFOON 1115 20 

FABRIKANTE VAN 

NAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS, THERMOMETERS 
PYROMETERS, TACHOMETERS 

· Agenten voor Zeekaarten en 
Na.utischa boeken 

REPARATIES OP KORTE TERMIJN 

Rotterdam· 

Geweven schoonheld in nylontapijt 

Gaarne presenteren wij u ons nieuwe produkt Vertolon: 
Vertalon is een nylon tapijt, datvervaardigd iS volgens de be-
proefde weeftechniek. Vertalon vervilt of pluist niet. Ver• 
talon blijft mooi, zelfs op de meest intensiefgebruikte plaat .. 
sen. leder van de ll Vertalon ~kleuren is fraai genuanceerd4 
Vertolon wordt geleverd o;o 300cm. breed (kamerbreed) 
en 100 cm. breed. Vertolon is zoals alle Verto-produkten 
ongelofelijk sterk. Prijs: 380 cm. breed: f 98,- per meier. /00 cm. breed:! 25,80 per melet'. 

Voor uw was 
naar 

-BORGD 
~evens adres voor Chemisch Reintgen 

N.V. STOOM- EN CHEMISCHE WASSERIJ 

v.h. C. D. BORGH & Zn. 
Bellevoystraat 75 - Rotterdam - Telefoon 232631 - 236235 

UTILITEITS-·EN.WONINGBOUW 
voor: * 

* * * 

Arbeidsbesparende woningbouw_ 

Moderne aanpak o.a. gietbouw 

Bouwstromen 

Utiliteitsbouw 
N.V. Aannemersbedrijf v fh J. Stam • Kortenaerstraat 3 • Zwiindrecht 
et81lG-2893t - Dlrectle; 28663 - Boekhoudinf. - Loonadministratie; 29398 - Werkvoorbereidin~ - Voor- en 
ifacalculaUe. 

r 
r 

l l 

• utiliteitsbouw 
• hoogbouw 
• woningbouw 
• betonbouw 
• projectontwikkeling 
• administratie en 

onderhoud van 
onroerend goed 

n.v. bouw- en aannemingsbedrijf 

VANSTRAALEN & VAN DER HAVE 
strevelsweg 700 tel. 01 0-27 95 80* 

lle~~r en &eschcrming VcrCVIIIIVettewinkcl, Prlos Hendrikkade 80-92, Postbus 17,, Anmerdw 
ROTTERDAM 
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Bundeling krachten exportbevordering 

SER voor moeilijke taak 
De minister van economische zaken 

heeft aan de commissie handelsvoor
lichting en exportbevordering van de 
SER - tot de instelling van welke com_ 
missie de SER onlangs heeft besloten -
advies gevraagd om te komen tot een 
organisatorische opzet van de han
delsvoorlichting en exportbèvordering. 
Het doel van deze vraag om advies is te 
onderzoeken óf en in hoeverre bundeling 
van krachten tot . grotere doelmatigheid 
op dit terreip kan leiden. _. 

Zoals l:!ekend, ZIJn zowel over
heidsdiensten als particuliere instellin
gen bij de bandelsvoorlichting en ex
portbevordering betrokken. Wat. de 
overheid betreft spelen hier met name 
:1e Economische Voorlichtingsdienst 
(EVD) èn de Buitenlandse Dienst van 
het ministerie van buitenlandse zaken 
een belangrijke ·rol · ri:ret als particuliere 

-·PRIKKELS-
· • Minister van staat dr. W. 
' Drees in een te Utrecht gehouden 
congres van het Genootschap van 

·' Burgemeesters: "Er is een tijd 
geweest dat de rechters baldadig
heden· van studenten aanvaard
baarder vonden dan van arbei
dersjongens. Het schijnt dat een 
minderheid van de studenten zi1ch 
weer privileges wil aanmeten. 
Sommige studenten menen name
lijk dat zij speciale rechten heb
ben en met de rechten van ande
ren geen rekening hoeven te hou
den." (verslag in Trouw). 

• Naar aanleiding van de bezet
ting van het Mexicaanse Consu~ 

laat te Amsterdam en van het 
binnendringen op vergaderingen 
in universiteitsgebouwen ontlokte 
dezelfde spreker aan de 450 aan
wezi!ge burgem,eesters eern da;ve
rend applaus met de opme•r;k,irn;g: 

NoCJh die uni:versitaJire auto-ritei
ten, nocfu de. bunge,meesters als 
handhavers van de_ orde en van 
de reahoon van· een iede,r, kun;nen 
daarin berusten." 

• w. H. Guise in de Nieuwe Rot: 
terdamse Cour.imt in de rubritek 
"Aan het einde van . de week" 
over de anti-rev. radicalen: "Ze 
steunen de ARP met hun lid
maatschap. Moreel en financieel. 
Ze 'steunen 'dè groep'Aarden met 
een donateurschap. Moreel en fi
nancieel. Ze steunen de PvdA. 
Moreel slechts door hun voorkeur 
voor een rode-confessionele coali
tie. Ze steunen het kabinet-De 
Jong door er het zwijgen toe te 
doen, waarmee ze· dan tevens 
steun verlenen aan KVP (zonder 
radicalen), CHU en VVD. De aar
di:gheid is er af. Het gaat om. 
duidelijkheid in. de politiek, zeiden 
eens ook de AR-radicalen". 

• Bericht in De Tijd: , ,Met der
tien en een half duizend stemmen 
tegen, hebben de Zwitserse 
kiesgereCJhUgde man<nen in het 
Duits sprekende kanton 
Graubünden de vrouwen in hun 
kamton het stemrecht gewei.ge(l"d. 
Acht en een half duizend kiesman
nen wa:rern er vóór. Het is de 
vraag hoe lang de Zwitserse vrou
wen nog geduld moeten hebben. 
Van de 22 kantons die Zwitser
land telt, hebben in nog maar 
vier de vrouwen het recht om te 
stemmen. In één Duits sprekend 
en in drie Frans sprekende kan
tons." 

instellingen - die veelal subsidie van 
de overheid ontvangen - -, de Neder
landse Kamers van Koophandel in het 
buitenland, de Centrale Kamer van 
Handelsbevordering en de met deze 
instellingen samenwerkende regionale 
instituten. 

De minister wil &hans weten of door 
een bundeling van krachten een grotere 
efficiency kim worden bereikt en stelt 
daarbij de - vraag of het geen overwe
ging verdient alle organisaties onder te 
brengen in één lichaam, waarbinnen 
ruimte zou kunnen zijn voor een zekere 
decentralisatie. Voorts wordt gesteld 
dat in een dergelijk'e lichaam de verant
woordelijkheid van de :rpinister voor de 
expcirtbevordering tot haar recht zou 
moeten komen. De Qewindsman is van 
oordeel dat daarnaast ·ook de rol van de 
overheid als financier' van betekenis 
moet worden geacht. Hij wil aldus. een 
effectieve invloed op dit terrein uitoefe
nen. Indien het advies positief uitvalt, 
vraagt de minister van de commissie 
een concrete uitwerking van een derge
lijke bundeling. 

Lijdensweg 
Het zij verre van ons dit initiatief van 

de minister van economische zaken als 
irreëel te bestempelen. Niettemin di'ent 
er op te worden gewezen dat het hier 
gaat om een uiterst moeilijke en ge"'oe
lige materie, in verband waarmee men 
van een zekere lijdensweg zou kunnen 
spreken. 

Het initiatief van minister De Block is 
namelijk niet helemaal nieuw. Ruim ne
gen jaar geleden - op 18 april 1959 -
heeft de toenmalige minister van econo
mische zaken, prof. Zijlstra, zij het dan 
niet door middel van de SER, een soort_ 
gelijke poging ondernomen door het 
zgn. Adviescollege voor de Economische 
en Handelsvoorlichting in het leven te 
roepen. Dit Adviescollege, aldus luidde 
de opdracht van prof. Zijlstra, moest 
naast een . adviserende functie omtrent 
de ten behoeve van onze export in het 
buitenland in samenwerking tussen 
overheid en het bedrijfsleven te onder
nemen activiteiten, eveneens tot taak 
hebben "de bevordering van de coördi
natie van de op dit gebied in het binnen-. 
en buitenland optredende particuliere 
organisaties". Helaas echter - Jhr. W. 
van Andringa de Kempenaer, voorzitter 
vari de Federatie van Nederlandsche 
Kamers van Koophandel voor dè Han
del met h!"!t B.vitenland we!"!s hierop nog 
eens nadrukkelijk tijdens de in het voor- . 
jaar te Amsterdam gehouden Nationale 
Exportmanifestatie - is dit alles op een 
mislukking uitgelopen. 

Bij de realisatie van de constructie 
zoals deze het Adviescollege destijds· in 
haar eindrapport voor ogen stond, bleek 
al spoedig dat de methodiek volgens 
welke men zich had voorgesteld de door 
de minister beoogde coördinatie te be
werkstelligen, juist in de kringen van de 
particuliere organisaties, waar het in 
feite om ging, op enorme weerstanden 
stuitte. Tijdens vier jaar vergaderen 
door het Adviescollege - bekend als de 
Commissie-Oyevaar, kwam duidelijk 
vast te staan dat dit gebrek aan mede
werking van particuliere zijde veroor
zaakt werd door het feit dat een n:.eer
derheid van de Commissie-Oyevaar W" 
oordeel was dat de zo gewenste coördL 
natie het best kon worden bereikt door 
bij de opzet van een centraal geplaatst 
apparaat uit te gaan van een zo ver 
mogelijl{ doorgevoerde concentratie. 

Het gevolg was dat men zich van de 
inmiddels opgerichte Centrale Kamer 
van Handelsbevordering distantieerde. 
Vele Kamers en Landen-instituten die 
gewend waren een zelfstandig bestaan 
te voeren voelden zich door deze gang 
van zaken in het eigen land beconcur
reerd en daarmee rechtstreeks in hun 
bestaan bedreigd. 

Mede hierdoor bleek in de praktijk 
·het zgn. algemene lidmaatschap van de 
CKH en de daaraan gekoppelde wereld
omspannende dienstverlening moeilijk 
realiseerbaar. Kwesties van competen
tie, overlappingen en dupliceringen de
den niet alleen afbreuk aan de onder
linge, toch al gespannen verstandhou
ding, maar werkten vanzelfsprekend 
slechts ten detrimente van de zaak 

·waar het alle betrokkenen ten slotte om 
begonnen was: namelijk de bevordering· 
van onze export. 

-Lichtpunt 
Als enige lichtpunt uit deze periode 

kan slechts worden genoemd dat een 
negental Kamers van Koophandel en 
twee Landen-instituten ten slotte bereid 
bleken zich nauw met de CKH te ver
binden. Dit zijn op het ogenblik de zoge
heten ,,samenwerkende instellingen''. 
Deze ontwikkeling was overigens be
paald. teleurstellend omdat die Kamers 
en Instituten die met behoud van hun 
eigen zelfstandigheid terzijde bleven 
staan -veelal juist in die landen opereer
den waarop het leeuwedeel, namelijk 
70 procent van onze nationale export is 
gericht. 

·Na enige jaren kon echter een brug 
worden geslagen, mede dank zij, zoals 
jhr. De Kempenaar het uitdrukte, een 
even tactvolle als bekwame architec
tuur van het Centraal Orgaan voor de 
Economische betrekkingen met het Bui

teniand en vooral het groeiende begrip 
aan beide kanten door de ondertekening 
van een zgn. mantelovereenkomst die 
op 13 februari van dit jaar tot stand 
kwam. Inmiddels werd deze mantelo
vereenkomst door de Nederlandse Ka
mers van Koophandel voor Amerika -
ook de ·vestiging daarvan in· New York 
- België, Duitsland, Engeland, Frank
rijk, Italië, Spanje en Zwitserland gera
tificeerd. 

Nationale Raad 
Tevens werd op de Nationale Export

manifestatie van dit voorjaar de oprich
ting aangekondigd van een Nationale 
Raad voor Handelsbevordering bij de 
formatie waarvan, aldus werd medege
deeld, nu geen betrokken belangengroep 
meer afzijdig behoeft te staan. Tevens 
werd aangekondigd dat in een nieuw te 
formeren coördinatie-college niet meer 
een gedeelte doch alle- handelsbevorde
rende activiteiten zouden worden ge
pland ·en gecoördineerd. 

Helaas moet worden geconstàteerd, 
dat, althans naar buiten uit, van deze 
coördinatie nog weinig bekend is gewor
den. -Mogelijk kan de hierboven aange_ 
kondigde (voorgenomen) opzet de 
grondslag vormen voor een nieuwe ex
portpolitiek die in nauwe samenwerking 
door bedrijfsleven en overheid zal dienen 
te worden ontwikkeld. 

Dat de commissie handelsvoorlichting 
en exportbevordering van de SER hier
bij niet voor een eenvoudige taak komt 
te staan is wel duidelijk. Vooral ook het 
vraagstuk van de research, het bieden 
van garanties tegen politieke risico's 
waarmee investeringen in de ontwikke
lingslanden bedreigd worden, de mede
werking van de Buitenlandse Dienst en 
de financiering van onze export door 
het verlenen van gunstige voorwaarden 
in de vorm van lage rente en een lange 
looptijd van leningen die in de internati" 
onale concurrentiestrijd van doorslagge
vende betekenis kunnen zijn, zullen ter
dege moeten worden bestudeerd. 

Dat een mogelijke heroriëntering van 
de handel met het Oostblok inmiddels 
een urgente kwestie zal kunnen worden, 
behoeft geen uitvoerig betoog. Doch dat 
üs een zaak die de SER niet in eerste 
instantie aangaat. 

G. STEMPHER 
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KANT
TEKE
NINGEN 

Vrij en 
onverve~rd 

Het monarchistisçh-democratisch 
Jongeren Contact heeft ter _gele!5e~
heid van het 20-jarig regermgSJUbi
leum van koningin Juliana een boek
je het licht doen zien, "Vrij en On
verveerd". Ik vind het verheugend 
dat in een tijd waarin zo vaak, voor
al via de televisie, met schimpscheu
ten geageerd word! tegen. het 
vorstenhuis, uit de krmg der Jong~
ren zelf eoo positief gerichrt boek IS 

versch'enen. 
Het boek bevat bijdragen van 

-jk vr. Henriëtte L. T. de Beaufort, 
prof. dr. H. Brugmans, dr. A. P. J. 
van der Burg, dr. W. Drees, Anton 
Geesink, mr. E. N. van Kleffens, 
mr. H. A. M. T. Kolfschoten, dr. J. 
A. de Koning, J. W. Ooms, mr. E. H. 
Toxopeus en Willy Walden. 

Een citaat uit het artikel van mr. 
E. H. TÓxopeus: -

Dat onze dankbaarheid hiervoor 
m{;_r koningin Juliana moet uitgaan 
dringt eerst goed tot ons door, wan
neer wij ons de zwaarte van het 
koningschap realiseren. Het_ ges~acht 
der Oranjes is door vele h1stonsche 
bánden met ons land en volk verbon
den. De draagster van de Kroon 
moet zich daarvan bij voortduring 
bewust zijn, maar daarnaast moet 
zij beseffen dat de in de geschiède
nis gegroeide emotionele binding tus
sen haar geslacht en het Neder
landse volk niet tot traditionalisme 
mag verstarren. Dit ·betekent, dat 
zij midden in haar tijd moet staan 
en een fijn gevoel moet hebben voor 
de a"anpassingen die de maatschap-- . 
pelijke ontwikkeling gewenst maakt. 
Dit·. alles dient te geschieden in de 
wetenschap, dat de helle lichten van 
de publiciteit bij voortduring op ha_ar 
en haar g_ezin zijn gericht. De peno
de van twintig jaar, waarin koningin 
Juliana thans haar land en volk 
heeft gediend, mist - gelukkig, -
het heroïsche, dat het bewind van 
haar moeder bij herhaling heeft ge
kenmerkt. Dit wil niet zeggen, dat 
het geen bewogen decennia zijn ge
weest. De na-oorlogse wederopbouw, 
de dekolonisatieproblemen, de in de 
jaren vijftig heftig woedende koude 
oorlog en niet te vergeten de vaak 
revolutionaire ontwikkelingen op 
technisch maatschappelijk en reli
gieus gebied, maken de wereld van 
1968 zodanig verschillend van die 
van 1948, dat men zou kunnen stellen 
dat er meer dan een generatie ligt 
tussen de mens van toen en die van 
nu.'' 

In zijn artikel spreekt de heer 
Toxopeus voorts de hoop uit dat ko
ningin Juliana als draagster van de 
Kroon nog lang zal mogen voorgaan. 

Aan deze woorden waarmee ik van 
harte instem dient men in onze kring 
en daarbuiten nog. eens ernstig aan
dacht te schenken. Misschien dat juf~ 
frouw Goudsmit van D'66 het boekje 
op haar Sinterklaas-verlanglijstje 
wil zetten. 

D. W. DETTMEIJER 
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LEDENWERF-
, .. · :.::;.:· ........ ,,1':•;·:• 

ACTIE 19'6'8 
Leden - werven ligt ons vaak 

_ slecht. De neitging om liberalen 
op ·te wekken in organisatorisch 
verband samen te werken is ge
ring. Is het immers niet zo, dat 
wij zelf vaak verbaasd zijn dat we 
in een politieke partij georga
niseerd zijn? 

Toch hebben we leden nodig. 
Onze organisatie kan zonder le
den niet draaien. In deze tijd van 
stormachtige politieke ontwikke
lingen minder dan ooit. De leden 
die we nodig hebben zijn boven
dien met niet· veel moeite te win
nen. Er is vertrouwen in de VVD 
en groeiend inzicht dat zonder le
den een partij-organisatie ni'et 
karo doen wat van haar verwacht 
mag worden. Twee factoren die 
u, die lid bent, zeker helpen a]s 
u in de komende weken uw lid 
voor 1le VVD wilt werven. Of lie
ver: wint u twee lellen, want mis
schien lwmt u er wel, een enkel 
mellelid er niet toe. 

Landelijke Propagamla
Commissie 
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Hier woont een VVD-consul 
Daar hangt dit biljet. 
Kijk ernaar uit. 
Daar is uw 
. opgave als lid welkom. 
U kunt u ook aanmelden 
met onderstaande bon . 

. . . . , .............. -................. ~ ...................... . 
_Algemeen Secretariaat van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, Koninginnegracht 61, 's-Gravenhage. 

[J Ik geef mij op als lid van de V.V.D., contributie f 25.- per jaar. NAAM -----
(Amsterdam, Enschede en Hengelo f 30.- per jaar) 
incl. het weekblad Vrijheid en Democratie. ADRES -------

[J Ik verzoek u mij volledige documentatie te zenden PLAATS. 
over de V.V.D. - -------

Maak het vakje van uw voorkeur zwart. Opzenden- als brief. HANDTEKENING ___ _..__ 
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Congres ·deed 

belangrijl~e 

uitspral~en 
Het rapport van de VVD-commissie 

Kiezer en Gekozene had na zijn publika
tie wat men noemt een "goede pers". 
Bevriende zowel als minder bevriende 
publiciteitsmedia toonden zich aange
naam verrast . over de "frisse ideeën", 
welke na een zorgvuldige afweging in 
dat rapport naar voren waren gekomen 
en duidelijk in resoluties waren ver
werkt. 

Door welke oorzaken dan ook, rees 
nu, ruim een half jaar later, blijkens de 
commentaren van sommige dier zelfde 
organen aan de vooravond van ons bui
tengewoon congres echter de wat som
bere verwachting, dat een ·belangrijk 
deel der voorstellen door dat congres 
"op dood spoor" zou worden ·gezet. 

Die sombere verwachting is n i e t be
waarheid. Met voldoening kon partij· 
voorzitter ir. Van der·Pols zaterdagmid-

-PRIKKELS 
• Bericht in Het Parool: "Vier 
aanhangers van. Nieuw Links in 
de PvdA, Lourens ten Cate, Han 
Lammers, Jaap van de Berg en 
Jaap van de Woord, die de gast 
waren van het gewest Limburg 
van deze partij op een discussie· 
bijeenkomst te Roermond, hebben 
daar laten weten dat zij de naam 
"kerngroep Nieuw Links." hebben 
laten schieten; ze noemen zich op 
hun tournee door ons land nu: 
circus van Nieuw Links". 

• Dagbald Trouw over het tele
visiedebat Mulisch ~ Van Riel: 
"Hal'ry Mulisch, met zachte hand 
geholpen door mr. H. van Riel 
(AVRO's Televizier), zal hebben 
ervaren dat het schrijven van 
propag-anda. eenvoudiger ·is dan 
het te verdedigen. Een comforta· 
bele .positie dus voor Van Riel. 
Hij behoefde niet eens aandrang 
uit te oefenen om Mulisch zover 
te krijgen, dat hij op verontschul
digende toon over zijn eigen boek 
ging spreken, hoewel hij wel de
gelijk zei achter de inhoud te blij
ven staan." 

• Radio- en Televisieredactie 
van Het Vrije Volk: "Volgens 
woordvoerders van de groep
De Smit (links-ràdicale oppo
sitie bij de VPRO, Red. Vrijh. 
en Dem.) ziet het er naar uit, dat 
opnieuw predikanten vanaf de 
kansel hun gemeimteleden zullen 
oproepen, op 14 december naar 
Den Haag te komen, zoals voor 
de Hilversumse VPRO-jaarverga
dering was gebeurd. Voordat dit 
werd gezegd, had Frans de Smit 
zelf de ni1euwe ontwerp-doelstel
ling van de VPRO, die door het 
algemeen bestuur is aanvaard, 
een bal gehal•t genoemd. waarin 
met iedereen relnming wordt ge
houden." 

dag, toen dit eerste aan bedoeld rapport 
gewijde· congres werd gesloten (in mei 
komt een vervolg-congres), vaststellen 
dat de VVD als eerste en tot nu toe 
enige partij in dit tijdbestek van ver
nieuwingsstreven een dergelijk· rapport 
aan een landelijk ledencongres ter be
hanaeling en beslissing had voorgelegd. 

Daarmee is dan tevens, zo mogen wij 
hier aan toevoegen, de voorstelling van 
zaken ontzenuwd, dat het feit dat in de 
VVD geen "slaande ruzie'' tussen lin
ker- ·en rechtervleugels, tussen radica
len en minder radicalen, is uitgebroken, 
zou betekenen dat het in deze partij 
maar een "saaie boel" is. Ook .de leven-

. dige en soms zelfs geëmotioneerde de
batten op ons Hilversumse congres (die 
nochtans geen· enkele maal tot verkette· 
ring of persoonlijke tegenste~lingen leid
den) toonden trouwens wel anders aan. 

Resultaten 
Het resultaat van de discussies en 

van de telkenmale daarop volgende 
stemmingen over- de resoluties en 
amendementen was, dat het congres 
van de VVD zich uitsprak voor: 
• Handhaving van het bestaande 
stelsel van evenredige vertegenwoordi
ging, doch onde_r 

a. toekenning van een grotere invloed. 
aan de voorkeurstemmen; 

b. afwijzing van de verbinding . van 
kandidatenlijsten binnen de kieslÇring. 
• Afschaffing van de opkomstplicht bij 
verkiezingen. · 
• Het sluiten van stembusakkoorden 
wanneer de omstandigheden _<lat moge-
lijk maken. · 
• Beltoud van. de . Eerste Kam~r, do.c:b. 
onder en gewijzigde verkiezingsproce
dure. en een iets beperkter -taakstelling, 
in die zin.- dat : 

a. de totale zittingsduur .van de 
Eerste Kamer wordt beperkt ~an tel
kenmale zes jaar (in twee gedeelten) 
tot telkenmale vier jaar en wel door 
verkiezing (door de provinciale staten) 
in haar geheel en gelijktijdig; 

b. de begrotingsbehandeling in de 
Eerste Kamer zal worden beperkt tot 
de algemene politieke en :financiële 
beschouwingen. 
• Nadere rapportering door de com
missie Kiezer en Gekozene over de 
eventuele wenselijkheid en de conse
quenties van verlaging van meerderja
rige en kiesgerechtigde leeftijd. 
• Vaststelling in grote lijnen van het 
verkiezingsprogramma van de VVD 
voordat de definitieve kandidafenlijst 
voor de Tweede Kamer wordt opge
maakt. 
• Handhaving van de bestaande posi
tie ván de burgemeester ·en van diens 
benoeming door de Kroon, waarbij de 
gemeenteraad een aanbeveling kan 
doen ten aanzien van vereisten waaraan 
de nieuwe burgemeester zal moeten vol
doen. 
• Het toekennen van een werkelijke 
betekenis aan de herbenoemingspro
cedure van de burgemeester, waarbij 
de gemeenteraad een aanbeveling kan 
doen. 

Hoofdbestuur 
beveelt mevr. 
Van Someren als 
voorzitster aan 

In zijn vergadering va:O: 15 november heeft het hoofdbestuur van de VVD 
met leedwezen kennisgenomen van het besluit van de vooi:zitter van de 
partij, ir. K. van der Pols, zijn functie wegens drukke werkzaambeden in 
bedrijf en bedrijfsleven tijdens de jaarlijkse algemene vergadering op 28 en 
29 maart 1969 ter beschikking te stellen. Het hoofdbestuur beeft geme~rid 
dit besluit te moeten respecteren, ; 

Overeenkomstig zijn bevoegdbeid krachtens artikel 22, Ie lid, van bet 
huishoudelijk reglement, stelt het hoofdbestuur kandidaat voor het voorzitter· 
schap mevrouw G. V. van Someren-Downer te Rotterdam. . 

KrachtNis artikel 22, 2e lid, van.· het huishoudelijk reglement, zijn tot 
kandidaatstelling ter vervulling van deze plaats In h~t dagelijks bestuur ook 
de ledenvergaderingen van alle afdelingen bevoegd; de ledenvergadering van 
iedere afdeling mag. voor deze te. vervullen plaats één kandidaat opgeven. . 

Het hoofdbestuur beeft het tijdstip waarvóór deze kandidaatstelling dient 
plaats te vinden vastgesteld op 1 februari 1969, · . · 

Indien mevrouw Van . Someren ·tot voorzitter van de partij wordt verkozen; 
komt baar reeds. eerder gestelde kandidatuur voor het ondervoorzitterschap 
van de partij te vervallen. Het hoofllb~stuur zal in zijn eerstvolgende verga
dering, op 14 december, besluiten wie het voor deze vacature in bet dagelijks 
bestuur kandidaat stelt, Ook voor deze vacature heeft de ledenvergadering 
van iedere afdeling bevoegdheid één kandidaat te stellen en wel tot 1 februari 
1969. . 

Het verdient wellicht aanbeveling dat de ledenvergaderingen van .de afde· 
Jingen met het nemen van. besluiten te dezer zake wachten tot na 14 december. 

e Herbenoeming van burgemeesters 
telkenmale voor vier jaar. 
• Vastlegging in de Gemeentewet van 
de plicht van de burgemeester om in de 
gemeenteraad· rekenschap af te leggen 
van zijn (politie) beleid. 

Stemmen staakten 
Van de (meerderheids)resoluties der 

commissie, voor zover op dit eerste con
gres in behandeling gekomen (en dat 
was wel een zeer belangrijk deel) be
haalde alleen n i e t de eindstreep het 
voorstel om de kabinetsformateur, te-

vens kandidaat minister-president, in 
het vervolg door het parlement (de 
Tweede Kamer) na een openbaar debat 
aan de koningin te doen voordragen. 
Het voor een zo· grote vergadering zeld
zame feit deed zich voor, dat hierover 
de stemmen staakten. Vóór het voorstel 
werden uitgebracht 222 stemmen en 
daartegen eveneens 222 stemmen, zodat 
het volgens de in het huishoudelijk re
glement . der partij neergelegde spelre
gels geacht moest worden te zijn ver
worpen. (Men zie verder pag. 6 en 7) 

A.W. A. 

per enten? 
(pag. 3) 

• Behandeling belastingontwerpen (pag. 3) 
e Narto waarschuwt Moskou (pag. 9) 
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B.Ctpij vuur d~ze ruhrlek zen
den aan: •ne~r. mr. E. de 
Rnot}k-Bedding, Stadhoudere
plallts!!_en 21.2, llen Haa~. 

De vrouw 
Als' een ·lelie op een mestvaalt schiet 

een idee meestal niet te voorschijn -
ideeën gro~ien ondergronds, hangen eni-. 
ge tijd in de lucht en nemen dan pas 
vorm aan. 

Van de vorm hangt af of de idee nieuw 
· en onverwacht lijkt. · 

Neem bijvoorbeeld de idee van de 
Vrouw, haar ·wezen, waan en werkelijk
heid. Aan belangstelling voor dit onder
werp heeft het sinds .Helena van Troje 
niet · ontbrokim. Met dien verstande, dat 
het meer mannen waren; en zijn, die 
over haar wezen· nadenken, met vaak, 
maar niet altijd, "waan" als gevolg, 
terwijl de werkelijkheid de Vr()uwen 
meer interesseert. 
- en ~ierin ligt het grootste risico, d~t 
men óf eèn slechte óf een· go~de echtge
noot kpjgt. 

~· en als zij dan in nieuwe zeden en 
ge'Yoonten belandt, rrioet zij wel · zie
nersgaven bezitten, want . dit heeft zij 
thuis niet kunnen leren, om te weten 

. h()e hij precies ÏS met WÎe·. ZiJ zal sa-

. menleven. · · · 
'."__;. en als hij dan, als we goed ons best 
· d()en, zonder morren het huwel'ijks~juk 
draagt, zijn wij te bènijden; zo· niet; 
dan kun je beter dood zijn. 

_.__, Îk zou liever driemaal te velde staan, 
dan. (iénmaal een kind baren. 

(Medeia, Athene 431 voor Christus.) 

In ons land heeft de werkelijkheid de 
aandacht van de vrouwenverenigingen 
met hun 600.000 contribuerende leden -
de Organisatie_"Vrouwen in de VVD" is 
een van de springlevenden hiervan -; 
op het hoogste .internationale niveau is 
. het de commissie voor de rechtspnsitie van de vrouw. . 

De 600.ooo· Nederlandse vrouwen wer
ken samen in het Nederlands Vrouwen 

·Comité, waarvan de voorzitster één van 
'tie· sprekers was (9 man en 1 vrouw) 
over "nu méér dan ooit een Verenigd 
Europa" op 9 november j,I. in de Rid
O:êrzaal, op een openbare demonstratie
've bijeenkomst, belegd door de Euro
;Jie~eBeweging in Nederland. 

· De· rapporten van de commissie voor 
de' ·rechten van de vrouw hebben geleid 
tot· de "Verklaring inzake uitbanning 

· van discriminatie ten · aanzien van de 
vrouw" een resolutie van de Algemene 
Vergadering van de ·verenigde Naties 
op 9 november Hl67. ·Men leze er "Vrou

·wenbèlangen" van september 1968 op 
Jla. 

Daartussen en daarvoor, liggen initia
tieven en inspanningen van onze kamer
leden.· 

·Prof. mr. ·P. ·J. Oud was ·voorzitter 
van de ·MannenbQnd voor ·Vrouwen
kiesrecht vóór de· Eerste Wereldoorlog 

- aari de orde is nu het "laten vallen 
van de man als hoofd van ·de echtvere
niging" zoals het heet. 

Zo. heeft de werkelijkheid in de 
rechtspositie van de vrouw gestadige 
.aandacht - in het negatieve, waar het 
gaat om gelijktrekken van rechten, in 
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p:>sitieve zin, als zij als individu .haar 
kans krijgt. 

En nu beleven· we de · tijd, waarin 
niets meer vanzelf spreekt; waar alles 
·zich waar moet maken; het gezag, de 
liefde, de vrijheid; waan, imago en ta
boe . worden doorgelicht en tegen het 
licht gehouden. · 

"Taboes verdwijnen," zo schrijft. de 
Telegraaf, "maar worden wij ook geluk-
·kiger?" · 

Onderhet opschrift "Image" schrijft 
onze bekende M. in "Denken en Doen", 
het maandblad van de Nederlandse Ver
eniging van Huisvrouwen: "Het hoeft 
heus niet uitsluitend hong gegrepen te 
zijn om wat buiten het standaard "ima
ge" te vallen, dat de buitenwereld heeft 
van de huisvrouw." . 

De NRC. in haar editorial van 30 okto
ber j.l. "Naar gelijkheid": "Er wordt 
wel gezegd, dat mannen en vrouwen Jn 
Nederland nog leven volgens . een ·door 
de sarhenlèving opgelegd patroon. Daar 
is·veel van waar." 

Hiernaast zóu men, als eigèn-aardige 
buitenlandse kijk daar()p "The Dut eh 
Puzzle" van de Hertog van Baena, kun~ 
nen leggen . 

Om nu op de lelie te komen: Op 26 
()któber j.l.. is een actiegroep opgericht 
· vQQr' de · verbetering van de p(>sitie . van 
de" vrouw in de maatschappij "Man, 
Vrouw, Maatschappij" geheten. De op
richting van de groep en haar bedoelin
g'en zijn ampel verslagen ·in de pers. 
Ook "De· Vakbeweging" (wekelijkse uit
'gave van het NVV) drukt de groep onder 
de kreet: "meer vrouwen worden wak
ker" aan haar wit-zwart-rode boezem, 
en neuriet: "al jarenla~g i]vert de vak
beweging op alle fronten voor deze. ge
lijke rechten. " 

J. F. SCHOUWENAAR-FRANSSEN 

Drènthe 
De Drenthse Vrouwen in de VVD k·wa

nien voor het eerst in dit seizoen ,bijeen 
, voor haar jaarvergadering in Hotel 
Overcingel te Assen. Na het huishoude
lijke. gedeèlte ·van de vergadering werd 
door 3 vrouw~lijke gemeenteraadsleden 
het. .woord gevoerd: Mevrouw N. Bak
ker-Gaastra, raadslid in .Roden vertel.: 
de iets over de vergadertechniek van de 
raadszittingen; mevrouw W. F. van We
ring-Klimp raadslid in Norg nam de 
recreatie onder de loep, terwijl me
vrouw C. v.d. Geest-Kramer raadslid in 
Smilde, vertelde hoe het was om als 
"eenvrouwsfractie" in de raad te zit
ten. De spreeksters . waren het erover 
eens, dat het raadslidmaatschap hün 
een grote voldoening schonk, doch znu
dim graag nog meer willen presteren. 
Na de inleidingen ontspon zich nog een 
levendige discussie. 

Naarden..,Bussum 
De Vrou:wCIIlgroep Naarden-Bussum 

houdt op woensdag 27 november om 
10.30 uur een contactooht<ond in Jan 
Tabak. De heerr H. J. Gooszen zal dan 
een in1eiciïng houden over de organisatie· 
van de 'VVD. 

UIT DE PARTIJ 
• DRENTHE 

De najaarsvergadering van de Ka
mercentràle Drenthe heeft mevr. J. P. 
Hansenevan der Linden (Emmen) aan
gewezen . als vertegenwoordigster in de 
Adviesraad van de stichting Organisatie 
Vrouwen in de VVD. Als haar plaatsver
vangster werd, in plaats van mevr. E. 
.J. Tammens-Bieze, mevr. Z. Idema-Bui
ten gekozen. 

Bij de kandidaatstelling voor het lid
maatschap van het hoofdbestuur werd 
de heer 0. Tammens (Oosterhesselen) 
aangewezen ter vervanging van mr. dr. 
H. K. de Langen. 

In het ·bestuur van de Kamercentrale 
werd de scheidende secretaris, de hèer 
R .. W. Runsink, opgevolgd door de heer 
P. Veenhouwer, terwijl de heer o. Tam
mens als penningmeester werp opge
volgd door mevr. J. M. Colenbran
der-Bosman. De heer K. Veneman (De 
Wijk) werd door de statencentrale Mep
pel als bestuurslid aangewezen in plaats 
van de heer S. Hofstra. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

IODIGOM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prefabs voor versthiliende doeleinden. 
Vloerplaten in· normale afmetingen· of 
pasplaten volgelis opgegev.en malen. 
Broeibakken. en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 

Spreekbeurten 
Periode van 22 november tot en met 16 december· 

22 nov. 
22 nov. 

22 nov, 

~· nov. 

25 nov. 

25 nov. 
25 nov; 
25 nov. 

27 nov. 

28 nov. 

29 nov. 

29 nov. 

29 nov. 
29 nov' . 

2 dec. 

2 dec. 

2 dec. 
9 d~c·. 

9 (lee. 

De Bilt - · Bilthoven · 
Dokkum. (20.00 uur, DE! Harmonie; forum
pOlitieke partijen) 
Gorredijk (20.00 uur, koffiekamer Skans; 
onderwerp: Wat kunnen wij volgend jaar 
van de VVD verwachten?; statencentrale 
Heerenveen) · 
Sleen (20.00 uur, zaal Hoekman; pr;opa-

, ganda-feestavond JOVD Z.O.-Drenthe) . 
Wassena.ar (forum over partijvernieuwing 
·voor cursisten opleidingscentrum · PTT 
Voorlinden) 
Beilen (20.00 U:ur, hotel Prakken)· 
Maarssen 
Soestdijk (20.00 uur, wijkgebouw van de 

· Emmakerk; onderwerp: Politieke per- . 
spectieven op grond van de miljoenen-

.nota) · 

.zw()lle (20.QO uur, hotet Dijkstra~ hearing 
gemeenteraad) 
Rijswijk (gebouw Irene; debat PSP-VVD 
over de NAVO) 
Delfzijl (20.0!) uur, hotel Dik; onderwerp: 
Op weg naar een nieuwe toekomst) 
Winschoten ( onde!:werp: Een liberale kijk 
op de toekomst) · 
Niekerk (forum) 
JOelden (Drost van Twente; discussie

(debat VVD-PvdA; 
avond) 
Brussel 
kring) 
Leeuwarden 
vliet 13) 

(Politiek Café, 

Pesse (hotel Moes) 

liberale 

N,óord-

Zeist (20.00 uur, Frigi; onderwerp: 
China) 
Delft (21.00 uur, .liberale avond) 

9 dec. Leidschendam (20.15 uur, Prot.. Chr. 
lagere school, Dobbellaan 10) 

9 dec. Arnhem (Vrouwengroep) 
9 ·dec. Velsen (onderwerp: Een liberale kijk op 

· · de toekomst) 
9 dec; · 'Emrrien 

10 dec.· · Den ·aaag (Vrouwengroep) 
11 dec. Zwolle (hotel Geitenbeek; onderwerp: 

Ondernemingsrecht; mede georganiseerd 
door de afd. Deventer) · 

12 de~. Rotterdam (20.30 uur, restaurant At
·lan.ta; onderwerp: Recreatie en samen
voeging van gemeenten; kamercentrale 

. Dordrecht) 
12 dec. · Helmond (20.15 -uur, zaal Trav.erse; 

onderwerp: Problemen rond Helmond) 
12 dec. Naarden (onderwerp: Herziening Onder

nemingsrecht; afdeling 't Gooi) 
16 dec. Apeldoorn (Politiek Café; JOVD) 

Mr. W. J. Geertsema 

Mevr. mr. E. Veder-Smit 

H. Wiegel 

H. J., L~ Vonhoff 

Mr. F. Kortbals Altes 
Mr. H. E. Koning 
. Mr. W. J. Geertsema 

Mr. J. de Wilde 

Mr. dr. C. Berkhouwer en 
dr. B. v. d. Lek (PSP) 

,H. J. ·L. Vonhoff 

H. Wiegel 
R. Zegering Hadders 

H. J. L. Vonhoff en drs. E. 
van Thijn (PvdA) 

Mevr. mr. E. Veder-Smit 
R, Zegering Hadders. 

Mr. H. van Riel 
Mr .. H. E. Koning en drs. L. 
van Leeuwen 

G. Koud'ijs 
Mr. J. F. G. Schlingemann 

H. Wiegel 
Drs. Th, H. Joekes 
Mevr. mr. E. Veder-Smit 

Drs. G. M. V. van Aardenne 

Mr. H. van Riel 

Mr. W. J. Geertsema 

Drs. G. M. V. van Aardenne 
H. Wiegel 

De~e lijst; waa-rin in princlpe alleen spreekbeurten van Kamerleden - die zij vervullen 
binnen bet verband van de partij - worden vermeld, wordt opgesteld door het Al~emeen 

· secretai-laat ·va,. de VVD, 'Konlnginnegracht 61 te Den ~ag (telefooll 070- 604863). De 
gegev~ns, waaronder bij voorkeur ook het aanvangSuur :n de plaats waar de ver .. 
gadenngell worden gehouden, dient men derhalve niet naar de reda_ctie van het weekblad, 
maar 11aar het Algemeen Secretariaat van de partij te zenden. De lijst· wordt- elke maan
dag om 12.00 uur afgesloten. 

Radio-uitzending van de VVD: donderdag 5 
18.20 tot 18.30 uur over de zender Hilversum 

december van 
1I (298 meter) 
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Eventuele beperking aantal medische studenten 

Parlement moet beslissen~ 
niet de faculteiten 

Donderdag 7 november behandelde de 
váste Gommissie van de Tweede Kanier 
voor onderwijs en wetenschappen in 
openbare vergadering het hoofdstuk we
tenschappelijk onderwijs. Op uitnodi
ging van deze Kamercommissie namen 
ook de leden van de vaste commissie 
voor volksgezondheid deel aan de 
discussie over het agendapunt ,,toeloop 
stud4omten, in het -bijzonder bij de me-
dische opleiding". · · 

In dit artikel willen wij, aansluitend 
aan wat door ons in Vrijheid en Demo
cratie van 25 oktober. over de moeilijk
heden bij de studie in medicijnen is 
geschreven, verslag doen van onze bij
drage tot dit debat. 

Voorop hebben wij gesteld dat het 
naar onze mening niet mogelijk is :- en 

-dat ~ij ook niet bereid zijn - thans 
reeds definitief aan , te . geven welke 
maatregelen er de · komende maanden 
zoudèn moeten worden genomen. Over 
een event\.HHe' beperking· van de toela
ting van medische studenten is op · dit 
moment geen definitieve uitspraak te 
doen. ;Regering' en parlement zijn drie 
rapporten. ~wa_chtende: een rapport ·van 
de commissie-Verdam over -de maxi
mumcapaciteit van ·de medisc~e facul
teiten en over een eventuele beperking 
van het aantal studenten; een ·rapport · 
van de commissie-Van Walsum· over dé 
eventuele oprichting van een achtste 
medische faculteit; en een rapport -van 
de Gezondheidsraad over de toekomsti
ge maatschappelijke behoefte aan 
artsen. Een verantwoorde politieke 
beslissing over het -vraagstuk van de 
enorme toeloop tot de medische oplei-. 
ding kan pas worden genomen als het 
vraagstuk waar we voor staan tech
nisch is geanalyseerd, : · ' 

Wij ·hebben ons aangesloten bij het 
pleidooi dat professor Querido, verbon
den aan de medische f~culteit te 
Rotterdam, bij de opening van dit aca
demisch jaar heeft . gehouden. De heer 
Querido, bij wie zich later professor de 
Graeff uit Leiden hee«: aangesloten, 
pleitte toen voor de instelling ·van een 
kleine· ' commissie · · ·v-an · Nederlandse 
deskundigen- die - mogelijk versterkf 
met een Engelse of Zweedse adviseur -
met de studies die -in· hebbuitenland zijn 
uitgebracht als ruggesteun en met be
hulp van de drie Nederlandse rapporten 
die de komende- maanden zullen 
verschijnen, snel belèÛlslijnen zou kun
nen uitwerken. Minister Veringa ant-. 
woordde daarop dat hij deze suggestie 
zeer welwillend· wil bezien. Een beslis
sing over de instelling van een derge
lijke groep deskundigen wil de minister 
pas nemen als de rapporten van de 
commissie-Verdam, de commissie~Van 

Walsurn en de Gezondheidsraad zijn 
verschenen. De bewindsman zegde çms 
toe dat, wanneer dit noodzakelijk mocht 
zijn, hij buitenlandse deskundigen zou 
aantrekken en zou trachten de beste 
mensen die wij op dit gebied in ons 

De VVD-Kamerleden mevrouw mr. 

E. Veder-Sruit en H. Wiegel brengen 

in dit artikel verslag uit van hun bij

drage tot het debat in de commissie

vergadering over het wetenschappe

lijk . onderwijs. In het bijzonder ne

men zij daarbij het probleem van het 

grote aantal medische studenten on

der de loep. 

land hebben voor het maken van een 
Nederlands . "masterplan" . vrij te ma
ken, Een verheugende toezegging! 

Apart debat 

"Als op basis van de rapporten die 
zullen verschijnen men tot de conclusie 
moet komen dat beperking .van de toe1a
ti.ng,,tot de studie aan de -medische fa
culteiten onontkoombaar is, --dan moet -
zo betoogden wij in de. Kamer -,- een 
beslissing hierover .. .in .. he.t par~e,ment 
worden genomen; Da~rbij zal opniettw 
iil. bescho\.lwing moeteri kon1en of wij bij 
de planning van onze uitgaven voor het 

·wetenschappelijk or!'derw'ijs zullen moe
ten blijven uitgaan van het· aanbod van 
studenten, of dat wij ook de toekomstige 
maatschappelijke ,behoeften: zullen moe
ten laten meewegen. Ee~ :afzonderlijk 
Kamerdebat over dit vraagstuk is daar
voor vereist. Het mag, dat is door ons 
uitdrukkelijk gesteld, niet zo zijn dat de 
medische faculteiten de beslissing over 
een mogelijke beperking van de toela
ting in handen nemen. Regering en par
lement zullen voor de· besluiten ·die. ho
dig , mochten zijn de veral'ltwoordelijk
heid moeten dragen. 

Ook hebben wij als ·ons ·oordeel uit
gesproken dat indien tot een beperking 
zal moeten worden gekomen via een 
vergelijkend selectief . propadeutisch 
examen, dit landelijk zal·, moeten _wor
den geregeld. En· tén siotte is door ons 
gesteld dat de studenten· di~, in 1968 zijn 
aangekomen recht hebben op een stuk 
speciale ·zorg van kabinet' en Kamer. 
De2<e studenten wisten immers toen zij 
met. hun studie -begonnen nauwelijks 
wat hun boven net hoofd hing. 

Op onze eerste stelling: eerst alle rap
porten op tafel, dan een debat in de 
Kamer over de maatregelen die moeten 
worden genomen en over de vraag, of 
wij in de toekomst zullen moeten uit
gaan van het aanbod of de behoefte -
een stelling waarbij met name ook 
D'66-woordvoerder Dijksti'a zich 
aansloot - antwoordde de minister in 
positieve zin. Letterlijk zei· hij : "De in
voering 'van een vergelijkend selectief 
propaedeutisch examen, waarbij het 
aantal geslaágden wordt bepaald door 
het aantal beschikbare plaatsen, acht ik 

voorshands slechts mogelijk na 'vooraf
gaande instemming van de Staten-Gene
raal." Of bij wetsontwerp, óf bij nota 
zal de minister, -.als hij de rapporten 
van de verschillende commissies zal 
hebben ontvangen, de Kamer op de 
hoogte stellen van het beleid dat hij 
noodzakelijk acht. Bet·, parlement zal 
dan over de te. voeren politiek kunnen 
discussiëren- en beslissen. Voordat die 
beslissing wordt genomen zullen de me
dische faculteiten niet op plaatsruimte 
mogen toetsen. _ 

Dat is. de conclusie die wij uit het, 
overigens zeer levendige, debat hebben 
getrokken. Een conclusie waar wij ook 
aan vast zullen houden. Dit betekent d;ü 
uaar onze.· mening de medische f~cqltei
tèn;' waar de propaedeutische e~arp.ens 
voor het eind 'va:n Hl68 zullen worden 
afgenomen, niet op plaatsruimte m11ar 
alleen op h~t al dan niet voldoen aan de 
kwaliteitseisen, ·zullen mogen -toetsen. 
Wij rekenen erop dat minister Veringa 
dit de betrokken faculteiten onver
bloemd duidelijk zal maken. 

Uniforme regeling 
O;J onze tweede stelling: Als 

als er een regeling komt moét dat.,tlr 
één zijn die voor het gehele land u.ni
form geldt, zei de heer Veringa, refere
rend aan wat hij tijdens een debat 'met 
studenten te Leiden had gezegd, dat één 
van de voorwaarden waaraan een even
tuele regeling zal moeten voldoen zal 
zijn dat het een regeling is voor het 
gehele larid. Ook bij ·dit punt ' on
derstreepte de ·minister nog eens duide
lijk, wat hij aan de medische faculteit 
van Nijmegen rèeds had laten weten, 

. dat eigen regelingen door de faculteiten 
zonder instemming van kabinet en Ka
met· niet behoren te worden getroffen. 
De minister deelde in :l.e vergadering 
meàe dat hij van de curatoren van de 
universiteit van . Nijmegen bericht had 
ontvangen dat zij op de medische facul
teit .. een dringend beroep zouden doen 
om de voor dit jaar aangekondigde 
maatregel (een propaedeuse in decem
ber) niet te effectueren. 

Op onze derde stelling: Kamer en 
kabinet hebben. een bijz_ondere verant-. 
woordelijkbeid voor de ·studenten die in 
1968 aankwamen, heeft de bewindsman 

DE BELASTINGONTWERPEN 
Vlak voor onze algemene ledenverga

dering behandelde de Tweede Kamer 
enige wetsontwerpen op belastinggebied. 
Natuurlijk is in de pers slechts aan een 
aantal spectaculaire tacetten daarvan 
aandacht geschonken, zodat het· goed is 
in dit blad het overzicht iets vollediger 
te doen zijn. 

Het behandelde betrof een ·pakket 
maatregelen. die zowel verbetering -
belastingverlaging - als. belastingverho
ging c.q. verlenging daarvan inhielden. 
Tot de minder spectaculaire maar toch 
zeer belangrijke onderdelen van het pak
ket hoort zeker de veranderde belasting
heffing van de uitkeringen ineens wegens 
invaliditeit of overlijden t.g.v. een onge
val, Vielen deze eerst in de volledige 
(progressieve) belastingheffing; nu is 
het vaste tarief hiervoor 20%-. Dit bete
kent een succes voor de VVD want reeds 
op 15 september 1966 werd n.a.v. schrif
telijke vragen, door mij gesteld, een na
der onderzoek ingesteld. Buiten de uit
voerige discussie in technische zin blij
vende, -vermeld ik slechts dat ik de 
regering gesteund heb in de redenering 
dat in ons reële stelsel - waarin in 
het algemeen aanspraken niet worden 
belast, doch uitkeringen - zeker in dit 
geval, waar veel aanspraken en weinig 
uitkeringen plaatshelitben,_ een volkomen 

' Het Tweede Kamerlid voor dè VVD mr. F. 
Portheïne bespreekt in dit artikel het pakket 
belastingmaatregelen, dat vorige week in de 
Kamer aan de orde kwam. 

terzijde laten van de heffing niet aan de 
orde was. . 

Veel aandacht heeft gekregen de be
handeling van het wetsontwerp tot ver~ 
hoging van de belastingvrije vGet met 
een verlopend gevolg in de tarieflijn tot 
een inkomen van f 27.000. Deze operatie 
is natuurlijk toe te juichen omdat hier
door compensatie voor de gevolgen van 
de BTW wordt gevonden en de AOW
uitkering voorlopig buiten de belasting
heffing valt. Voor belangrijke catego
rieën inkomentrekkers, ook zelfstandi
gen treedt een belastingverlaging op. 
De 'wijze waarop dat gebeurt is echter 
zo, dat mén al vanaf f 18.GM inkomen 

praktisch Îüets meer van de verlaging 
merkt, hetgeen bovendien een verhoging 
van de marginale tarieven inhoudt. Dit 
heb ik knutselen aan de tarieflijn ge
noemd, waarmee wij node akkoord 
galîn. Er heeft zich toen een discussie 
ontwikkeld tussen de minister en mij 
over de vraag op welke wijze de groep 
die nu onvoldoende aan bod kwam, bij 
de grote progressie-neutraliseringsopera
tie van 1970 - waarnaar, zoals ik zei, 
al onze belangstelling uitgaat en waar
aan wij onverkort vasthouden - kan 
worden geholpen. Het zal dan een af
wegen worden tussen het rechttrekken 
van de lijn met vermijdin&" van het ver-

niet expliciet gereageerd. Maar uit zijn 
betoog hebben wij de stellige indruk 
gekregen dat hij dit standpunt van ons 
deelt. Tijdens de discussie die in de 
Kamer in februari of maart zal 
plaatshebben zal ook dit aspect door ons 
nog eens uitdrukkelijk . naar voren wor
den gebracht. 

Thans is het wachten op de rapporten 
en op de beslissing die de regering dan 
zal nemen. Een beslissing waaraan een 
grondige technische analyse vooraf_ zal 
moeten gaan. De weg die professor 
Querido hiervoor heeft aangegeven lijkt 
ons, zoals hierboven gesteld,. de beste. 
Wij vertrouwen erop dat · ,minister Ve-

.. ringa deze mening deelt. 

Idee fixe? 
Bij de besluitvorming over wat we -

aan de toeloop tot de medische studie 
zullen kunnen en moeten doen zal het 
plan van de PvdA-Kamerleden , Lam
_berts en , Tans,. wij hebben daar ook 
tijdens de commissievergadering voor 
gepleit,' Zeker "kunnen worden betrok
ken. Wel -is ·het naar onze mening de 
taak van deze twee socialistische Ka
merleden globaal aan te geven wat de 

, consequenties van de uitvoering van 
hun gedachten zullen zijn. Wij zullen 
ongeveer moeten weten w.at realisatie 
van dit plan gaat kosten en waar., de 
heren het geld voor de verwezenlijking 
van hi.lh · ideeën vandaan kUnn'eli halen. 
Merkwaardig, en· ria:ar onze · mimilig' ook 
teleurstellend was· het dat. dè: heer Tans 
die verantwoordelijkheid van zich af 
trachtte te schuiven. Toen hem daar bij 
interruptie door CHU, ARP en VVD op 
gewezen werd~ zei hij dat het niet in _de 
eerste "plaats de taak van de heer Lam
berts en hem was hun plan uit ·tè wer
'ken. ·Het is in de eerste plaats, zo' stelde 
'hij, de taak van de régering na te gaan 
hoeveel de eisen, die door de volksver
tegenwoordiging worden gesteld,. kQsten. 
Een benadering die ons niet zo ligt:, 1tet 

_ plàn van de PvdA lijkt nu niet zoze~r, op 
-een reeël plan tegen een dreigend,e nu
merus fixus, maar meer op een idée fixe. 

Wij resumeren: vóór februari z3;1. è_en 
drietal commissies rapport uitbreng~n, 
daarna bepaalt de regering na e,en tech
nische. analyse van de te ontvangen 'ge
gevens haar standpunt en stelt zij haàr 
besluiten in het parlement ter discu~j.sie; 
Voordat dit debat, waarbij ook h~t prin~ 
cipiële proble·em van uitgaan van, ,de 
vraag of . van het aanboa aan , de orde 
zal komen, zal zijn gehouden,. wordeJ:i. .er 
door de medische_ faculteiten g,e_en . ei
genmachtige maatregelen genorp.en .. 

Wanneer u ons beiden . uw .. mening 
over dit belangrijke vraagstuk wilt doen 
toekomen*), dan zeggen wij u daar
voor thans reeds dank. 

E. VEDER-SMIT 
H. WIEGEL 

*) Brieven te adresseren aan het ·secreta
riaat van de VVD-fractie. Tweede KaU1er, 
Binnenhof lA, Den Haag. 

melde euvel - dat overigens door de 
bewindslieden volledig werd· erkend -'
en h,et voorlopig ongeveer zo laten ter
wijl de ook uit budgetair oogpunt essen- -
tiële verlaging juist in de _sector van· de 
middengroepen de grootst mogelijke 
kans krijgt. 

Zeker is dat wij na deze discussie, 
waarbij de KVP- en CH-vertegenwoordi• 
gèrs zich grosso modo bij mij aansloten, 
de afweging met vertrouwen tegemoet 
kunnen zien. ' 
-De negatieve zijde van het pakket was 

de verlenging met twee jaar van de 
naar ons oordeel slechte buitengewone
lastenregeling. Deze was verleden jaar 
vastgesteld voor één jaar. Binnen deze 
termijn zou er een nota over de verdere 
voortgang aan de Tweede Kamer wor
den gezonden. De procedure die tot ge-
volg had dat èl.e nota niet kwam, maar 
de zaak werd voorgelegd aan de staats
commissie-Hofstra. waarna dit we.tsont
werp uit de bus kvi,am, . werd door mij 
fel gegispt. Wij g·ingen, na de toezegging 

... dat reeds binnen de twee jaren een wij
zigingsvoorstel van de betrokken com
missie te verwachten zou kunnen zijn, 
waardoor amendering om de regeling 
voor een jaar te doen gelden kon worde!l 
vermeden. node akkoord. -

Over het wetsontwerp tot verhoging 
van de accijns op tabak en sigaretten 
heb ik . gezegd dat deze verhoging ge-

(Verv61g op . pa.r;. lt) 
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Verl<eer 
• U mOndgebied 

TOEN bij de feestelijke opening van 
de IJtunne"l minister Bakker besloot 

om enkele ·passages ·uit zijn feestrede 
weg te laten, is min of meer ongewild 
iets geopenbaard over de opvattingen die 
in "Den Haag" toch wel bestaan . om
trent de wegenvoorziening in het grote 
gebied dat economische banden· heeft 
met Amsterdam. De telrst voor de rede 
was in conèept opgesteld _door . de voor
lichtingsdienst van de minister; -door 
Qmstandigheden was hijzelf pas in staat 
het concept te bekijken riadat het al 
onder embargo aan journlisten · · was 
verstrekt. Wat de minister bij de opening 
van. de IJ~unnel niet heeft gezegd;_ kan 
dus nîèt aari hem worden toegeschre
ven, maàr het weglaten Val1 de passage 
wàarin het concept nogal aarzelend te
genover de snelle doortrekking van bijv. 
de nieuwe rijksweg langs Purmerend in 
d~ -.richting. Leeuwarden stond, kan mis
schien worden gezien a:Is èeri indicatie 
viui" opvattingen die binnen het ministe
rie leven. Hoe. dat zij, duidelijk is dat 
de ' Amsterdamse .· a·gglomeratie veel 

~ moeite zal m:leten doen o:m uit het 
· krappe budget van verkeer en wa

terstaat een aandeel te krijgen dat toe
reikend is om de bestaande en vooral . 

de komende behoeften te bevredigen. 
Er is nu een rapport verschenen uit 

een_ gebied d::Lt voór de Amsterdamse 
agglomeratie van even groot belang is. 
De ' commissie voor de hoofdwegen ,in 
het :·umondgebied, in 1966 ingesteld. 
door de gemeenten ·Beverwijk, 
Heemskerk 'en Velsen hèeft eeri groep 
deskundigen onder voorzitterschap van 
prof. ir. J. Volmuller een onderzoek la
ten instellen naar de te verwachten ont-

. wikkeling ·van het verkeer in en door 
het IJmondgebied ten einde_ een beter in~ 
ziCht te verkrijgen in de · eisen die 
straks aan het wegennet zullen· worden 
gesteld. Vorig jaar verscheen het eerste 
rapport. van de commissie, deze week is 
het tw:eed~ v:lltooid. 

Een van de hoofdpunten van· het xap-
. port is de vraag naar de- urgentie en de 
plaats _van de nog nodige oeververbin
dingen over .het NoordzeekanaaL Het 
rapport laat er geen twijfel over waar 
de voorkeur naar . uitgaat: een tweede 
Velsertunnel "is dringend noodzakelijk 
om de · gewenste sociaal•econ:lmische 
óntwikkelirig van de IJ mond en· de aan
grenzende streken mogelijk te mall;en 
en . moet, _ gezien de huidige verkeersbe
laS:ting van de hèstaailde Velsertunnel, 

Aanvaarde uitdaging 
0. VER ZIJn tegen\voordige wethouder 

van onderwijs, drs. J. G. van der 
Ploeg, mag Rotterdam zich . beslist . niet 
beklagen.· Deze wethouder, -zelf uit het 
onderwijs antomstig, kent zijn zaakjes. 
Hij is bóvendien inventief en moedig. 
Het inslaan van nieuwe wegen, a:ls hem 
dat gepast voorkomt, schuwt hij aller
minst. Zijn beleidsnota over het b~gro~ 
tirigshoofdstuk Onderwijs, jeugdzaken 
én vormingazaken is daarvan een spre
kend getuigenis geweest._· 

Iri dit document heèft hij een serie 
min of meer gedurfde vragen opgewor
pen die aan de ene kant duidelijk be
doeld waren als. een· voorlopig nog maar 
theoretische bijdrage tot de vernieuwing 
van ons onderwijs, maar d_ie aan de 
·andere lrant niet minder duidelijk .de 
strekking hadden de commissieleden. -
en over hun hoofden heen de raadsleden 
in het algemeen ~ aan het denken . te 
fretten en hen bij de bepaling van het 
toekomstige beleid te betreklrim. . . 

· · ' De nota was een regelrechte uitda
ging aan !].e raad. Nu, we kunnen tot · 
ons · genoegen en onvoorwaardelijk 
--constateren dat 'onze · stadsbestuurderen 
we uitdaging niet uit de . weg . zijn- ge
gaan. Zij hebben er intengedeel vol ani
·mo,- met venie en wà,t meer zegt kennis 
van zaken op ingehaakt. Met als resul
taat dat we ovèr dit onderwerp eèn 
openbare commissievergadering hebben 

beleefd, zo bóeiend en bij tijden flitsend 
a:Is we heel lang niet hebben meege
maakt. 
· Het zou ons te ver voeren alle vragen 
en;•, de toelic.htingen daarop expliciet in 
deze kroniek te vermelden. We moeten 
ons beperkingen ppleggen. Maar heel in 
het ll:ort willen wij toch wel trachten er 
iets van weer te geven. Eén van de 
eerste vrageri was deze. Kan de raad 
het erover eens ~ijn dat in het ónder" 
wijs een zwaarder accent wordt gelegd 
op de bewustmaking van een aantal we
zenlijk menselijke opdrachten: vrijheid, 
verantwoordelîjkheid .en communicatie? 

Volgende vragen. Moet in.de toekomst 
- ook in Rotterdam - niet worden 
gestreefd naar vormen van permanent 
onderwijs? Bent u het ermee eens dat 
op het vlak van de taalverrijking ,_een 
proef mciet worden genomen op ·kleu~ 

terscholen en in de eerste klas van de 
basisscholen? Bent u het er ook mee 
eens dat ·de gemeente daarvoor offers 
behoort te brengen indien onverhöopt van . 
de ·rijksoVerheid. geen· financiële steun 
voor dit doel zou worden verkregen? 

En ·verder. Bènt u het ermee eens dat 
op .voortvarende wijze stappen moehm 
worden ondernomen op de weg, die 
naar een ruimere invoering :van "leer
machines" leidt, ook al zal- daar veel 
geld_ in. gaan zitten? _Bent u het ernlee
eens dat met .de bóuw van. nieuwe, zeer 

Verminderde belangstelling 
NAUWELIJKS is Willem van Otter

lóo terug of de prestaties van 
het Residentie-orkest blijken, volgens 
de critici, aa,nmerkelijk verbeterd. 
Hierin zou inèn dan een bewijs kunnen 
zien, .dat inderdaad de veelvuldige af

·wezîglieid van de ,,vaste" dirigent de 
reputatie .van het orkest geen goed doet. 
Dit is voor ons reden om de vraag, die 
we eerder Eltelden, te herhalen, nl. of de 
gemeenteraad er niet goed aan zou doen 
deze. kwestle !>ij de begroting aan de 
orde te stellen. 

We meenden hierop nog eens te moe
ten terugkomen, omdat de statistiekcijc 
fers over het culturele leven in onze 
stad, handelend over het eerste half
jaar, ook andere vragen oproepen. Met 
uitzondering van de opera, geven ·de 
cijfers namelijk hier en daar een niet 
onbelangrijke achteruitgang te zien. 
Met een vrijwel gelijltblijvend aantal 
toneelvoorstellingen gedurende de 
eerste zes maanden van dit jaar, is het 
aantal bezoekers met ongeveer 4.000 te
ruggelopen, voor wat de vaste bespeler 
van de Kon. Schouwburg betreft. Voor 
de overige toneelgezelschappen, die in 
de Kon. Schouwburg zijn opgetreden, 
ziet men eenzelfde verschijnsel, met 
dien verstande, · dat het aantal bezo.e
kers. bij deze. voorstellingen met ca. 

_ i!J.OOO is teruggelopen. ' , 

Het totale aantal bezoekérs aan to
neelvoorstellingen - dus ook in ande.re 
zalen dan de. Kon. Schouwburg - daal
de met cà. 30.000. ·Het bezoek aan bal
letvoorstellirtgén daalde · eveneens, nl. · 
met _5.000 tot. ruim 10.000. .Bepaald 
ontstellend is de daling van het aantal 
concertbezoek ers, nl. -van ruim 81.000 
tot · 20.400; Ten slotte zette het dalende 
bezoek aan bioscopen zich voèttt. Daar
tegenover staat alleen een sterk geste
gen bezoek aan voetbalwedstrijden. De 
Cijfers, ZO zegt het statistisch bureau, 
zijn niet geheel representatief voor het 
bezoek, doordat er een aanzienlijk 
tijdsverloop kan bestaan tussen het 
ogenblik, . waarop de toegangsbewijzen 
door de gemeente worden afgegeven ·en 
het tijdstip, waarop deze worden ge
bruikt door het publiek (vooral bij abon
nementen, couponboekjes e.d.). Dat 
hierin een gedeeltelijke veridaring voor 
de cijfers ligt, willen we aannemen, 
maar ze is niet voldoende, want· het 
aantal bezoekers, bijv. aan de Kon. 
Schouwburg en aan concerten is toch 
wel aanmerkelijk kleiner geworden. ·we 
zijn benieuwd welke uitleg wethouder 
Wilzen aan een en ander zal geven. 

De statistiek vertelt ons overigens 
o.m. dat de HTM ruim twee miljoen 
passagiers meer heeft vervoerd dan in 
het eerste halfjaar van· 1967; Dat· is be-

van de hoogste prioriteit worden ge
acht." Het bóuwen van de Nauernache 
tunnel en van dè · Sta:mwegtunnel· makèn 
de behoeften aan een verdubbeling van 
d~ Velsertunnel niet ongedaan, aidus 
het rapport. 

Ook over de plaats van de tweede 
Velsertunnel is het_ rappórt n:lgal posi
tief; de tweede tunnel moet vlakbij de 
bestaande komen enniet (zoals ook wel 
is geopperd) twee ·kilometer daar van
daan omdat dan de -congestie bij de 
bestaande tuimel zal blijven bestaan. 
Tegelij!r zal er ·rekening mee moeten 
wi>rden gehouden. dat het oost-westver; 
keer sterk· zal toenemen, dat is· dus het 
verkeer evenwijdig aan het Nobrdzeeka
naal. Aan dezè verwachting koppelt het 
rapport dan een aantal aanbevelingen 
voor wegen en tracé's in het hele ge
bied tussen de Coentunnel en de haven' 
mond~ . . . . . . . 

De stt.~diegroep ·van prof. Volmuller 
heeft met dit rapport een _ degelijk 
werkstuk geleverd. Uitgangspunt is g.e
weest dat - met gebruikmaking van 
computerberelreningen · _ gezocht is 
naar een _ "ideaal" wegennet, dat wil 
zeggen dat voor elke verkeersstroom"de 
route moet kunnen worden gek:lzen die 

grote g·ebouwen voor de scholen beter 
enkele jaren kan worden gewacht 
omdat wij nog niet weten aan wellre 
technische eisen die gebouwen te zijner 
tijd zullen moeten voldoen? Bent u het 
ermee .eens dat vernieuWing van hèt 
jeugdwerk om experimentel!J subsi
diëring vraagt? 

Ach ja, en dan was er ook nog de 
vraag of in het onderwijs eeri her
oriëntatie nodig is in die zin dat n:îeer 

· - aandacht wordt geschonken aan geeste
lijke, sociale en politielli:e voorlichting. · 
Een vraag die de meeste commissiele
den begrijpelijkerwijze met · behoed
zaamheid tegemoet zijn getreden. Zo· in 
de :geest van: op zichzelf geen bezwaar, 
n1aar terdege oppassen voor eenzijdig, 
heid in de voorlichting. De wethouder 
zel{ toond.e zich - ook alweer begrijpe
lijk_-';- niinder a;ai·zelend. Het is niet zo 
erg iil_s .een docent v·an zijri eigen: le
vénl;beschouWing doet blijken; zo lahg 
bil;l:lèt :objéctiviteitsbeginsel maar geen 
gèweld aandoet. Aldus zijn opvatting. · 

Eim . opvatting waarover een aparte 
gedachtenwisseling zou . .zijn op te .oot
ten. Dat gebeurt_ waarschijnlijk ook nog, 
en dan met na:me in de ouderraden; be 
wethouder. heeft • namelijk beloofd dit 
vraagstuk • daarlu;en door. te _ spelen voor· 
bespreking. in ruhnere kring, Hij deed 
zulks op aaribeveling. van het liberale 
commissielid ·mevrouw ir. M. c. En-

paald verheugend en men Zou er een be
vestiging in •kunnen Zien van de opvat
ting' van de directie, dat' het pl!m-Leh
ner nog zo slecht .niet is. 

Het interesante is, dat ook het aantal 
reizigers op de intercommunale tram- . 
en buslijnen (Rijswijk, Voorburg ·en 
Delft). is toegenomen, Andermaal doet 
dit. de vraag rijzen, waarom met name 
Rijswijk en Voorburg niet bijdragen in 
het vervoersverlies van het Haagse 
tram bedrijf, 

DE nota's over de economische ont
wikkeling van onze stad en over de 

werkgelegenheid, zijn bij het Haagse 
bedrijfsleven niet in go.ede aarde geval
len. In de Haagsche Courant wórdt· een 
aantal ondernemers aan het woord ge
laten, waaruit blijkt, dat het bedrijfs
leven om werkkrachten zit te ·schreeu
wen, zelfs de bouw! Men is het hele
maal niet eens met de opvatting in de 
nota's nëergelegd, dat er in Den Haag 
naar verhouding meer werkloosheid is 
dan in Amsterdam en Rotterdam. Men 
zou het ook helemaal niet erg vinden 
als er een grotere spreiding van de 
rijksdiensten kwam, want er is zelfs ge
brek aan (vrouwelijk) kantoorperso
neel. Leest men de opmerkingen van 
het bedrijfsleven aandachtig, dan blijkt, 
dat de behoefte aan werkkrachten vool'-

• a1 gericht Is op· vakmensen,. Da':'ü·a:an 
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de kortste ritduur · geeft. Terugkerend 
naar· het_ beperkte rijksbudget voor we
gen roept dat evenwel de vraag op of 
het ideale wegennet ook financieel eco
nomisch .haalbaar zal zijn. Maar in el.k 
geval geeft het rapport een basis voor 
besprekingen daarover, besprekingen 
die niet alleen voor de drie gemeenten 
die het initiatief hebben genomen, 
maar .voor het hele gebied _dat het ge-
west-Amsterdam kim worden gerekend 
van grote betekenis zijn. . . . 

Immers in dit Noordzeekanaalgebied 
ligt op _het ogenblik aan de noordelijke 
én zuidelijke oever samen nog een are
aal van ruim 4000 ha industriegebied. 

· Dat is een immens stuk laild, waar 
miljarden . guldens in -zullen worden 
geïnvèsteerd. Nog · afgezien van · de 
vraag of ten behoeve van schepen die in 
da1 grote gebied moeten kunnen komen 
de bestaande Velsertunnel misschien te 
hoog ligt; kan men stellen dat de gewel
dige belangen die straks in dit gebied 
geconcentreerd ·iuUen zijn, ver bóven 
een lokale of zelfs regionale betekenis 
uitgaan, zodat de hele kwestie .van het 
verkeer in het IJmondgebied op natio
naar·niveau moet worden bezien en be
oordeeld. 

dert-Baylé. Het mag worden gezegd dat 
omie partijgenote de vergadáing heeft 
opgesierd met nog wel meer nuttige 

· suggesties. ·zij heeft een aantal gedachc 
• ten uitgewerkt die ons mogelijk op een 

later tijdstip zu,llen inspire1'en tot een 
speciaal daaraan gewijd artikel. 

· Thans alleen nog een enkel woord 
over een vetschil . van inzicht tussen 
wethouder .Van der Ploeg en burge
meester Thomassen over de geruchtma
kende ,,blote opjectenshow" in het ka
der van de Nationa:Ie speelwee.k. Deze 
show . heeft_ de burgemeester verboden 
op grond van strijdigheid met de open
bare zedelijkheid, Hij . heeft dit verbod 
gehandhaafd ook nadat de organisatoren 
een · protestbezoek aan hem hadden ge
bracht. 

Wethouder Van der Ploeg nu heeft 
laten. wetèn dat hij -de show niet zou 
hebben vei'bóden. En wel omdat het 
geen openbare vertoning zou zijn gewor

. den; maar ook omdat elk verbód de 
neiging heeft de belangstelling voor het 
verbód_en object aan · te wakkeren. Nog 
daargelaten dat door dE) uitlatingen van 
de_ wethouder het beleid van de burge
meester allesbehalve duidelijker is. ge
worden, móet het .ons van het hart dat 
alweer ijverig te discussiëren valt. · 

Deze wethouder heeft onmiskenbaar 
iets provocerends over zich. -Màar dàn 
een plezierige manier van provoceren. 

voldoet het aanbod geenszins, zegt het · 
bedrijfsleven, volgens het verslag in de 
Haagsche ··Courant. Het bedrijfsleven 
heeft ·in dit verband ook -kritiek op de 
werkloosheidscijfe!·s, zoals die door het 
Gewestelijk arbeidsbureau worden ver
strekt. Begrijpen we het goed, dan is de 
categorille indeling niet juist, hetgeen 
vooral in de metaalsector tot uiting 
zou komen. 

Andere klachten van het bedrijfsle
ven: de gemeentelijke grondpolitiek be
lemmert de ontwikkeling van de indu
strie en de Kamer van ko.ophandel richt 
haar aandacht meer op het midden
standsbedrijf dan op de industrie. 

Het is moeilijk deze kritiek op haar 
waarde te beoordelen zonder het (na
dere) standpunt van het gemeentebe
stuur te kennen. De twee nota's komen 
ongetwijfeld bij de behandeling van de 
gemeentebegroting in de gemeenteraad 
aan de orde. Er behoeft niet aan te 
worden . getwijfeid ·of de raadsleden zul
len de tegenstellingen, die door het ver
slag in de H.Crt. zijn opgeroepen, aan. 
de orde stellen. Zij zullen steliig het 
naadje van de kous willen_ weten. Wet
houder Bol, die deel uitmaakte van de 
handelsdelegatie, die naar ·Zuid-Afrika 
is geweest -met welk doel precies? -
zal het niet gemakkelijk krijgen de kri
tiek . van het bedrijfsleven te ontzenu
wen. 
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• Kiezers en leeftijd 
Reeds eerder hebben wîj uiteengezet 

waarom opinie- of verkiezingsonderzoe
kingen die, hoewel vrijwel gelijktijdig 
gehouden op een aantal punten .zo fun
damentee'l van elkaar .. afwijken als 
respectievelijk die namens de GPD-pers 
en die· in opdracht van de Vara; voor 
ons geen basis voor eert . serieuze 
bespreldng kunnen bieden.. . . . . 

Toch is e'r één gegeven, waarm alle 
onder:wekingen sedert men daàrmee be
gomien is overeenstemmen:· Dàt is dat 
de VVD van de jonge ,kiezers. ee:ti on
evenredig groot pe1'centage der stemmen 
krijgt. Zelfs de voor ons in vergelijking 
met het GPD-onÇ!erzoek mirider gunstig 
uitO'evalleri Vara-enquête leverde ons n,s pct. op in de leeftijdsgroep v~n 21-
tot 3ü-jarigen en zelfs 17,5 pct. m de 
leeftijdsgroep vah 31 tot 40 jaar, teg~~
over 10,3 pct. als algemeen landehJk 
percentage voor VVD. 

Een enquête, gelijktijgig door de V~ra 
gehouden onder 900 leerlingen van mld
delbare .seholen te Utrecht leverde voor 
de VVD· een percentage van 14,4 P?t. 
op. Als het. aim de mid_delbare scholle
reü lag, kregen we dus Inderdaad de 23 
zetels, die het kiezersonderzoek van de· 
GPD-pers. ons toebedacht! 

"ons algemeen landelijk pElrcentage 
wordt echter - en ook· dat klopt ·met 
vorige onderzoekingen - -~terk gedrukt 
door de lage percentages ,m de _!:lo!?ere 
leeftijdsgroepeü .. Bij 41- tgt 5?· Jarigen 
was dat nog 13,3 pct., doch hiJ 51- tot 
64-jarigen, 9,1 pct. en bij 65-jarigen en 
ouder zelfs maar 8,4 pct. 

Ook voiige onderzoekingen hebb~n 
duidelijk gemaald dat onze verkie
zingi'lwinsten iri de . jo'n!Se )aarldass.en 
van ltiezers en in de zUideliJke provm
cies · helaas ten dele worden tenietge
daan door·. een duidelijke tendens tot- · 
verlies . biJ de oudere . kiezers . .Zoals wij 
vroeger al eens schreve:rl;. Iijltt er wel 
aanleiding ons eens te berade~ op de 
vráag hoe wij onze aanha'lîg blJ de_ 0~1-
dere Idezers kunnen• versterken, mter
aard zonder de jongere kiezers af te 
stoten~ · .·· · .• .. '" ·· 

Bîj D'66 is het verschil· nog groter. 
Volgens ''het Vara-onderzoek lag voor 
D'66 ·het stemmenpercentage in: de le~f
tijdsgroep van de 21· tob 30-jarigen op 
25,8 pct. Dat daalt dan echter reeds: t~t 
11,4 pct. bij de groep der 31- tot 4ü-Jal'l
gen, om ten slotte bij .2,1· pct. uit: te 
komen bij de 65-jarigen en ouderen. 

Bij de PvdA en de ARP ligt het. pre· 
cies andersom dan bij D'66 en bij de• 
VVD. Die hebben de hoogste percenta
ges in de categorie der 65-jari~en en 
ouderen. In die oudste categone be
droeg het percentage voor de PvdA vol
gens dat onderzoek 33,4 pct., tegen _18,_5 
pct. in de categorie van 21- tot 30-Jan
gen, de leeftijdsgroep _waarin· de PvdA 
de geringste aanhang heeft. 

Gezien uit een oogpunt van toekomst
perspectief biedt de leeftijdsoJ?bouw bij 
onze VVD-kiezers een _gunstig beeld. 
Dat is in ieder geval wel een goed, ~in~!, 

-• Kansen van het liberalisme · 
Over de toekomst van de YVD en van 

het liberalisme in Nedeiiand, had. drs. 
F. A. Hoogendijk, lid van de hoofdredac
tie van Elseviers Weekpla,p, . een 
gesprelr met enige leidende figuren in 
de VVD en met de voorzitter van de 
JOVD. 

Het waren successievelijlr mr. W. J. 
Geertsema, mr. H. van· Riel, mr. H. 
Bosma (voorzitter JOVD), mr. F. Kort
hals Altes en mr. E. H. Toxopeus.. . 

Aan de· heer Toxopeu~ we1;d o.a. de 
vraag gesteld: Wanneer de confessi.one
le partijen hnn godsdienstige grondslag 
zouden inr!tilen voor een christelijk 
geïnspireeTde groepm·ing die vanuit het 
politielee centni/rn zou opeTeTen, zou eT 
clan een mogelijkheid bestaan dat de 
VVD zich daarbi.i cwnsluit? · 

Antwoord: Samenwerken wel, ,.opgaan 
in" niet. Met het christelijk geïnspireer
de heb ik - aldus onze fractievoorzitter 
in de Tweede Kamer -. uiteraard geen 
moeite, maar wanneer rrien 'dit zou 
gaan verstaan als een christelijke partij 
die bijvool·beeld zou verlangen om in 
een grondwettelijke préambule te zet-. 
ten, dat de overheid ,.Gods dienal'esse" 
is, maak ik daar. bezwaar tegen. Dat 
vind ik onjuist. Ik moet in mijn partij 
iedereen kunnen verenigen en dat zou 
dan niet meer kunnen. Omgekeerd is 
overduidelijlr, dat er voor alle christe
nen en niet-christenen in de VVD geeil 

enkel beletsel zal zijn om zich daar 
thuis te voelen, 
V1'C((([!: Vonnt juist het waoTel libera· 
lis me geen bm-rièTe? 

Antwoord: Ook na 1945 hebben we de 
teridens gezien om zowel het woord ·soci
alisme a]s liberalisme nièt meer te· ge
bruiken: Zo was de Partij van de Al'beid 
geen socialistische partij en bij de op
richting van de Partij van de Vrijheid . 
mocht · het woord liberaal zelfs niet 
méer voorkomen. Wat is er nu gébe·ui'd? 
In de Partij van de Arbeid kwam weer. 
de behoéfte naar een s.oCialistische ideo
logie naar boven, zij het aangepast aan 
moderne tijden. Bij de VVD zag me'll, 
dat men hoe langer hoe meer het woord 
liberaal op deze partij ging betrekken. 
In 1965 hebben wij in ons beginselpro· 
gram dan ook het woord liberaal weer 
opgenomen. Voor mij is er nog geen 
enkel ander politiek vervangingsthema, 
waarbij ik mij prettig zou voelen. Ik zie 
dat ook niet gebeuren. 

VTctag: Er zctl 'dns in de pmlcti.jk wei
. nig verandeTen? ·. 

Antwoord: Het zou kunnen zij;n: "" ::en 
dat hoop ik - dat een duidelijke socia
listische partij, waarvàn ik c:lan hqop 
dat het een partij za1 zijn: die niet i:h_;de 
greep . van pacifistisch · getihte 
Nieuw-Links-mensen zal komen, ook in 
de toekomst vatbaarheid heeft. Daarte
genover stel ik mij een veel grotere 
liberarle partij voor, die bij ,de stijgende 
welvaart. voor steeds grotere groepen 
van onze bevolking aantrekkingskracht 
zal hebben. In dit .beeld zie. ik de confês· 
siOJtele partijen steeds kleiner worden. 

Aldus mr. Toxopeus in het interview 
in :imseviers Weekblad van16 november 
jl. 

Drs. Den Uyl: "Ik ~ok nog eens op een 
scheuring". Zie: • Den Uyl, de politieke 
"gokk~". ! • · • , , . ·r 

.. • ~njuiste "Opinie'·' 
, ,De PvdA heeft tegen de: huiu'be

lasting gestemd. Op. de hem éig~n ·zan
gerig-felle Wijze trad Hans vài::( den 
Poel voor de fractie naar voren om een 
oordeel te vellen over het wetsontwerp 

. ,dat . dit ka ):Jin et. had .ingediend Qnder het 
motto . "hUlp: belasting" en da~ als doel 
had de dooi•stroming · in . .dè, 'I,Vöningen te 
bevorderen, .met .. als . :Veî:derliggende 
doelstelling een snellè opheffing· van de 
woningnood''. 

Aldus begint een ongesignee•rd artikel
tje in "Opinie" (van 3 november jl.), 
veertiendaags orgaan van de .Partij van 
de Arbeid. 

Van tweeën één: hier is of kwade trouw 
in het spel, of verregaande nonchalan
ce. En aangezien ·wij ook bij onze poli
tieke tegenstanders (of zij nu politici of 
politiserende journaliSten zijn) hoogst 
ongaarne kwade trouw veronderstellen, 
houden wij het op dit laatste. 

Verregaande nonchalance echter is 
het in ieder geval wel om - en dan nog 
wel in een partijblad - te beweten dat 
het wetsontwerp huurdersbijdragen 
door dit kabinet (d.i. dus het kabinet-De 
Jong) werd ingediend. De werkelijkheid 
is, dat het wetsontwerp op 7 november 
1966 onder hèt kabinet-Cals-Vondelil'lg 
doÖr minister Bogaers aan de Kamer 
werd aangeboden. 

En om maar meteen het vervolg te 
vermelden: het werd door minister 
Schut, minister van volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening in hét thans zit
tende kabinet-De Jong overgenomen, 
maar niet dan nadat hij er bij enige 
nota's van wijzingen een aantal verbete-

ringen in had aangebracht. En ten slot
te werden daar dank zij vooral suc
cesvolle amenderingen door de heren 
Wiegel (vvd) en Andriessen (kvp) even' 
eens nog enige verbeteringen van prak
tische en principiële betekenis in aange
bracht.. 

Wij zouden onze collega's. van "Opi
nie" willen aanraden om, wanneer zij 
over een dergelijk onderwerp schrijven, 
toch wel even de· ,;witte stukken" van 
het wétsontwerp. en de "Handelingen" 
te raadplegen. Zij zouden in dit geval in 

·die Handelingen (pag. 416, tweede lw
lom) dan ook. hebben. kuimen lezen, ,dat 
hun eigen man, de heer Van den Doel, 
begon met te constateren: , ,ministers, 
behorende tot de KVP, de ARP en de 

PvdA-voorzitter Tans, een dergenen met 
wieJ . "een duffe generatie" viér uren 

·sprak.-' Zie: • "Partijbonzen". 

PvdA ·hebben het wetsontwerp in zijn 
·' qorspronkelijke vorm· ingediend.'' 
· . 'Duideljjker kan het niet. Hij .bedoelde 
daarmee; dat het kabinet-Cals in zijn 
geheEll. (iilClUsief dè . socialistische mi
nisters) verantwoordelijkheid voor de 
inçlieniiig had gedragen. .. 
. TÈm. slotte vinden wU ook de bewering 

.. dat, het .wetsontwerp. was ingediend ·on- , 
der het. motto : . "huurbelástii:J.g" toch 
wel wat slordig. Van dat ,.motto" ):Jij ide 
indi~ming (en dan· nog door d i t kttbi
n,et!) is ons niets bekend, al weten wij 

.. wel, dat .sommigen van "huurbelasting'' 
spreken. Het gaat hier echter om bij
dragen vah hen bij vele financiële over
heidsfaciliteiten (subsidies) terechtko
men, terwijl deze voor hen niet bestemd 
zijn. 

Vandaar ook de verkorte officiële 
naam: ,.Wet.huurdersbijdragen". 

Op 11 ianuari 
belegt de· VVD te Den 
Haag een buitengewone 

ALGEMENE 
VERGADERING· 

ter bespreking van het 
rapport 

Herziening 
van het 
ondernemingsrecht 

Dit rapport is in brochure
vorm verkrijgbaar bij het 
Algemeen Secretariaat van 
de VVD. U kunt het bestel
len door f 3.- te storten 
op postrekening 67880 
t.n,v. secretaris VVD te Den 
Haag, onder vermelding: 
"brochure ondernemings
recht". 
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• Den Uyl, de politieke "gokker" 
"In de anti-revolutionai-re partij zijn 

jongens, .die zijn linkser dan jullie." 
Deze spitse en voor de tegenwoordige 

merkwaardige :verhoudingen wel zeer 
typerende opmerking niaa:kte de socia· 
Jistische fractieleider drs. Den- Uyl de
zer dagen in een gesprek met een dele
gatie van de· FJG, de Federatie van 
Jongerengroepen in. de PvdA. 

, ,Het is beter de KVP voor het blok te 
zetten. Ze hebben een linkse stroming, 
·die met de PvdA wil samen\verken. Het 
is e€m kleine. ·ramp, nu naar buiten te 
brengen: niet met de KVP. Daarmee 
maakt men het ~chm§lzer en Biesheu-

Mr. Toxopeus: "Ik stel mij een veèl 
grotere liberale partij voor". Zie : • Iian
sen voor het liberalisme. 

vel te gemakkeiijle Ik gok nog eens op 
een scheuring." 

Ook dat zei de heer Den Uyl in -e~n 
gesprek, waarvan het niet de bedoeling 
was dat het naar buiten zou komen, 
maar dat desondanks in "De Kapita
list", het blad (met de merkwaardige 
naam) van de FJG werd gepubliceerd. 

Gevraagd of met de scheuring, waar
op de. heer Den Uyl "gol;:t", een breult 
tussen de peren Schmelz;el' ëp. Bie.sheu
vel was. bedoelÇI, lichtte: qe · pe!O)r Den 
Uyl voor "Het Vrije Volk"' toe; :dat hij 
111eent ~a,t zpwel in de :KVP, al~ ·in dè 
ARP het· scheidingsproces tussen .p'l·o
gressieven · en conservatieven, tussen 
links en rechts, nog verder zal moeten 
gaan dan nu het geval is. Daarbij hoopt 
hij overigens, dat de Anti-Rey. partij in 
haar geheel de keuze zal doen voor een 
progressieve samenwerldng._ .. · · 

·. • ··"Partijbonzen" 
. . Het verslag van het gesprej{ . tussen 
een F JG-delegatie en de partijbestuur~ 
ders Tans, Den Uyl, Wield1:aaijer en 
Baàn ·van de PvdA, is in ,.De Kapita
list" opgenomen onder de kop'i' ;,In 

. gesprek rriet de partijbonzen". · '· 
·Het verslag begint aldus.: ,,Wellicht 

zullen. de kinderen van dti . !i!li!iige 
FJG-leden onmogelijk kunnen .. l;leg~;ijpen 
waarom deze duffe generatie er· behoef
te aan 'had vier volle Ul;en met .d.e. lieren 

. Tans, Wieldraaijer en Baan .. èri me.er 

. d<tl} drie uur inet de yeertig riûn\iten te 
laat. komendè Den Uyl te: pf'atffl,. feit 'is 
dat, het hoofdbestuur van. de FJG dat 
vorige. inaànd heéft opgebraçlit:\'· 

Hoewel "de partijbonzen'' waren uit
genodigd op verzoek van ge F JG om 
een aantal grieven van die zijde te lmn
nen aanhoren, was het "bons Tans" (al
dus. het verslag) die onmiddellijk na het 
hartelijk welkomstwoord van voorzitter 
Relus ter Beek het woord vroeg "omdat 
ook de. partijleiding énkele punten ter· 

.· sprake wilde brengen.': Ondanks de vol
le agenda en de vele FJG~grteven,' ·liet 
de strak leidende Relus dit toe, zo lezen 
wij. Verder vernemen ·wij uit dit 
verslag nog de volgende theorie van de 
heer Den. Uyl: , ,De gewone ma1;1 Zll-1 ons 
stemmen als ze het idee heb'bèn' dat ze 
meer htiishoudgèi<i krijgen,_ alf' ie Irtê.er 
in hun portem0nnee hebben. E1; zijn na
tuurlijk belangrijker dingen: Maar ' de 
macht, hoe krijgen: we meer invloed 
ligt daar. We moeten opkÓmen voor d~ 
mensen il't verdrukking." · 

Aan de tirade over de "antirevolutio, 
naire jongens" die ,nog linkser' zijn 
dan de FJG, ·voegde de heer Den Uyl 
nog toe: ,.Met ongeduld en wantrouwen 
maken we hun leiding gelulrkig.'' 

Dé heer Tàns verklaarde zich met de 
strategie van Den Uyl eens. Hij voegde 
hieraan toe: "\V'e waarderen de bijdra

. gen· van Nieuw Links". Den Uyl: "Dat 
zeg jij. Ik zeg het genuanceerder.'' 

Of de vier "partijbonzen", zoals ze zo 
vriendelijk worden genoemd,. zich erg 
plezierig hebben gevoeld in dit ge
zelschap, valt te betwijfelen. De AR-jon
geren mogen dan volgens de heer Den 
Ûyl ·"nog linkser" zijn dan de FJG, als 
men "De Kapitalist" leest moet nrèn 
wel tot de conclusie komen dat de AR
JOS, de KVPJG, de JOVD en de CHJO 
nog brave jongens zijn vergelekeu met 
de FJG'ers, bij wie het op de meest 
onbeheerste wijze "tegen de schenen 
schoppen" en het in eigen doel trappen 

· kennelijk het grootste genot is. 

A. W. ABSPOEL 
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STEMMINGEN 
EN DEBAT OVER 
RESOLUTIES EN 
AMENDEMENTEN 

Bij het begin van ons Hilversumse 
congres werd er door afgevaardigden 
van de afdeling Schiedam en enkele an
àeren bezwaar tegen gemaakt, dat er 
(huns inziens) in ·de afdelingen onvol
ooende tijd was geweest om de binnen
gekom~n RJY1endementen rustig te bestu
(l~ren en ev.entueel te behandelen. 

Als -aanvankelijke bedoeling was aan
gekóndigd dat de binnen te komen 
amendementen ZoUden worden afge
drukt in on"s weekblad Vrijheid en De
moératie van 8 november. Toen- deze 
gezamenlijk echter bijna: 50 gestencilde 
folioveilen bleken te beslaan, bleek deze 
toezegging niet te honoreren en was nog 
roezelfde week de hele bundel amende
menten en aanvullende voorstellen aan 

-de afdelingsbesturen toegezonden, ter
wijl (óók in Vrijheid en Democratie van 
fl november) daarbij was medegedeeld, 
dat ten behoeve van de afgevaardigden 
extra exemplaren (eventueel telefo
niscl:)) konden worden aangevraagd bij 
het Algemeen Secretariaat. 

-Aangezien een belangrijk deel van de 
binnen gekomen amendementen uit de 
afdelingen geheel of grotendeels· bleek 
samen te vallen en de afgevaa1·digden
toch altijd vrij ·mandaat van hun afde
lingen hebben om aan de hand van de 
in de afdeling gevoerde discussies hun 
houding tegenover amendementen van 
elders naar omstandigheden te bepalen, 
was het congres vrijwel unaniem be
reid, thans tot de beslissende behande
ling over te gaan. 

Terecht bracht ir. Van der Pols onder 
grote, bijval hulde voor het werk, dat 
het Algem~en Secretariaat onder leiding 
van mejuffrouw Van Everdingen in de 
afgelopen weken had verricht. 

Evenredige vertegenwoordiging 
Dat men in onze kring bij alle erken

ning' van het feit, dat geen enkel kies
stelsël volmaakt is, praktisch unaniem 
de evenredige vertegenwoordiging 
wenst te behouden, vond op deze verga
dering nog eens haar overtuigende be~ 
vestiging. Voordat · de desbetreffende 
resolutie werd aanvaard, werd het z',g. 

'premiestelsel (ontwerp-resolutie 6), zo
als dat door één lid der commis
sie-Geertserna werd voorgestaan, m~t 
slechts een gering aantal stemmen voor, -
bij handopsteken verworpen. - _ 

Wat meer_ aanhang bleek het door
twee leden der -commissie voorgestáne 
-z.g. Duitse stelsel (voor ons land wat 
aangepast) -te vinden, maar de desbe
treffende ontwerp-resolutie 5 werd _toch 
met ov;ergrote meerderheid van stem
men verworpen. _ _ 

Daarmee was de weg vrij voor de 
aanvaarding yan de ontwerp-meerder
heictSresolutie nummer 1 der commis
sie, nadat de tekst met instemming van 
de commissie en van de partijraad op
nieuw, maar geheel in dezelfde geest, 
was geredigeerd, waarbij rekening was 
gehouden met de in de amendementen 
van de _ afdelingen Amsterdam, Capelle 
a.d. IJssel, 's-Gravenhage, Naarden en 
Rotterdàm neergelegde wensen. - -

In deze resolutie vóór handhaving van 
de E.V. worden tevens z.g. drempels bij 
zeteltoewi-jzing willekeurig genoemd en 
afgewezen en wordt verdeling van het 
land in .12 of 18 districten, binnen elk 
waarvàn, :eigen, niet buiten de kieskrin
gen- verbonden kandidatenlijsten worden 
ingediend, onaanvaardbaar genoemd. 

De woordelijke teksten van alle aan
genomen resoluties zullen na verwer
king der aangebrachte wijzigingen en 
verificatie daarvan, in ons volgende 
nummer worden opgenomen. 

Voorkeursstemmen en 
lijstenverbinding 

- ' 

Over het beginsel van de wenselijk
heid van toekenning van grotere invloed 
der voorkeurstemmen bij verkiezingen, 
bestond eveneens wèinig verschil van 
mening. 

De commissie had zich er in haar 
rapport voorstandster van verklaard 
dat wanneer iemand op een ingediende 
lijst meer dan een kwart van de lijst
kiesdeler heeft behaald, deze -benoemd 
wordt verklaard onmiddellijk na- dege
nen diè voor de stemoverdracht de 
kiesdeler hebben behaald. 

In de door haar voorgestane resolutie 
2 had de commissie zich echter beperkt 
tot het-zich uitspreken voor het beginsel 
van een- grotere -invloed voor de voor
keurstemmen. Toen blijkens talrijke 

-~mendementen der afdelingen toch wel 
-de wens ~:!leek te leven .om tot een .nog 
wat :poSitiever geredigeerde uitspraak 

VRIJ 

Behandeling rap.port· 

·Kiezer .en Gekozene 

Met veel belangstelling volgden natuurlijk ook de leden van de commissie, die het rapport -Kiezer en Gekozene had opgesteld, 
· de debatten. De commissie bad in de zaal een aparte plaats, terzijde yan de bestuurstafel 

te komen, werd een -desbetreffend 
amendement-Voorschoten/Leiden ook 
wndèr bezwaar van-de commissie met 
overgrote meerderheid aanvaard. 

Vooraf had het commissielid mr. Van 
Ommen Kloeke, die als secretaris van 
de Kiesraad -wel de meest deskundige 
man in Nederland op het gebied van 
kiesstelsels _·is, oP talrijke technische 
vragen omtrent andere mogelijkheden, 
uitvoerig g-eantwoord. Mede naar aan
lèidirig hiè'rvan werd een amende
nient-Delft om de aan een lijst toege
kende zetels te doen bezetten doór de 
kandidaten die "de meeste stemmen" 
op zich hebben verenigd, verworpen. 

De - gewijzigde - resolutie spreekt 
zich nu dus uit voor een kwart van de 
kiesdeler als criterium (overeenkom.stig
ook het voorstel van de staatscommis-
sie-Cals-Donner). -

Gemakkelijk had mr. Geertsema (die 
de eerste woordvoerder van de commi~
sie bij de hoofdstukken over kiesstelsel, 
aanwijzing formateur en benoeming of 
verkiezing van de burgemeester was) 
het bij de verdediging van de ontwerp
resolutie nummer 3, welke zich keer
de tegen de - o.a. door de staatscom
missie-Cals-Donner voorgestane moge
lijkheid van verbinding van kandidaten
lijsten binnen de kieskring, en niet 
daarbuiten. Het gaat hier dus om de 
verbindingsmogelijkheid van lijsten van 
v e r s c h i 1 l e n d e partijen. 
, Reeds eerder hebben wij ook in dit 
weekblad betoogd, dat wanneer partijen 

het niet zó eens zijn dat zij één geza-. 
menlijke lijst kunnen indie_nen. het onlo
gisch en discriminatoir tegenover ande
re lijstel! (partijen) is, deze door die 
verbindingsmogelijkheid de kans op ex
tra restzetels te geven. 

Na overneming van een amendem!lnt 
van de afdelingen Naarden, Amstelveen, 
Muiden/Muiderberg (Amsterdam had 

-een amendement van dezelfde strek
king); dat de redactie van de resolutie 
wàt "bijschaafde",_ bleek resolutie 3 al
dus de algemene instemming te hebben. 

Opkomstplicht 
Zoals -te - verwachten was, bleek er 

heel wat minder eenstemmigheid bij de 
kwestie over de opkomstplicht toen ont
werp-resplutie nr. 4 tot afschaffing van 
deze nu een halve eeuw bestaande bepa
ling aan-de orde kwam. 

In de commissie-Geertserna lag het 
aldus, da:t 9 leden zich hadden uit
gesproken vóór de afschaffing en 5 le
den (onél;er wie ditmaal haar voorzitter 
mr. G€ertsema, zelf) daartegen. In het 
hoofdbestuur had de meerderheid z.ich 
t e g e n d'e afschaffing uitgesproken 
en zo lag het -ook in de partijraad (37 
tegen afschaffing en 27 voor). 

Er werd- over dit- hoofdstuk geëmotio
neerd gedebatteerd, waaraan niet alleen 
door talrijke afgevaardigden der afde
lingen, maar ook door Kamerleden 
werd deelgenomen. Zo vond mr. 
Gèertsema voor zijn pleidooi tot behoud 

Spanning achter de -beStuurstafel, madat ·volkskrants Wahdelganger zaterdag
-htend zijn schaduwkabinet had gepubli~fL Loos alann, uiteraard. 

var. de opkomstplicht krachtig steun bij 
ZlJn fractiegenoot de heer Vonhoff, 
maar bestrijding door een- andere frac
tiegenoot, de heer Wiegel. Namens de, 
meerderheid der commissie bepl~itte 
mr. Van Ommen Kloeke de afschaffing. 

De argumenten over en weer_ :waren 
overigens de bekende, zoals deze_ in het 
rappport en meermalen ook in ons 
weekblad tegenover elkaar zijn ge
plaatst. 

Waar de kaarten zo lagen, was het 
begrijpelijk' dat over deze _kwestie door 
middel van stembriefjes hoofdelijk werd 
gestemd. Het resultaat was' dat vóór de 
afschaffing van de opkomstplicht wer
den uitgebracht 302 stemmen en daarte
gen 139, zodat de meerderheidsresolutie 
tot afschaffing van de opkomstplicht 
door, het congres was aanvaard. 

Stembusakkoorden -

Succes voor mr. Geertsema vormde 
de aanvaardrug met overgrote meerder
heid van de door hem namens de com
missie verdedigde ontwerp-resolutie nr. 
7 omtrent stembusakkoorden. 

Na een kleine redactionele aanvulling 
spreekt deze resolutie nu uit,- dat als 
middel tot bev-ordering van een -grotere 
invloed van de kiezers op de rege
ringsvorming en op het toekomstige re
geringsbeleid, het sluiten van (niet te 
gedetailleerde) stembusakkoorden, wan
neer de omstandigheden dat mogelijk 
maken, moet worden nagestreefd. 

Gevraagd naar de betekenis van de 
woorden "wanneer de omstandigheden 
dat mogelijk maken" zei mr. Geertse
ma dat wat ons betreft een akkoord 
n i e t aanvaardbaar zou (mogen) zijn 

wanneer wij daarbij t e veel van ons 
eigen programma zouden moeten 
prijsgeven. 

De commissie heeft zich daarbij op 
het standpunt gesteld dat voor wat de 
VVD zelf aangaat een stembusakkoord 
bekrachtigd moet worden door- de alge
mene vergadering als hoogste orgaan in 
de partij. De partijraad zal tevoren ad
vies moeten uitbrengen. Amendering 
van een eventueel akkoord door de alge
mene vergadering -is praktisch natuur
lijk niet te verwezenlijken. Wel kunnen 
degenen, -die de onderhandelingen voe
ren, rekening houden met de- wensen 
van de partijraad en de algemene ver
gadering. 

Voordracht kabinetsformateur 
Levendig werd ook gediscussieerd 

over de gedachte, neergelegd in resolu
tie 8, om het parlement (Tweede Ka
mer) een voordracht te doen opstellen 
tot aanwij2iÏllg van de kabinetsforma
teur, tevens kandidaat minister-presi
dent. 

Tegenover de verdediging van deze 
resolutie namens de commissie door 
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,Achter de bestuurstafel v.I.Jt.r. de heren Sidney van den Bergh, Geertsema,, Roeien en Yan der Pols.· 

mr. Geertsema, mr. Belinfante en mr. 
Korthals Altes (in. grote lijnen uiter~ard 
oo argumenten zoals deze uitvoerig in 
het rapport van de commissie zijn neer
gelegd en destijds in ons blad zijn gepu
bliceerd), kwam een krachtige bestrij
ding van dit voorstel door onze 'fractie
voorzitter in de Tweede Kamer, mr. 

. Toxopeus; 
De heer Toxopeus betoogde dat wan-

- neer het tot (eert) stembusakkoord(en) 
zou komen, de . zaak vanzelf al vooruit 
bekeken was. Dan zou het openbare de
bat weinig betekenen en in feite overbo
dig zijn: Als er g.e en stembusakkoord 
zou zijn, zouden de fraotie:voorzitters 
toch vooraf ·onder elkaar moeten over
leggen. Hij was ook bang dat degenen, 
die het. meest capabel zouden zijn voor 
een premier-schap het zouden laten af
weten, omdat zij .over hun persoon niet 
een (mogelijk) minder prettig debat in 
de· Kamer zouden wensen. 

.Hij zag ook overigens geen· enkel 
voordeel in een dergelijke procedure; 
alleen maar nadelen. Zijns inziens past 
het voorgestelde .niet in ons staatsbestel 
en :iou het schade. tóebrengen aan de 
constitutionele monarchie. De keuze van 
de formateur na (on-emotionele) afwe
ging van de uitgebrachte adviezen· is 
een essentiële taak ·van hef staatshoofd, 
als staande boven en l:miten de. partijen. 

Mr. Belinfante bestreed o.a. en in het 
bijzonder dat door de voorgestelde pro
cedure schade aan de constitutionele 
monarchie zou worden toegebracht. HÎj 
meende dat het tegendeel het geval. zou 
zijn. Het staatshoofd is onschendbaar en 
Ele· z.i. verouderde methode van kabi
netsformatie past niet ·in onze parle
mentaire monarchie. Hij kon ook niet 
aannemen dat de taak van de Koningin 
bij de bestaande. 'formatieprocedure zo 
prettig voor het staatshoofd is. 

Nadat ook ':üidere voor- en tegenstan
ders van het voorstel het woord hadden 
gevoerd, werd schiiftelijk gestemd. Het -
verrassende resultaat hebben wij op de 
eerste pagina van ·dit blad reeds ver
meld. Over het commissievoorstel 
staakten de· stemmen, zodat er "gelijk 
spel" was, maai- op grond van het 
huishoudelijk règ1e!nent moest ontwerp 
resolutie nr. 8 nu geacht worden· te zijn 
verworpen. 

Een door de àfdeling Haarlem voor 
het geval van verwerping ·ingezonden 
ontwerp-resolutie, welke het bijeenko
men van de Kanier wenst een week na 
de verkiezingen om in een debat de 
"wensen" van de Kamer ten aanzien 
van formateur en kabinet naar voren te 
brengen, werd door mr. Geertsema als 
"geen vlees. en geen vis" bestreden en 
met grote meerderheid door het congres 
verworpen. 

Vóór deze beslissingen was de ont
werp-minderheidsresolutie van één · lid 
van de commissie-Geertsema, . dat 
voorstander is van de rechtstreekse ver
kiezing van de minister-president door 
de kiezers en waarbij alle partijen een 
kandidaat zouden kunnen stellen, vrij
wel unaniem verworpen. 

Een vo:>rstel vari. 'de afdeling Naar
den, om na verwerping van bovenge
noemde resoluties en handhaving van de 
beginselen der thans bij de benoe
ming van ministers gebruikelijke ad
viesprocedure aan de Kroon, een "na
der onderzoek te doen instellen op wel
ke wijze de bezwaren, welke thans kle: 
ven aan de wijze waarop deze procedure 
in de praktijk 'pleegt te worden gehan
teerd, kunnen worden ondervangen", 
werd door de heren Geertsema en Toxo
peus afgeraden. Zij zagen niet de prak
tische mogelijkheid om een dergelijk 
onderzoek te doen. 

Het werd echter met kleine meerder
heid (243 tegen 229 stemmen) aanvaard. 
Het hoofdbestuur zal hier dus een 
beslissing over moeten nemen. Wellicht 
dat het de commissie Kiezer en Gekoze
ne zal verzoeken, hierover alsnog te 
adviseren. 

Eerste Kamer 

gaat vóór alles over de vraag of de 
Eerste Kamer een positieve bijdrage 
betekent in onze democratische orde. 
De vertragingselèmenten (soms als be
zwaar tegen de Eerste Kamer aange- · 
voer~) zitten veel meer bij de Raad van 
State, naar het oordeel van de heer De 
Wilde. 

Hij richtte zich in de eerste plaats 
tegen een amendement van de afdeling 
Rotterdam, dat .voor de Eerste Kamer 
de indir.ecte verkiezing (door de Provin
ciale Staten) wilde afschaffen en dus 
ook voor deze Kamer een rechtstreekse . 
verkiezing door- de kiezers wilde invoe- . 
ren. De getrapte ·wijze van ''erkiezing 
achtte mr. De Wilde nu juist het 
grote voordeel, omdat het hier niet 
gaat om politici van beroep. De leden 
van de: Eerste Kamer : representeren 
mensen; die op Vl')rs.chillende wijzen 
meespelen in dè maatschappelijke· orde~ 

Op deze punten werd de heer De Wil
de bevredigd. De ontwerp-minder
heidsresolutie nr. 10 van vier van de 
veertien leden der commissie. (de heren 
Hubert,Korthals Altes, Scholten en Wa
g.enmaker)· welke zich voor afsèhaf
fing van dè Eers.te Kamer uitsprak, 
werd na verdediging. door de heer Hu
bert bij handopsteken met gróte meer
derheid verworpen en hetzelfde· lot on
derging het g.enoemde amendement van 

Tijdens een van de pauzes in het debat. 

de afdeling Rotterdam omtrent de 
rechtstreekse verkiezing;,'. 

Ontwerp resolutie ·nr .. ~2 van de com
missie, tot invoering van een vierjarige 
zittingsduur voor dè Eerste Kamer en 
verkiezing in hun geheel en gelijktijdig 
door de provinciale staten, werd, ge
amendeerd door de Kamercentrale Lei
den, met grote meerderheid aanvaard. 

Geen succes daarentegen. had mr. De 
Wilde met zijn verzet tegen de ontwerp
resolutie nr. 11, welke zich uitspreekt 
voor een wijziging in de · taakstelling 
van de Eerste Kamer: in dier voege, dat 
de begrotingsbehandeling zich daar zal 
bepalen tot de algemene p:Jlitieke en 
financiële beschouwingen. 

Mr. De Wilde ontwikk.elde ook daarte
gen bezwaren, maar kon zich verenigen 
met de van enkele zijden ingediende 
voorstellen om te komen tot in·stelling 
van een speciale commissie om de 
ta.akl'telling . en/of werkwijze van de 
Eerste Kamer (dan wel van beide Ka
mers) nader te doen bestuderen. 

Dat iaatste voorstel haalde het echter 
niet. Een amendement-Ämsterdam om 

Bij de op de pagina 1. reeds samenge
vatte voorstellen der commis
sie-Geertsemá (Kiezer en Gekozene) 
met betrekldng tot de Eerste Kamer, 
was het mr. De Wilde, lid van onze 
Eerste-Kamer fractie, die in een uitvoe
rig betoog tegen enige resoluties op dit 
punt in het geweer kwam. Het was hem 
wel duidelijk dat voor afschaffing van 
-de Eerste Kamer bepaald geen meer
Elerbeid in de partij geporteerd is. Het 

- resolutie nr. 11 ongeveer in deze zin te 
wijzigen, met vaststelling van enkele 
richtlijnen (nadruk meer op de controle
rende .taak en behandeling van ontwer
pen naar analogie van de huidige góed
keuringsprccedure voor verdragen) 

werd bij schriftelijke stemming ·verwor
pen met 239 stemmen voor, doch 255 
stemmen daartegen. De ontwerp-resolu
tie der commissie (nr. 11) .werd ten 
slotte met grote meerderheld bij hand 
opsteken aangenomen. -

Naar aanleiding van de opmerking 
''an _mr. De Wilde over de Raad van 
State werd op :verzoek van dt·s. Joekes 
aan het hoofdbestuur verzocht, de 
.kwestie van de Raad van State t.z.t. 
eens -te bekijken. 

. Aanvullende besluiten · 
Er waren· ter afsluiting van· dit ge

deelte der discussies• (waarbij drs .. Roe
Jen op voortreffelijke wijze als discus
sieleider optrad) nog enige resoluties 
ingediend. Zij ·betroffen in de eerste 
plaats voorstellen van de ·afdelingen 
Amsterdam, Breda, Groningen, 's-Gra
venhage en Delft om de kiesger•echtigde 
leeftijd (voor het actieve kiê.srecht) te 
verlagen van 21 tot 18'jaar. 

De commissie-Geertsema, die over 
dat onderwerp niet had beraadslaagd, 
achtte :van bedoelde voorstellen. het 
Amsterdamse voorstel het meest' conse
quent, aangezien men degenen, die men 
het belangrijkste recht - het kiesrecht 
- geeft, de andere aan meerderjarigen 
toekomende rechten baars inziens dart 
niet kan onthouden. 

De partijraad was het met de laatst
genoemde overweging van i de ·commis
sie-Geertsema eens en ad'vise.èi'i-d.e der
halve alleen de Amsterdamse ontwerp
resolutie in stemming te brengeri en de 
overige tf'n gunste daarvan in te trek
l;en. Een meerderheid van de partij
raad verklaarde zich t e g e n verla
ging van de kiesgerechtigde leeftijd zon
der meer, maar wilde een. st'udie over 
de consequenties van verlaging van 
meerderjarige én kiesgerechtigde leef-
tijd tezamen. · 

Nu de kaarten zo lagen. werd op 
voorstel van mr. Geertsema met grote 
meerderheid van stemmen .besloten, de , 
commissie Kiezer en Gekozene uit te 
nodigen de kwestie van de verlaging 
van de kiesgerechtigde leeftijd é n die 
voor de meerderjarigheid, met de 
consequenties van ~mik, een verlagin'g in 
onderzoek te nemen en daarover t.z.t. 
te rapporteren. 

Aanvaard werd nog een iets gewijzig
de ontwerp-resolutie van de afdeling 
's-Gravenhage, welke zich uitspreekt 
voor het i n g r o t e I ij n e n 
vaststellen (in de . oorspr(lnkelijke tekst 
stond aanvankelijk alleen "vaststellen" 

_maar dat. bleek een praktische onmoge-
lijkheid) van. het verkiezingsprogramma 
voordat de definitieve kM9i~atenlijst. 
W()rdt opg·emaakt. 

Burgemeesters 

Aan de orde waren daarna de con
clusies van de commissie-~ertsema 
betreffende benoeming, eriz, van de bur
gemeesters. 

Er waren heel wat amendementen op 
deze resoluties ingediend, maar 
verscheidene werden hetzij op· ~rond 
van de bestrijding door de heer 
Geertsema, hetzîj ten gunste van ande
re, soortgelijke amend~menten, inge
trokken . 

Om te beginnen werd· met grote mèer
derheid·van stemmen verworpen de ont
werp-minderheidsresolutie nr. 14 van 
drie leden der commissie-Geert,sema, 
om de noodzaak van een (nadere) stu
die van het burgemeestersvraagstuk uit 
te spreken, met het doel om te komen 
tot voorstellen om : 1e aan de tweeslach
tige positie van de burgemeester eèn 
einde te maken en 2e de burgemeester 
te maken tot een ambtsdrager die 
uitsluitend aan de gehele burgerij, di
rect of indirect, verantwoording 
verschuldigd is. 

Op dezelfde wijze werd de minder
heidsresolutie nr. 15 verworpen, welke 
aan het .oordeel van de gemeenteraad 
bij benoeming, herbenoeming en ontslag 
van de burgemeester .een 
b e s 1 i s s e n d e betekenis wilde toe

kennen. 
De weg was nu vrij voor de ont

werp-meerderheidsresolutie nr. 13 van 
de commissie-Geertsema, die na discus
sie telkenmale in gedeelten in stemming 
werd gebracht. 

De tekst van alinea b werd, nadat zij 
op voorstel van mr. Geertsema in be
woordingen en. indeling i~ts. was gewij
zigd door gedeeltelijke overneming van 
een . amendement-Wassenaar, . aldus 
vastgesteld, dat de VVD zich uitspreekt 

.. voor handhaving van de bestaande posi
tie van de burgemeester en diens ·benoe
ming door de Kroon. 

Met 241 stemmen tegen 192 werd 
daarna toegevoegd: "Aan de factor 
bestuurlijke bekwaamheid ,moet in ver
houding tot de factoren politi.eke kleur 
en religieuze overtuiging meer gewicht 
worden toegekend." Daarop v-olgt dan: 
;,Hierbij kan de gemeenteraad een aan
beveling doen ten aanzien van vereisten 
waaraan de nieuwe burgemeester zal 
moeten voldoen." 

Na intrekking van amendementen 
werd alinea c met aanvaarding van eèn 
aanvulling volgens ·het advies van de 
par-tijraad . aldus aanvaard: · "spreekt 
zich voorts uit voor het toekennen van 
een werkelijke betekenis aan de. herbe
noemingsprocedure van de burge
meesters, waarbij de gemeenteraad een 
aanbeveling kart doen." 

Alinea d, volgens welke de herbenoe
ming van de burgemeester telkenmale 
na vier jaar in pláats vim na zes jaar 
aan de orde dient te komen, werd met 
grote meerderheid aangenomen, nadat 
verw:>rpen was een amendement van de 
afdeling Apeldoorn en de Kamercentrale 
Gelderland om de benoeming voor een 
termijn van zes jaar, doch de herbenoe
ming telken male voo:r vier jaar te doen 
geschieden. ' ·· · 

Ondanks de verdediging door dr. 
Nordlohne werd echter verworpen ali
nea e, welke wilde doen bepalen dat in 
gemeenten met minder dan 100.000 in
woners de burgemeester ten hoogste 
twee maal zal kunnen worden herbe
noemd. Deze verwerping was wel reeds 
te verwachten, aangezien ook zowel in 
het hoofdbestuur als in de partijraad 
een meerderheid ·zich daartegen had 
verklaard. 

Een amendement van de afdeling 
Driebergen-Rijsenburg met betrekking 
tot de onverenigbaarheid van bepaalde 
functies voor de burgemeester, · nader 
gewijzigd in een motie, zal worden be
handeld in de Vereniging 'van Staten en 
Raadsleden in de VVD, waarna daar
over een voorstel zal worden gedaan. 

Ten slotte werd nog met grote meer
derheid ontwerp-resolutie nr. 16 van de 
commissie aanvaard, waarbij de partij 
zich uitspreekt voor vastlegging in de 
Gemeentewet van de plicht van de bur
gemeester om in de gemeenteraad re
kenschap af te leggen van zijn (politie)
beleid. 

(Ve:tvi)lg ep ·pag;Da. -lU 
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.Mijn opinie is •••• 

·mogelijkheden had, bijvoorbeeld .. door 
bouw in Pur!lrerend en · andere delen 
van het gewest, vele duizenden g~zinnen 
nog meer. dan 10 jaar in hun krotten in 
de oude ·binnenstad en. dé ;,}?ijp" moeten 
blijven hokken. Whl mr. Lieuwen dat? 

Ik kari !nij inde1ikèn, dat het voor vele 
oorspronkelijl•e bewoners van gemeenfen 
als Purmerend niet pl~ettig is, · ovèr~ 
stroomd te worden dóor een invasie van 
grote"stad-l;Jewoners. Maar ook zij zijn · 
medemensen,' die aanspraak hebben op 
redelijk goede huisvesting? niet over 10 
of meer jaren, doch zo spoedig, mogelijk. ' • PvdÁ~VVD 

Naar aanleiding van het commentaar 
"Te optimistisch" van Ph. C. la Chapel
le jr. in Vrijheid en Democratie van 1 
november het volgende: · 

Ook ik acht de uitlating van ·de heer 
Joel,es te optimistisch, maar ik geloof 
toch,. dat hij de politieke· situatie juister 
ziet dan de heer la Chapelle. 

Het is gebruikelijk en juist; de ondui
delijkheid in de Nederlandse politiek in 
hoofdzaak te wijten aan het ontwijken 
van • de keuze tusseh PvdA en VVD ge
lijk te stellen met de l'euze tussen soci
alisme en liberalisme en dus de ondui
delijkheid in _de Nederlandse politie!' te 
_wijten aan het ontwijken van deze 
laatste k.euze. 

Wat de PvdA van liet socialisme in de 
praktijk overgehoudeh heeft, is het 
zwak voor collectivisme en het wishful 
thinking t.a.v. financiële en · econo
mische vraagstukken. Van een socia
listische maatschappijvisie is we1mg 
meer te bekennen. Eeli soèialistiscl1e 
maatschappijvisie impliceert bepaalde 
idealen van zeggenschap en deelge
nootschap en gerechtigheid, en het soci
alisme streeft naar hervorming van de 
maatschappij met als inzet de, verwer
kelljking van deze idealen.· Bij de PvdA 
staan deze idealen, tenminstè ·als zij 
verantwoordelijkheid &aagt, · ver ten 
achter 'Qij materiële doelstellingen, 
waarvan de verwerkelijking in een soci
alistische maatschappijvisie slechts het 
eventuele gevolg is van de socialistische 
hervorming van de maatschappij. In zo
verre hebben Nieuw Linl's en de PSP 
gelijk .wanneer. zij stellen, dat de PvdA 
geen socialistische partij is. 

De klo~f , ip.. het soeialisme zelf w<;>rdt 
vanouds ,ve<?Or.:<:~akt · .. door de plaats die 
aan de .vrijheid toegedaèht . wordt. Het 
zou zeer onbillijk zijn te stellen, dat de 
socialisten .. zich niet om de vrijheid zou
den bekreunen. Zowel het liberalisme -
althans in de Nederlandse traditie - als 
het vrijheidslievende socialisme gaan 
,er,. alsi:k het goed zie, van uit; dat de 
samenleving behoort te zijn een ge
ineèï:tschap van Vl~je · mensen. Wellicht 
zullen de accenten verschillend gelegd 
worden, ook kan het verschil maken, of 
men de - enl,eling dan wel de ge
riîeenschap dan wel de· spanning tussen 
beide.· als uitgàngspunt van zijn gedach
ten neemt. Daaruit zijn eertijds dan ook 
wel reële politieke verschillen voortge
yloeid: Geleidelijk aan wordt echter de 
Y,'r~3;?; ;actueel, ~at nu eigenlijk nog_ es
llentiele verschilpunten tussen socia
Itsi'!1_e eri Iiberàlisme zijn. . 
D~ .onduidelijkheid il1 de Nederlandse 

politiek is namelijk voor een niet gering 
deel te wijten aan het ontwijken van het 
antw.oora' op deze vraag! Wat de confes
sioneié .. partijen ·tot nu toe op de been 
gehouden· heeft, is niet alle'en de stelre
gel oni · iowe'I hun · sóéiafistisch als hun 
liberaal ''georiëntèerde · aanhangers te 
ontzien, maar in even grote mate de 
onwil van deze . aanhangers zelf om de 
noodzaak te erkennen van een keuze 
tussen vrijheid en gemeenschap. Het 

' aantrekkelijke van D'66 is, dat het pre
tendeert een eigentijdse synthese tussen 
socialisme · en. . liberalisme te kunnen 
aanbieden, en wie dit op zichzelf een 
teken van onduidelijkluiid vindt, zal de 
hoop vaarwel moeten zeggen,. dat de 
Nederlandse politiek binnen afzienbare 
tijd duidelijk wordt. ' 

Iets anders is, dat D'66- in zijn· opzet 

. vooralsnog niet slaagt. Dit zal gedeelte
lijk wel liggen aan. het· eenzijdige prag
matisme, dat wel tot sommige <Originel.e 
en opmerkelijke gedachten leidt, maar 

. ook een grote stuurloosheid tot gevolg 
heeft. Maar als we keer op keer· wel in 
zee gaan met de confessionele partijen, 
die ondanks de roemruchte katholieke 
sociale theologie zo veel moeite hebben 
om te weten wat ze willen, waarom is 
het dan zo vreemd om het dan ool' 
maar met D'66 te wagen? 

Wanneer ik toch vrij sceptisch sta 
tegenover de. uitlating van de heer Joe
kes, dan om· andere redenen: D'66 
maakt een kardinaal punt van onzinnige 
staàtkundige veranderingen, ten onrech
te hervormingen genoemd, en het is 
vermoedelijk volstrekt inopportuun om 
D'66 en de kiezers het gevoel te geven 
dat wij daar licht aan zouden tillen. 

Ten slotte nog twee opmerkingen: 
Ik ontken geenszins de gespletenheid 

van de confesr;ionele partijen, Maar de
ze gespletenheid is, om redenen als bo
ven uiteengezet, er meer een ili de 
praktijl' tussen de PvdA en de VVD dan 
een in beginsel tussen socialisme/libera
lisme. De confessionelen die dichter,,bij 
de VVD staan, zullen merendeels toch 
niet :voor zichzelf zonder meer eenlibe
rale maatschappijbeschouwing willen 
toegeven. 

We' hebben het twijfelachtige genoe
gen in ons land - en daarbuiten - een 
herleving van socialistische gedachten· 
gangen te beleven waarin de vrijheid in 
de samenleving een ondergeschikte 
plaats inneemt. Dat weer over de her
vorming van de maatschappij gespro
ken wordt, kan op zichzelf wel een voor
deel zijn, ook al zijn de denkbeelden die 
daarover ten beste- gegeven worden, 
meestal om te wenen. Wanneer krach
,ten als Nieuw Links een factor van be
tekenis mochten worden, dan zàl er in 
ons land weer eeJ;J. belangrijke princi
piële politieke ·tegenstelling zijn. Maar 
deze tegenstelling is dan niet te vangen 
in de traditionele termen; ,zij zou moge
lijk meer weg hebben van de oude te
_genstellingen in het socialisme zelf dan 
·van de tegenstelling tussen socialisme 
en liberalisme. · 

DRS.'P. A. DELVAUX,.Zeist 

Enerzijds betoogt de ·heer Delvawv 
dat de PvdA geen waTe socialistische 
paTtij is. Aan de ande1·e kant waagt hij 
zich af wat nu . eigenlijk nog de essen
tiële .politieke geschilpunten zijn t'ltsse'lt 
socialisme en libemlisrne. Het zou 1nij 
weinig moeite kosten die geschilpunten 
bijvoorbeeld t·nssen .het socialisme. van 
Nieutv Links en het liberalisme op·. ie 
sommen. Gmag ben ik het met de hee1· 
Delvaux eens dat Nieuw Links in zijn 
·interpretcttie van hèt socicûisme v.e'l'àm· 
gaat dan de officiële PvdA. Maar ik .gttJ~ 
die officiële PvdA. toch wel àe .eer ge
zien te .worden als eeli socialistische 
partij; Zij mag dan wat wateT in de 
rode wijn gedaan hebben, te veel vom· 
de Nieuw. Linksers, het is mij te weinig. 

De heeT Delvaux schrijft dat het juist 
is de .onduidelijkheid in onze politiek 
hoofdzakelijk te wijten aan het ontwij• 
ken van de keus tussen PvdA en VVD. 
Als PvdA dan - volgens zijn eigen re
denering - een synoniem is voor een 
verwate1·d socialisme, hoeveel te .meer 
is het dan juist te stellen dat de keus 

· gaat tttssen het onve1·snèden socialisme· 
, en het lib~1·alisme. 

Ph. 0. lct Ol~apelle jr. 

ADVE-RTEER' 
• 
ln ons 

WEEKBL1\D 

In deze rubriek. nemen wij brie· 
ven van lezers op, waarin een 
mening naar voren wordt gebracht 
die naar het -oordeel van de ' 
redactie de aandacht van ande1·e 
lezers verdient. Dit houdt uiter~ 
aard niet in dat de redactie .het 
altijd met die mening eens zal 
zijn. Zij behoudt zich het. recht 
voor ingézonden brieven te bekor
ten.- Anonieme brieven worden 
terzijde gelegd~ 

• Werken in Amsterdam, 

wonen in Purmerend (11} 
Mr. L. Lieuwen, lid van de gemeente

raad van Purmerend, wijst in een inge
zonden stuk in Vrijh. en Dem. van 8 · 
november, naar aanleiding van het con
gres dat de afdeling Amsterdam in okto-

. ber hield over·· "\V orten en Werken in 
Amsterdam", op een aantal· nadelen 
well~e voor zijn gemeente voortvloeiei~ 
uit het feit dat Amsterdam bouwvolume 
ter beschikking stelt van Purmerend en 
gedurende een aantal . jaren . woning
zoekenden uit Amsterdam daarheen 
dirigeert. Vanaf het moment dat deze 
melisen zich ih Purmerend hebben ge
vestigd, aldus mr.· Lieuwen, is Amster
dam van de zorg voor hen af en moet 
Purmerend voorzien in· de behoeften aan 
onderwijs, ziekenzorg enz. van duizen
den Amsterdmnrners. Een zaak, waar
voor de financiën van een noodlijdende 
gemeente als Purmerend ontoereikend 
zijn. Mr. Lieuwen betreurt deze gang 
van zaken en adviseert Amsterdam deze 
mensen maar liever onder te brengen in 
een in .de Flevopolder te bouwen stad. 

Zo op het oog lijkt dit een goed idee, 
maar de schrijver ziet toch ·wel enige 
dingen over het hoofd. 

We zitten met een grote stad waar-
. in duizenden mensen OI).voldoende· zijn 

gehuisvest, als gevolg van crisis, oorlog 
en andere zaken waar zij, noch hun stad, 
schuld aan hebben. Volgens de Nota 
Binnenstad, die b. en w. begin van dit 
jaar~ uitbrachten, . telt Amsterdam 22 % 
womnge11 met slechts'l .of 2 kamers, het 
gros uiteraard in de oude binnenstad. 

. Ruimte örrt voor de da~rin wonende. ge
zinnen betere huizen te .bouwen; heeft 
Amsterdam in ontoereikende mate.· Met
medewerking van·. de reg•e1ing; van de . 
provincie en van diverse gemeente- . 
besturen - o.a. Purmerend, maar ook 
bijv. AmstelVeen,· Cas.tricum en ·Hoorn 
- is .Amsterdam daarom al geruime tijd 
doende om zowel' in als buiten de eigen 
grenzen te zorgen voor nieuwe en betere 
huisvesting. 

. Bouw van vervangende woonruii11te in 
de zuidelijke IJssermeerpolders ~taat al
lang op het Programma, doch men kan 
er moeilijk aan beginnen voordat het 
terrein bouwrtjp is. Volgens de Tweede 
Nota Ruimtelijke Ordening zal om
streeks 1975 tegenover het Gooi met de 
bouw van de IJmeersteden kunnen wor

. den· begonnen. Recente gegevens duiden 
· er op, dat niet vóór genoemd jaar kan 
, worden begonn~n. Een e:4 ander bren&;t 

mee, -d(!.t als· Amsterda!'n· geen andere 

.. ·- êi-. ;-:~·- · .. ' 

. • f • 

MR. J. K. 0~ HEYLIGlDRS, 
Amsterdain 

• Vrij en onverveerd._ 
Als overtuigd voorstand~r ~~~; de y~po

narchistische staatsvorm zij hèL . mij 
Vergund enkele opmerkingen te maken 
nJ.et . betrekking tot de . Ka11ttelken~rigen 
van de heer D. W. Dettmeyèf. (il1 Yrijh. 

. en Dem. van 15nov.) op hèt boekje; dàt 
het Monarchistisch-Democrattsch Jonge
ren Contact het licht heeft , iloen _zièn 
nÇtar aanleiding van. het. recente ~&,jartg· 
regeringsjublileum van · kó1iingin Jiilia
na. Het heeft mij verbàasd dat vrijwel 
alle bijdrage]l door "ouderen" zijn 
geschreven en de "jongeren" het stil
zWijgen hebben l:)ewaard. Dit is heden 
te'n dage zelden. het geval bij jongeren. 

f[et boekje, getiteld "Vrij en Onver• 
veerd" · zal, naar ik vrees buitenstaan
ders weinig imponeren. De artikelen 
zijn voor het grootste deel van een ver
bijsterende conventionaliteit. Het op'èilt 
met een banaal· en quasi-romantisch 
verhaal van jkvr. Henriëtte L7 T: de 
Beàufort; een ' ·eerbiedwaardige 
·schrijfster over het Oranje Huis, . maar · 
ver afstaartdé van de jonge generatie. 
Vandaar dat haar artil,el wemelt van 
verjaàrde en geijkte termen (zij. heeft 
het o.a. over "een monter glimlach
tende fluistercampagne" •toen in 1908 
het gerucht liep dat koningin Wilhelmi
na in verwachting was; · zij memoree.rt 
allerlei "liéve" gebem·tenisjes in het ko
ninklijk gezin en noteert· ëen gezegde 
vah de kleine Juliana, die het. zo .prettig 
vond bij hàar grootmoeder in het Paleis 
Voorhout op bezoek te gaan "Qmdat de 
limonade er veel zoeter is" ! Hoe is het 
mogelijk dat een "koningskind" zó iets 
gewoons zegt ! 

Tussen de bijdragen van ,dl~. W. 
·Drees, de Haagse .oud-burgemeester .m~·. 
H. A. M. T. Kolfschoten, dr. J. A. de 
Koning, voorzitter VÇtn· het Nederlands 
Cultureel . .Contact, en anderen zijn er 
slechts twee van werkelijk nive!l-U: di.,e 
van prof. dr. H .. Brugmans, rector van 
het Europa-College in Brugge en di.e 
vah oud-minister mr. E. ;N. van Klef
fens (,,De waarde van ons 
staatsbestel"). Zij passen in .het klimaat 
·van onze tijd. Het artikel van partijge
noot mr. ;El. H. Toxopeus is ".. men 
ve1:geve l1lij dit oordeel. - een aane~n
rijging van gemeenplaatsen ("Oranje is 
door historische banden met ons land en 
vólk verboÏ1den'' . en soortgelijke afge
Za\'Lgde overpeinzingen), clichés die on
ze voorouders bij voorkeur gebruikten. 

, Mr. -.Toxopeus hoopt aan heL slot.:van 
zijn artikel . dat O!~Zy ko~î:g~h~ #pi; in 
lengte van Jaren al,s ~onmgm , der.: ;Ne
derlanden vóór zal blijven gaan. Een 
originele wens... Over de bijdragen van 
de sportleraar Anton Geesink en van de 
toneelspeler Willy Walqen .. (Snip en 
Snap) zwijgen wij 'beter. 

Het is heel jammer dàt · het boekJe 
geen hoger peil heeft kunnen bereiken. 
Van de monarchistische jongeren had 
men een nieuwe kijk op ons modern 
koningschap moge11 verwachten. Voor 
de niet-monarchistisch gezinde jeugd 
mist het elke propagandistische waarde. 

L. ALETRINO, Amsterdam 

om ook langs 
die weg de V\' D 
te steunen 
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NATO waarschuwt Moskou 
Ook ditmaal werkte de ijzeren _wet 

van oorzaak en gevolg. Moskou pleegde, 
onrechtmatig, geweld in Praag; Het 
antwoord kwam met woorden, maar 

. wàt. voor woorden, uit -Brussel. De Na
to-ministerraad had na de Russische in
vasie in Tsjechoslowakije zijn decem
ber-zitting met een maand vervroegd. 
Het overleg .met een niet mis ·te 
verstaan slotcommuniqué werd tot een 
der belangrijkste gebeurtenissen in het 
bestaan van de Noordatlantische Trac~ 
taats Organisatie. · · 
~Is gevolg · van een communistische 

coup . in Praag. eri een trouwens stèeds 
dreigender optreden van het Sowjetcom
mtmisme werd bijna een twintig jaar 
geleden ·deze militaire alliantie-in-vi:&. 

· destijd opgericht~ Zij was . zuiver de
t~nsièf bedoeld. Zonder de, kwalijke, · 
impuls uitgaande van het Russische·. op
treden .in Praag, dreigde een deel der 
cohesie verloren te gaan. H;et Kremlin, 
all.een het Kremlin, is er debet aan dat 
deze. samenhang, alweer met defensieve 

. doeleinden, verstevigd is. 
De tendens om de Nato op de helling 

te zetten kwam ten dele voort uit dè 
wens, ontspanning. te bevorderen tussen 
de twee machtsblokken in deze wereld. 
Tevens uit de overweging dat de Russen 
hadden afgezien van geweld en er met 
hen te praten viel. 

Toch mocht en mag men niet verge
ten dat Rusland tezamen met zijn com
munistische satelliet-vrienden steevast 
·een psychologische koude oorlog juist 
tegen de Nato heeft gevoerd. Het 
Russische imperialisme heeft er belang 
bij het Westerse thuisfront te ondermij
nen. Zo fulmineerde men tegen de Nat-o. 
En al . die niet-communisten in het 
Westén die beu zijn van wat zeer gene
raliserend het establishment wordt ge
noemd, fulmineerden lustig mee. Zij de
den dit zonder ·te -beseffen dat zij daar
inee in de kaart speelden van de ptinci
piële.tegenstanders van onze Westerse 
- in onze ogen nog altijd eéhte - de
mocratie. 
. Het slotcommuniqué van de conferen
tie te Brussel stelt een aantal zaken in 
een zeer duidelijk licht. Het veroordeelt 
de militaire inval in Tsjechoslowakije 
die v-olmaakt strijdig is met. het Volken
l~echt. Het verklàart zonder omwegen 
dat de Nato-landen "vastbesloten" zijn 
,,hun gemeenschappelijke verplichtin
gen na te komen en de leden van het 
bondgenootschap te verdedigen tegen el
ke ·aanval." Dit dus wat de "eigen" 
Nato-landen betreft. Daarnaast wordt 
verklaard, dat . ,,elke Sowj.et-inmettging. 

. die . Öp directe of indirecte wijze de 
toestand in Europa of in de Middel
landse Zee zou beïnvloeden_ een -il~terna
tionale crisvs met ernstige gevolgen" 
(cursief_ van ons L._ M;) zou ,,doen 
ontstaan". Daar is geen woord· Frans . 
bij, met dien verstande dat . ook de ver
tegenwoordiger van Frankrijk, minister 

· van· buitenlàndse zaken Debré, het com
inuniqtié heeft onderschreven. Hij gaf · 
bovendien te kennen dat, bij !Jen 'geval 
van 'Qedreiginif van het Nat<rgebied 
uien mag rekenen -op de volledige me
dewerking van het Franse militaire ap
paraat. Dat de gebeurtenissen in Tsje
ch()slowakije, vooral ook de versterlüe 

Russische· aanwezighei_d in de Middel
landse Zee, aan deze Franse ommekeer 
niet vreemd is, daaraan hoeft. men niet 
te twijfelen. . Thans noemde minister 
Debré. de Nato de hoeksteen van het 
Franse buitenlandse · beleid. De NRC 
vroeg zich dan ook terecht af "waarom 
de Nato zonodig .van Parijs naar Brus~ 
sel moest verhuizen." Maar toen dit 
gebeurde droomde president de · Gaulle 
nog van- een onafhankelijke politielr tus• 
sen .. Oost en West. Wensdroom, .die 
reeds door de' geografische ligging van 
Frankrijk,. duidelijk geïll)lstreerd .in 
twee wereldoorlogen, niet in vervulling 
kon gaan. 

Dominerende factor in de óvèrwegin~_. 
gen der .. Nato-parlner:s is verder. dat. het 
Russische optreden "onzekerheid" heeft 
doeri ontstaan over de intenties van. Q.e 
Sowjet-Unie. De Sowjets hebben met het 
gebruik· van geweld zich een zeer slecht 

lid van "de . Verenigde 'Naties getoond. 
Het Gharter ·veroordeelt immers geweld 
ter beslechting van interernationale 
geschillen: De onzekerhÉlid is toegeno-· 
men door de nieuwe Russische doctrine, 
dat de Sowjets ;~;ouden. mogen . interve
niëren in zaken van die staten, die deel 
uitmaken van een. zo :genoemd socia
listiséh gemenebest. Ook dit· is in strijd 
met _ de grondpeginselen . der Volke
ren-organisatie. Rusland dat altijd te 
keer gaat tegen de ·vermeende "agres
sie" van anderen, heeft ÏI! . Praag een 
bijzonder slecht voorbeeld gesteld. Geen 
wonder dat het .Nato-communiqué zich 
ook bezighoudt met de randgebieden 
achter het IJzeren_ Gordijn. En daarop 

·slaat de. boven reeds genoemde zinsnede 
over. de. ernstige crisis :die zou kunnen 
. ontstaan na direéte · of indirecte Sow
jet-inmenging ook . buiten de landen van 
het Warschau-pact. Dean Rusk, de Ame-

Word lid van de VVD 
Vul vandaag nog deze bon 
Algemeen Secretariaat VVD, 
Den Haag. 

m en zend hem naar 
Koninginnegracht 61 te 

Naam 

Adres 

Woonplaats 

*) wenst lid te worden van 

*) verzoekt inlichtingen over 
de VVD 

. "') S.v.p. doorstrepen wat niet bedoeld wordt. 

REGISTRATIE VAN VISA 
Het Tweede~Kamerlid voor de VVD · 

de heer H. J. _L. VonlJ.off, heeft aan de 
ministers. van .. justitie en defensie . de 
·volgende schriftelijke vragen gesteld: 

· 1. Is het waar, 'dat de· Koninklij!{e 
Marechaussee bij · haar grimsbewa: . 
kingsfaàlr . opdrarht heeft te registreren~ 
welke· visa _voorkomen in paspoorten van 
in het land terugkerende reizigers? 

2.. Indien deze vraag bevestigend 
wordt beantwoord, kunnen de ministers 
dan mededelen, welke beweegredenen 

· daaraan ten grondslag liggen en waar
toe deze gegevens dienen?_ 

· 3. Zijn de ministers niet yan oordeel, 

' ·:· :·. 
'1 

dat het noodzakélijk is, dat deze be
weegredenen \vorden ·meegedeeld aan 
de reizigers, die .aan deze· controle wpr-
den onderworpen? · · · 
Toelichting 

Bij vra:gensteller heeft zich. een rèizi
ger gemeld, diè tit.- 'de laatste. week van 
oktober bij·de grenspost Y~nlo _aan 'n der
gelijke controle 0n.deJ:Worpen is . ge
weest. Op zijn vraag, of· hij ingelicht 
lwn worden over de reden, waarom zijn 
paspoort op -deze wijze werd gecontro
leerd en_ de visa geregistreerd, zei ·men 
dat dit berustte op instructies, die. men 
hem verder niet lwn toelichten. 

rikaans_e minister van buitenlandse za
ken heeft in dit verband Joegoslavië en 
Oostenrijk genoemd. Men vindt overi
gens .geen met namen aangèduide lan
den in het slotcommuniqué. Dit 
geschiedde om moeilijkheden van die 
landen met Moslrou te voorkomen. Te· 
vens wilde men zelfs niet de schijn wek• 
ken, dat_ andere, niet genoemde landen 
werden "vrij" gegeven als jachtterrein 
voor Russische agrèssiezucht. 

Reeds de voortdurende toevoeging 
van eenheden aan de Russische. vloot in 
het Middellandse Zee-gèbied vereist 
ee11 versterking van _het militaire Na
to-apparaat. Aan deze versterking ook 
elders kan en wil geen der Nato-bondg&o 
noten zich. onttrekken. Dit schept conse
quenties in de vorm van financiële of
fers: Daaraan wordt deze week in de 
Nederlandse volksvertegenwoordiging 
aandacht besteed. Militair klaplopen· is. 
een houding die een land, dat zichzelf 
respecteert, niet aaimemen Iran. 

Alles tezamen is de Nato-verklaring 
een zeer duidelijke . waarschuwing aan 
Sowjet-Ruslánd niet voort te gaan met 
het volge;n van een militair-futerventi<r 
nistische lijn. 

Toch wil men terecht blijven streven 
naar ontspanning. Paarvoor moeten 
echter opnieuw de mogelijkheden worden 
gecreëel'd. Op welke wijze dit moet 
geschieden vormt een ernstige vraag. 
Het antwoord is niet· te vinden in Brus
sel. Ook niet in Parijs. 
·.van Moskou_ hangt het af of een begin 

van vertrouwen in vreedzame bedoelin
gen wordt hersteld. 

.L.M. 

BELASTING-
·ONTWERPEN 
(Vervolg van pag. 3) 

boden was wegens de sanering van het 
Gemeentefonds. Voorts dat ik· niet en
thousiast was over dit wederom optreden 
op d:it "speelten·ein van de fiscus" zoals 
ik het noemde. Verder '.heb ik uitvoerige 
aandacht geschonken aan de positie van 
de detail- en grootllandel, waarbij ik er 
op wees dat ~et ·verheugend is dat de · 
procentuele marge waarschijnlijk zal 
wol·den gehandhaafd, maar dat mèn l}an 
nog ·niet toe is aan het rechttrekken van 
de ve,rlaging daarvan,· ontstaan_ in 1961>. 

qok de situatie voor de detailhandel in 
de grensstreken m.b.t. dit artikel, met 
n_ame_ tegenover België, is zeer klem
mend. De heer ToX-ópeus wees daarop 
reeds bij de algemene beschütiwiJ1gen. 
Ik hekeldè ook nog op. de trage gang van 
zaken bij de unificatie der · àccijnsen in· 
Beneluxverband. De staatssecretaris. zal 
overigens met betrekking tot de situatie 
in de grensstreken enige maatregelen 
nem~n. _Wat. de marge betreft: Wij moe
ten· het · beste yan de onderhandelingen 
tussen de partners in de distributie
kolom hopen; zö geen overeenstemming 
wordt bereikt, grijpe de regering in met 
inachtneming. van de door mij geuite 
wensen. 

Nederlands "neen''. tegen· de Rhodesië-resolutie ·· 
. Sedert 1965 heeft Nederland zich in de 

Verenigde Naties .. onthouden !Jij s~em~ 
ming over de resoluties inzake 
Zuid-Rhodesië op grond van de overwe
ging, .. dat ons land weliswaar kan 
instemmen met de uiteindelijke bedoe
ling. van het streven der Afrikaanse lan
den om het regimé vim Ian Smith te 
venvijderen, maar de aanbeveling aan 
Engeland om geweld te gebruiken niet 
kan overnemen. 

Nederland heeft de resoluties van de 
Veiligheidsraad, die eerst beperkte, 
vrijwillige, en later (mei 1968) meer 
uitgebreide en mandatoire sancties te
gen Rhodesië afkondigden, ten volle toe
gepast en uitgevoerd, zulks in weerwil 
van de gevolgen voor zijn buitenlandse 
handel. 

Nu heeft ons land tegen de Rho
desië-resolutie gestemd, of, om vollèdig 
te zijn: het heeft zich opnieuw onthou
den op de kleine resolutie n.a.v. de 
besprekingen op de "Fearless" en 
"neen" gezegd tegen de grote resolutie. 
Waarom? 

Dr. K. van Dijk, Tweede Kamerlid voor de 
VVD, die te New Vork áe Algeme~e Vergade

- ring van· de Verenigde Naties· bijwoont, zet in 

dit ~rtikel uiteen waarom ons land tegen de 
z.g. Rhodesië-resolutie heeft gestemd .. 

92 stemmen vóór, 9 tegen (Verenigd 
Koninkrijlr, Verenigde Staten, Australië, 
Nieuw Zeeland, België, Nederland, 
Luxemburg en uiteraard Portugal en Z. 
Afrika) bij 19 onthoudingen (andere 
westelijke landen en - voor het eerst -
verscheiden Latino's) is een 
rechtstreekse uitnodiging om het pro
bleem zo te zien. 

Drie stappen verder 

1. Er stond een absolute veroordeling 
in. van de administrerende mogendheid 
wegens onmacht en onwil. Is de on
macht wellicht terecht geconstateerd, 
van onwil is geen sprake. Het gebruik 
van geweld gold niet meer als één van 
de middelen, maar als het enige mid
del. 

lingshulp bij een gesloten. Suezkanaal! 

3, Men \vil de vrijheidsstrijders erken" 
nen en hen. brengen onder de Conventie 
van Genève betreffende. de behandeling 

· van krijgsgevangenen . van · augtistus 
1949. ·Wat dat volkenrechtelijk !Je tekent, 
behoeft nauwelijks nader bebog. 

Op grond . van deze overwegingen 
heeft Nederland "neen" gezegd, en wij 
hopen, dat de oppositie van de hele 
Benelux zijn uitwerking zal hebben op 
de resoluties, . die nog in de lucht hangen 
over dit deel van Afrika. Hèt punt ·van 
onenigheid blijft. het resultaat van de 
sancties: wij menen dat die wel zullen 
werken, Afrilranen en communisten be
weren, dat ze dat niet doen, en hanteren 
in hun betogen dan (optimistische) cij
fers van Ian Smith, die ze verder voort
durend een "internationale gangster" 
noemen. InternationaJe gangsters ver
dienen naar westelijk inzicht dit geloof 
niet. 

Wel, in een vorig artikel in dit blad 
(25 okt.) heb ik al gewezen op het ge
vaar van één groot conflict in zuidelijk 
Afrika: een rassenoorlog met als uitein
delijke inzet de uitbanning van de apart
heidspolitiek, Deze resolutie, in de Al-. 

. . · .geJ:!tene: _,Vergadering aangenomen met 

De resolutie over Rhodesië heeft ieder 
jaar de tendens om scherper te worden 
en verder te gaan; dit jaar gingen de 46 
indieners. dr.ie stappen verder en ons te 
ver. Die drie stappen zijn: . 

2. Men wil het complete isolement 
van Rhodesië, de sancties dus uitstrek
ken over alles; postverbindingen staken 
en in- en uitvoer van alle zuiver huma
nitaire zaken verhinderen. Daarenboven 
wil de resolutie deze sancties uitbreiden 
tot Zuid-Afrika, Angola en Mozambique. 
Denk eens aan de gevolgen daarvan 
voor. de wereldhandel ':en. de ontwiklre-

Hadden. nu de ,indieners een afzonde
lijlre stemming over de verschillende 
paragrafen toegestaan, dan zouden we 
althans door enkele "ja's" instemming 
hebben kunnen betuigen met de 
doelstelling van de resolutie. Die kans 
werd ons echter niet gegeven. 



10 - vrijdag 22 n.l"ember 1968 VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Vakverenigingspolitiek 
De vakverenigingen hebben het op het 

ogenblik moeilijk. De drie overkoepe
lende organisaties, NVV, NKV en CNV, 
zijn op het punt van de door minister 
Rooivink ingediende loonwet duidelijk 
verdeeld. Zij hebben de Tweede Kamer 
uitstel van hearings over dit ontwerp 
verzocht en verkregen, opdat zij tijd 
hebben een gemeenschappelijk stand
punt t.a.v. dit wetsvoorstel te formule
ren. Dit zou naar hun mening te grote 
bevoegdheden voor de minister bevatten 
tot ingrijpen in de vrije loonpolitiek. 

Tot nu toe hebben zij geen ge-
. meenschappelijk standpunt kunnen for
muleren. Integendeel, voor zover naar 
buiten is bekend geworden bij het onder
ling overlegder drie vakcentrales vertler 
uiteen komen te liggen. Het gaat voorna
melijk over verschil van mening tussen 
het NVV en het CNV. De oorzaak van 
dit verschil, althans een· der oorzaken, 
ligt bij . . de .. obstinate uitval van 
NVVrvoorzitter Kloos waarbij de hou· 
ding v.an zijn centrale t.o. het ontwerp 
al bij .voor.ba:at o;nwrikbaar wordt vastge
legd: absoluut onaanvaardbaar. Volgens 
het. CNV is dit een afwijking van het
geen .oorspronkelijk in de Stichting van 
de Arbeid was overeengekomen. De 
standpunten van het ·NKV en het CNV 
liggen veel dichter bij·· elkaar dan· de 
heer Kloos heeft gesuggereerd; aldus dit 
laatste, dat op zijn beurt suggereert, 
dat het NVV zich om politieke reaenen 
zo scherp mogelijk tegen het ontVferp 
opstelt. NKV· èn CNV. men~n~ . dat de 
regeriJ1g in' noodgevallén 'het''rè'è'ht i'hoet 
hebben om in te grijpen in de vrije 
loonpolitiek, al . heèf,t men verschillénde 
amen.deró.enten 'op het 9ntwerp. · 

De heer Kloos heeft intussen ook dit 
recht van de regering wel erkend. Het 
mateFi'è1e •. verschil tussen de drie cen
trales· ligt· dus bij de vraag wat men 
onder noodgeval moet verstaan. 

Er zijn evenwel aanwijzingen, dat· de 
kaarten enigszins ·anders liggen. Niet 
alleen dei heel\.K1oos heeft· zich naar··het 
oordeel van het CNV te radicaal uitge• 

laten. Ook de heer Mertens is de laatste 
tijd in zijn uitlatingen vol kritiek op het 
huidige beleid en op de gehele 
maatschappelijke organisatie, hetgeen 
doet vermoeden, dat zijn standpunt over 
het geheel toch dichter ligt bij dat ~n 
de heer Kloos, dan bij haar cJ;tristelijke 
zusterorganisatie. 

Ledenverlies 
Er zijn anderë redenen waarom het 

NVV en het NKV zich ke~melijk gedron· 
gen voelen een wat radicaler toon aan 
te slaan. De vakbonden verliezen leden: 
in het eerste halfjaar 1968 lQ.OOO; tussen 
1 juli 1967 en 1 juli 1968 is het ledental 
met 16.000 teruggeiopen. De teruggang 
is bij het NKV het grootst, nl. 9700 in 
het eerste halfjaar of 12,2 pct., bij het 
NVV 3300 of 0.6 pct., bij het CNV 1.600 
of 0.7 pct. Per 1 oktober zou de situatie 
bj.j het NKV gunstiger zijn geworden. De 
mogelijkheid is niet uitgesloten, dat het 
percentueel hoger' verliescijfer ~bij het 
katholieke verbond samenhangt met de 
afsplitsing in de KVP. De heer Mertens 
heeft wei de laatste tijd herhaaldelijk 
betoogd, dat het NKV geen politieke 
binding he,eft, maar zijn uitlatingen pas-. 
sen zeer goed in het straatje van drs. 
Aarden, die daar dan ook dankbaar ge
bruik van tracht te maken. 

De geringere neiging tot aansluiting 
bij een vakvereniging kart verschillende 
oorzaken hebl:len. Naast een zeker nihi· 
lisme enfbf een afkeer van . contributie
betaling kan 'men noemen· de grote 
werkgelegenheid in het Westen, de 
emancipatie van de gezeten arbeider; 
die zich· geen proletariër meer voelt, 
dus meent de steun van een vakbond te 
kunnen ontberen en misschien • nog tal 
van andere oorzaken. · 

De vakcentrales moet het vooral ver
ontrusten, dat hun greep op de arbei
dersmassa, die al jaren verminderd is, 
de laatste tijd weer ernstige deuken 
heeft gekregen. De staking bij Verolme 
ging . buiten de vakbonden om. Bij de 

loeie's Scheepswerven en 
·Machinefabriek N.V. 

B 0 L N E S . (bij Rotterdam) 
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Rotterdamse sleepbootstaking werd het 
NVV noodgedwongen op sleeptouw ge
nomen door een organisatie die niet bij 
de vakcentrales is aangesloten. Zij heb
ben zich steeds verzet tegen het deelne
men van niet erkende organisaties aan 
de onderhandelingen met de werkgevers 
en hen geweerd uit het· institutionele 
overleg. Dit is geen teken van sterkte 
evenmin als de aandrang tot een ver
plicht lidmaatschap van een erkende 
vakbond. In wezen zijn ·dit symptomen 
van zwakte: Een hang naar een geprivi
legieerde positie, naar protectionisme. 

Verwarring 
Men krijgt de indruk, dat de leiders 

eigenlijk niet goed weten, welke politiek 
zij moeten volgen. Dit is vooral het 
geval bij de heer Mertens, die zich 
schijnt te beijveren in radicale uitspra
ken de heer Kloos te- overtreffen, Zijn 
ze van. oordeel dat de geringere at~ 
tractie van de vakbond bij de arbeiders 
gevolg is van een gebrek aan radicali
teit? .. Men zou het .. denken wanneer. de 
heer Kloos dreigt mèt · buiten-parlèmen
taire actie en de heer Mertens te keer 
gaat tegen het maatschappelijk ·bestel. 

Dit duidt op een zekere geestelijke 
verwarring. De vakvereniging, althans 
een. levende vakorganisatie, is per defi
nitie verbonden met het ,,kapita
listische", cinde.rnemingsgewijze, . pro· 
duktiesysteem. In ·geen dictatoriaal ge
regeerde staat, hetzij. een fascistische of 
corporätieve, betzij een. commuc 
nistische, kan een vrije vakbeweging 

·bestaan, Het is niet onverklaarbaar, dat 
in de Verenigde Staten, dat . als toonc 
beeld van een "kapitalistisch" land 
wordt beschouwd, de val!:,vereJlig~nge'\1 
grote macht en invloed hebben;· lioewel 
zij niet met een politieke partij zijn 
gelieerd. Ook in een · kapitalistische 
maatschappij met ·genationaliseerde bec 
drijven, zoals in Engeland, 'v!lrandèrt de 
rol van de vrije vakvereniging niet, al 
heeft men na de oorlog gedácht,. dat 

I 

arbeidsconflicten in genationaliseerde 
bedrijven zouden verdwijnen. De taak 
van de vakvereniging is op te komen 
'\'OOr de belangen van de werknemers 
tegenover de ondernemingen, on
verschillig of deze nu in particuliëre 
handen zijn of in die van de overheid, 
Als zodanig dient die taak volledige ap
preciatie en erkenning. De vakorganisa
tie heeft zeer veel bijgedragen tot de 
emancipatie van de arbeiders en tot 

·vorming van.hun sociale wil. 
De vakverenigingen zoeken thans ver'

dere emancipatie van de arbeiders in 
de richting' van medezeggenschap· en 
winstdeling. Hier stuiten zij voorhands 
op een zekere onverschilligheid bij hun 
leden, bij ·Wie de inhoud van het··roon• 
zakje zwaarder weegt dan · rechtèrt 
waarvan - zij de omvang en ~ betekenis 
moeilijk kunnen overzien~ · '· ' : -, ' 

Voor de organisaties 'kom én bij·- dè 
uitwerking van de idee· der medezeg
genschap ook vraagtekens op. In prinCi
pe voelen zij meer voor arbeidscommis~ 
sarissen dan voor uitbeiding van be· 
voegdheden ·van de ondernemingsràden 
waarbij uiteraard het zwaar.tepunt bij 
de bedrijfsgenoten en niet bij de vak
bonden zou komen te liggen. Typisch is 
in dit verband het jongste · SER-advies 
over de uitbreiding van de bev:oegdhè• 
den van de ondernemingsraden!' votH'" 
keurspositie van . de vakbonden en ., rug
gespraak van de raden Inet vakbonden. 
De macht en: invloed· van de· vakbö:II'dert 
wordt op deze wijze min of meel" ~eker 
gesteld. Er wordt• voor '·hert 'dan eèh 
ongecontroleerde macht"'i:h het'leven'gè• 
roepen, iets waartegen ·Uit vák• 

'bondskringen - en soms zeker niet ten 
onrechte - juist verzet wordt' aangete• 
kend. Bedoelde SER-V<>orstellen··zijn:"om 
miskenbaar van· vakbondszijde ·. ge'inspi:'
reerd:' Maar wat 'hierv:an 'te·' zeggen? 
Willen de , vakbondsleiders·· Zîch "v-oegen 
bij .de "kring' der 200" van de'heer·Mér• 
tens? En dan misschien nog wel '·als~ëen 
soort "Eminenees grises"·? 

J. VAN GALEN 
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Fusies en concentraties 
!De laatste tijd rnaken wij steeds meer 

mee, d.at pndernerningen zich samenvoe
gen tot grotere eenheden. Zij beogen 
daarmee een lagere kostprijs te berei
·~çn en tot meer rendabel werken te 
komen, om zich in de steeds toenernen-
4e internationale samenwerking in de 
EEG en daarbuiten te kunnen handha
ven. Daartoe is een onderneming val'l 
groter formaat nodig. 

Dit samengaan van ondernemingen is 
ook voor allen die daarln werken van 
het allergroC>tste belang. Er ontstaan 
enerzijds voor de personeelsleden vele 
nieuwe mogelijkheden, maar anderzijds 
worden ook in geval van hergroepering 
of samenvoeging van bepaalde be
drijfsafdelingeri personeelsleden met 
ontslag bedreigd. 

De ve;rs~hillende fusies die de laatste 
tijd in verschillende vormen bekend ge
maakt werden, in een voor ons land 
ongekend groot aantal, hebben - te
recht - bij velen ook buiten de betrok
ken bedrijven de vraag doen rijzen: wat 
kan er met' mij gebeuren als mijn be
drijf binnenkort ook eens in een fusie 
betrokken raakt? Deze ongerustheid is 
nog vergroot, doordat in een aantal ge
vallen - lang niet in alle - de. betrok
kenen slechts in een: zeer laat stadium op 
de hoogte werden gebracht, waardoor 
een gevoel van een zekere machte
loosheid nog· werd versterkt. 

In de Tweede Kamer is deze zaak 
onlangs bij de -behandeling· van de be
grotingen van- economische zaken . en 
van sociale zaken in de desbetreffende 
commissies uitvoerig aan de orde ge
wèest. Alle grote partijen waren het er 
over eens dat de vorming van grotere 
bedrijfsec.onomische eenheden , in een 
groter wordende markt noodzákelijk is. 
Zij..,almvaardd~n daarmee tevens_ dat in 
een .·aantal gevallen aan. bepaalde 
ont~lagen niet te ontkomen zal zijn, al 

. behoeft. zich dat zeker niet bij a!Ie 
fusies voor te doen en al zal dat vaak· 
slechts een in verhouding beperkt aan
tal personen betreffen. 

Dit betekent echter tevens, dat in de 
gevallen waar ontslagen niet te vermij
den zijn, een oplossing gev-onden moet 
wordèrt die . niet de belangen van de 
betrokkenen op een sociaal verant
woorde wijze rekening_ houdt. Dit is met 
name ook van liberale .. zijde nadrukke
Iijk gesteld. 

Code 
Minister De Blcok deelde in de Ka

mer mee, dat er op het punt/van de 
fusie kapitale fouten zijn gemaakt, een 
- ·zeker voor een minister - tamelijk 
forse uitspraak, die hij binnenkort nog 
eens wat· nader zou moeten toelichten·. 
Hij zei voorts dat hij over ·dit onder
werp advies had gevraagd aan de SER, 
en dat intussen een interdepartementale 
commissie bezig ·was een code voor 
fusies vast te stellen: 

_De liberalen hebben de gedachte aan 
een code met instemming· begroet. Het 
VV~Kamerlid Joekes had dit reeds ge
daan· in het televisiedebat met de heer · 
Kloos, en zijn c-ollega's Portheïne en 

VR-AGEN OVER 

NIET-VESTIGEN 

VAN BEDRIJF. 

IN LIMBURG. 
Het Tweede-Kamerlid voor de VVD . 

mr. F. Portheine, heeft aan de minister 
van economische zaken en van sociale 
zaken en volksgezondheid de volgende 
schriftelijke vragen gesteld: 

1. Is het waar dat Golden Super NV, 
die van plan leek te zijn een filiaalbe
drijf in Lrnburg te vestigen, van dit 
voornemen heeft afgezien? 

2. is de reden van het onder 1. ge
noemde het feit, dat deze NV .moeilijk 
aan werkkrachten dacht te kunnen ko
men? 

. 3. Indien vraag 2 .. bevestigend wordt 
beantwoord moet dan niet vastgesteld 
worden dat de merkwaardige toestand 
Óntstaat dat, terwijl met name 
Zuid-Limburg schre,euwt om vervangen
de arbeidsplaatséil ~·oor (loor de sluiting 
yan de mijnen afvloeiend ·personeel, 
derhalve over de vestiging van in
dustrieën zoals de onder 1. genoemde, 
qeze vestiging._ niet goorgaat omdat er 
g,een animo is de~e. vervangende werk
gelegenheid te aanvaarden? 
. 4. Zo ja, kunnen de bewindslieden dan 

t;oezeggen, dàt zij' zullen onderzoeken 
"\'elke stappen of rnaatrgelen dienen te 

:worden genomen, opdat aan deze 
toestand, die een juiste visie op de pro
blematiek van Zuid-Limburg belem
mert, een einde komt? 

De redactie heeft mr. H. P. Talsma, lid van de 
sodaal-economische commissie van de VVD, 
uitgenodigd een- beschouwing te wijden aan de 
"fusie-problemèn", mede naar aanleiding van 
de kort geleden daarover in de Tweede Kamer 
gevoerde commissie-debatten. Zijn bijdrage 
treft men op de~e pagina aan. 

Rietkerk hebben dat, ieder op hun eigen 
wijze, in de Kamer bevest~gd. 

In Engeland, waar een zodanige code 
al een tiental jaren bestaat, is overigens 
wel gebleken (zie het artikel van de 
heer J. van Galen in dit weekblad van 
25 oktober) dat zo'n code veel haken en 
.ogen heeft. Hij is .é!ol drie:(Uaa1 gewijzigd, 
en gaat thans opnieuw , op de helling. 
Wij zullen er dan ook in Nederland re
kening ·mee moeten houden, dat een en 
ander in de. praktijk · mnet groeien, 
waarbij te hopen

1 
is dat alle betrokkenen 

in opbouwende zin zullen -willen samen-
werken. · 

De heer Portheïne heeft er - terecht 
'-- nog ·op' gewezen, dat het initiatief tot 
een bepaalde code ook zeer goed van 
het bedrijfsleven _zelf kan, uitgaan. Het 
zou het "image" van het bedrijfsleven 
alleen maar ten goede koinen, als het 
aan deze interessante gedachte inder
daad ~evolg zou kunnen gèveri. 

Socialè kant 

Het acc!lnt is inNederland voorname
lijk gevallen op de sociale 'kant van de 
problemen. Daar is ook een belangrijke 
taak voor de ondernemingsraden gele
gen, waarop drs. G. M. V. van Aarden
ne in zijn artikel van de vorige week 
heeft gewezen toen hij zei, dat de uit
bouw van de ondernemingsraden ais 
een goed ding moest worden gezien, · 
daar steeds meer de vraag naar het 
hoe en waarurn in de onderneming aan 

· dè orde zal kómen. 
· · ói) -de:· gèwénstheid, de vakbeweg·ing 
zo vroeg mogelijk en zo volledig moge~ 
lijk in de plarinen te betrekken, hebben 
de· heren Portheïne en Rietkerk beide 
gewezen, waarbij de laatste. ook on
derstreepte, dat de eindbeslissing bij de 
leiding van de onderneming zal moeten 
blijven Joerusten. 

Riant en 
zorgen-.. ' 

V-fiJ 
wonen 
in de 

comfortabele 

Aandeelhouders 
Ook de financieel-economische sector 

verdient hiernaast de aandacht, waarbij 
speciaal aan de belangen en rechten 
van de aandeelhouders tnoet worden ge
dacht. Bi.i een fusie van twee NV's, die 
plaats heeft door omruiling van de aan
delen van de ene NV· in die ·van de 
andere, kunnen de aandeelhouders van 
de eerste in volle vrijheid . beslissen of 
zij op de gebo·gen mogelijkheid van om- · 
ruil zullen ingaan of niet. Bij de aan· 
deelhouders van de andere NV ligt het 
iets minder. duidelijk. Het is .m.ogelijk, 
dat hun goedkeuring vereist is voor het
zij . de uitgifte van de bij de . omruil 
benodigde nieuwe· aandelen, hetzij 'de 
transactie in haar geheel. ·Het komt 
echtér ook nogal eens voor dat de 
uitgifte van nieuwe aandelen aan het 
bestuur ,of aan een groep prioriteitsaan
deelhouders is voórbehQuden, waardoor 
het goedkeurings. en beslissingsrecht 
·van ·de· l!.andeelhouders illusoir wordt. Ik 
Wil vooropstellen. dat de motieven .daar-
bij zeker niet onzuiver zijn en dat alleen 
bedoeid wordt .het belang van de onder
neming te dienen, maar een dergelijke 
oplossing heeft toch veel ongewenste 
kanten waarbij de zeggenschap .van de 
aandeelhouders zo goed als geheel ver
dwenen is. 

Een drietal gevallen heeft nogal wat 
stof doen opwaaien, waarbij het laatste 
het sterkst spreekt. Daar bestaat in de 
statuten wel een voorkeursrecht voor de 
bestaande aandeelhouders bij de uitgifte 
van nieuwe aandelen (zodat hun 
toestemming .dus vereist is bij uitgifte 
1ian anderen,. zmils bij een fusie het .. 
geyal is); .maar deze statuten geven te
vens aan de prioriteitsaandeelqouders 
de ·bevoegdheid, indien bijzondere rede
nen hun daartoe· ,aanleiding geven dit 
voorkeursrecht geheel of gedeeltelijk te 
laten vervallen. 

Coöp. Se'rViceflats ",::o,t' AK.t-t.t<..l'l/ B 0 F" u .A. ElJ E 
"CROONENBURGH" U.A. 

.Afmetingen: 
woonkamers 

7.00 x 1,.00 m. 
slaapkamers 

6.00 x 3.60 m. 

Goede en 
prettige sfeer 

en prima 
verzorging. 

Uitstekende 
bus- en trein

verbindingen. 

in aanbouw ERMELO 

In Ede zijn nog enkele 
3-kamerflots. 
In Ermelo zo\vel 2- als 
3-kamerflats met garages. 
Ruime hall entree. modern Keukent.ie met 
koelkast en stalen aanrecht. Betegelde bad
kamer en w.c. tot 1.80 m. hoog. 

• Keu~ uit 2 menu·s. 
• Voor schoonhouden flats dienst personeel 
Prachcige, bosrijke omgeving, alsmede zee en 
strand voor Ermelo bij het Veluwemeer. 
Verzorgingskasten (all in) zonder winstoog
merk, het definitieve bestuur van . de Coöp. 
wordt gekozen uit en door de inwoners. 

Indien nodig en gewenst gunstige financierings-mogelijkheden . 

Makelaarskantoor 

Roelofsen en De Vries 
Rietlaan 2, ERMELO 
Telefoon 03417-3430 

Makelaarskantoor 

H. van Laar en Zn. 
Stationsweg 79, EDE 
Telefoon 0.8380-11000 
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Die bevoegdheid is hier gehanteerd. 
Het prioriteitsaandelenkapitaal bedroeg 
f 4000,-, het gewone aandelenkapitaal 
f 6.600.000,-. De vergadering van priori
teitsaandeelhouders, dus nog minder 
dan een duizendste van het geheel uit
makende, besloot tot uitgifte van 
'f7.000.000,- nieuwe aandelen, en wel 
aan een bedrijf waar men een nauwe 
samenwerking mee wilde aangaan, 
waardoor dus in één slag de gehele 
groep oude aandeelhouders buiten hun 
toestemming om in een minder
heidspositie werd gebracht. 

De sociaal-economische commissie 
van de VVD heeft in haar rapport over 
.de herziening van het onderne
mingsrecht · voo'rgesteld, de oliegar
chische clausules, die voorrechten geven 
aan een speciale, meestal _zeer kleine 
groep aandeelhouders, (geleidèlijk) af 
te schaffen omdat .deze in strijd zijn 
met de rechtspositie van de overige 
aandeelhouders (rapport blz. 22 onder· 
5.4). Dit rapport komt met dè daarbij 
behorende ontwerp-resoluties, op een Ie- · 
denvergadering van de partij op 11 ja
nuari a.s. in behandeling. De commissie 
kan zich ter adstructie van haar betoog 
geen beter en sprekender voorbeeld uit 
de praMijk wensen dan het hier genoem-
de; · 

Buurmans 
brievenbus 

Uw buurman Wil dit l!lad mis
schien bèst eens lezea. Wie weet 
heeft bij er al vaak over' gedacht 
lid te worden van de VVD. Stop 
wat nummers van Vrijheid en De
mocratie in zijn . brievenbus. Baat 
het niet, het zal hem ook niet 
schaden! 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
V.V.D. 

Koninginnegracht 61 
's-Gravenhage 

Telefoon (070) 604803 
Giro 67880 

Rappo·rt Kiezer 
en Gekozene 
.(Ven'olg van pagina 7) 

Referend~m en volksinitiatief 

Nadat dus ook dit gedeelte was afge
werkt, werd nog even een begin ge
maakt met het hoofdstuk III: Referen
dum en volksinitiatief . 

Het minderheidsstandpunt in de com
missie, dat echter. !len. meerd.erheid van 
de partijraad achter·. iiêh ·krJeg, werd 
achtereenvolgens door de heren ,Abspoel 
en Hubert verdedigd. Zij wijzen, zoals 
de ontwerp-rninderheidsresolutie nr. 20 
wilde doen uitspreken, elke vorm van re
ferendum en het volksinitiatief onder 
alle omstandigheden af. 

In het congres won mej. mr. Kappey
ne van de _Coppello, die het meerder
heidsstandpunt van de commissie ·er
dedigde, echter het pleit. Gesplitst in 
stemming gebracht, werd het onder alle 
omstandigheden . afwijzende standpunt 
voor zover het referendum betreft ver
worpen met 130 tegen .299 sternmen en 
voor zover het volksinitiatieven betreft 
met 149 tegen 273 stemmen. 

Zoals uit het rapport blijkt, wil dat 
echter niet zeggen dat de meerderheid 
der commissie onder de huidige 
omstandigheden wel voor referendum 
en volksinitiatief ZC>U zijn. Door haar. 
voorgestelde resoluties willen dat alleen 
mogelijk maken wanneer, tegen onze 
bedoeling, in ons land toch eens tot 
afschaffing van de bestaande evenredi
ge vertegenwoordiging en instelling van 
een rneerderheidsstelsel zou worden 
besloten. dan wel tot afschaffing van de 
Eerste Kamer, of tot afschaffing van de 
tweede lezing bij Grondwetsherziening. 

Over deze resoluties werd echter niet 
meer gesproken .. Tegèn vijf uur zater
dagmiddag werd de vergadering geslo
ten. Deze resoluties en de hoofdstukken 
IV (Communicatie en representatie) en 
V (Staatsburgerlijke vorrnipg) zullen nu 
in behandeling komen in een vervolg
congres, dat waarschijnlijk in mei zal 
worden gehouden. 

A.W. A. 
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SMIT KINDERDIJK 
Scheepsbouw sinds 1687 

N.V .. Houthandel v.h. W. Kunst 
GRONINGEN 

.. 

EEMSKANAAL z.z. 19 - Tel. 05900- 36541* 

_ G_._a_s_t h ___ e_re_n_-_l_· n_e__..:.,ig_e_n_l a_. _n_d 

/ 

tel: 05760-17744: 

~ustiá &eleáen na,6q Paleis- 11t/et J..~/'.. U itsteken~e a&Gim(f~tJ.tie vur meer~(ftJ.$Se unfereaties. S~e&itJ.liteiten-YesttJ.urtJ.nt. 
V1lle~i~ 'enSÎii& va,na,f f30,- ~er ,tfSIIn ftY ~a~. 24 ka,mers, wa,a,yva,n 12 'met ~a,), feleflln en ya,Jil;, 

/ej~hotef-J/-rnhem 
annex SAVOY -RESTAURANT. 
Hotel met sfeer en gesoigneerde keuken 

RIJNTERRAS 
Onderlangs 10 ·Arnhem ·Tel. 08300-27141 

- . 
waar de gast koning is 
Cocagne, levend middelpunt van eén levende stad: 
perfekte outillage voor vergaderingen, congressen, 
shows, "feestelijke bijeenkomsten: royale hotelacco· 
modatie, restaurant, café, petit-restaurant, bar en 
bowling. Speciale arrangementen bij feestelijke gele· 
genheden; Kérstn-JiS- Nieuwjaar- Pasen- Pinksteren. 

RESTAURANT DES SPËCIALITËS. CAVE RENOMMËE. 
EINDHOVEN, VESTDIJK 47. TELEFOON 040 • 69288 

Hotel- Restaurant Barendsma-
. HEEZE (NOORD-BRABANT) 04994- 1385 

Gelegen in het hart van de Kempen. Hotel 

Restaurant van bijzondere klasse. Ideaal 

voor het houden van uw vergaderingen, 

conferenties etc . . 
Onbeperkte· párkeergelegenhe1d. 

Voor- en achterterras met uitzicht ?P tuin~ 

Kamers met privé-douche en toilet. 

Garage aan huis. Zeer goed verzorgde 

keuken en sfeervol restaurant., 

Hotel 

~~De Herikerberg" 
Markelo ..... Tel. 05476..:.223 

-Het gehele jaar geopend 

Specialiteiten Restaurant 

Ruime parkeergelegenheid 
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Eerste l(amer 
tegen ontwerp 
huurdersbijdrage 

"Vrijwel algemeen verklaarde men 
ten slotte van gevoelen te zijn dat de 

.Eerste Kamer, gezien haar specifiel'e 
taak in ons bestel op het stnk van de 
wetgeving, het onde'rhavige wetsontwerp 
nauwelijks steun zal kunnen verlenen; 
men meende daarom de regering in 
overweging te moeten geven de intrek
king van het ontwerp van wet te bevor· 
deren". 

Met deze zinsnede eindigt het vorige 
week verschenen voorlopig verslag vap. 
de vaste Eerste-Kamercommissie voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde
ning omtrent het ontwerp van wet hou
dende regelen met betrekking tot jaar
lijks door financieel meer draagkrachti
ge huurders van aan gemeenten en wo
ningcorporaties toebehorende woningen 
in 's rijks kas te storten bijdragen, km1· 
weg ook wel ontwerp huurdersbijdrage 
genoemd. 

Zoals men zich herlnneren zal, is ool' 
in de Tweede Kamer de nodige kritiek 
geleverd op dit ontwerp, dat pas na 
aanzienlijke amendering werd· aan· 
vaard. De Eerste Kamer is voorlopig 
niet van plan hetzelfde te doen en heeft 
minister Schut geadviseerd het ontwerp 
in te trekken. De minister is dat echter 
blijkens kranteberichten niet van plan. 
Hij zal normaal met een memorie van 
antwoord komen. Hoe het dan verder zal 
gaan zijn op dit ogenblik speculaties, 
waaraan we ons niet willen bezondigen. 

Hieronder geven wij de inbreng van 
de VVD in het voorlopig verslag 
van de Eerste Kamer weer en drukken 
wij ten slotte het grootste deel van een 
artikel af dat ons Eerste Kamerlid mr. 
J. de Wilde vorige week vrijdag op ver
zoek van de redactie van het Algemeen 
Handelsblad ovell' het omstreden ont
werp heeft geschreven. De kop van dat 
artikel luidde: streven is goed, de maat
regel onbillijk. 

VOORLOPIG VERSLAG 

Wat het voorlopig verslag betreft, de 
VVD-fractie in de Eerste Kamer steld~ 
bij monde van mr. De Wilde (de heerS. 
J. van den Bergh was verhinderd aan 
de samenstelling. van het verslag mede 
te werken) voorop, dat zij grote waar
dering heeft voor het huur- en woning
beleid van minister Schut. Zij acht het 
da.arom onbegrijpelijk dat de minster 
bij de behandeling van het onderhavige 
ontwerp in de Tweede Kamer heeft ver
klaard, dat verwerping van het wetsont
werp hem en het gehele beleid in grote 
verlegenheid zou brengen. De fractie 
heeft namelijk de overtuiging dat het 
ontwerp, tot wet verheven, de minister 
in grote verlegenheid zou brengen door 
de onoverzienbare onbillijkheden, welke 
bij toepassing van de wet zouden 
ontstaan. 

De VVD-leden in de Eerste Kamer 
verduidelijkten deze stelling met vele 
voorbeelden. Verwezen werd o.a. naar 
een schrijven van de Stichting Woning
beheer Assen van 6 november, waarin 
het niet om een incidenteel geval gáat, 
maar sprake is van een representatieve 
hoeveelheid categorieën, uit welke 
omstandigheid duidelijk de willekeurige 
werking van het ontwerp, wet gewor
den, blijkt. De VVD vraagt de minister 
of genoemde gegevens en categorieën 
juist zijn en ze ja, of en waarom de 
minister de ongelijkheid van behande
ling welke door aanvaarding van het 

Mr. DE WILDE 
••• onoverzienbare onbillijkheid ••• 

MINISTER SCHUT 
, •. in grote verlegenheid ••• 

ontwerp zou ontstaan, kan billijken ter 
wille van zijn beleid. 

VERWRONGEN 
Naar de mening van de VVD-leden 

dienen ook de middelen welke bij een 
juist doelgericht beleid worden gehan
teerd, hoe gekunsteld deze ook mogen 
zijn, nimmer in strijd te komen met de 
grondbeginselen van het recht, namelijk 
dat gelijke gevallen gelijkelijk behoren 
te worden behandeld. Uit het voorbeeld 
Assen blijkt h.i. dat dit grondbeginsel 
niet wordt gerespecteerd, tenzij men 
zou stellen dat de juridische catego
rieën, waarin de woningen passen, in 
dit geval essentiëler zouden zijn dan d~ 
gelijkwaardigheid van het geboden 
woongenot. De regering zal bij de be
antwoording hiervan dienen te bedenken 
dat de distributie van het woningbezit 
tot op heden in belangrijke mate kunst
matig is geweest, ·per gemeente wisse
lend en bovendien op het intern-gemeen
telijk belang en niet op de totale wo
ningmarkt gericht. Deze distributieme
thode leidde ertoe dat het volstrekt toe
vallig is in welke woning men uiteinde
lijk terecht is gekomen; het is nauwe
lijks aanvaardbaar om nu onverwachts 
degenen die slachtoffer van dit ver
wrongen distributiebeleid zijn geworden, 
extra te belasten. 

(Vervolg op pagina 6) 

Veendam en Stadskanaal kozen 
Tussentijdse · verkiezingen ktinnen 

functioneren als graadmeters voor de 
politieke situatie. In ons land is dat 
bijvoorbeeld bij enkele gemeente
raadsverkiezingen het geval, als het 
beeld niet wordt vertroebeld door 
plaatselijke lijsten en er een vrij groot 
aantal kiezers bij is betrokken. Aan die 
voorwaarden werd voldaan bij· de ver
kiezingEm die in Stadskanaal en Veen
dam zijn gehouden, omdat de gemeente 
Wildervank tussen dezé beide werd ver
deeld. Voor ons alle aanleiding om a.an 
deze verkiezingen aandacht te schen
ken, zeker ook omdat de resultaten bij 
de laatste twee verkiezingen in het 
noorden niet onverdeeld gunstig zijn ge
weest. Weliswaar nooit grote verliezen, 
maar tienden van procenten moesten 
toch worden prijsgegeven. 

Met voldoening mag geconstateerd 
worden, dat die lijn is omgebogen. In 
Veendam werden in 1966 0,29 pct. meer . 
stemmen uit~ebracht op onze lijst dan 
nu, maar vergeleken met de Kamerver" 
kiezingen in 1967 was er een toeneming 
met 0,51 pct. (1966: 13.42 - 1967: 12,62 -
1968: 13.13). In Stadskanaal was de ont
wikkeling nog beter: 1966: 7,57 - 1967: 
6,57 - 1968: 7,58. Een resultaat dat ove
rigens mede geboekt kon worden door 
het zeer harde werken van kandidaten 
en afdelingsbesturen. 

In aansluiting op deze constatering 
een enkele - voorzichtige - conclusie 
voor de landelijke politiek. De winst 
voor de regeringspartijen in Veendam, 
waar een formatie van de groep confes
sionele partijen en de VVD het goed 
deed, en ook de uitslag in Stads•kanaal, 
onde,rsteunen het gevoel dat het kabi
net-De Jong een groeiend vertrouwen 
geniet. Er is niets ontploft! De PvdA 
gaat gestaag achteruit. D'66 bracht zijn 
percentage in Veendam wel op vijf, 
maar men verwachtte na de verschil•
lende enquêtes in die kring meer. 

Een wat zorgelijk punt was het grote 
aantal wegblijvers. In Veendam stemden 
ruim SOO kiezers minder dan in 1967. 

.Gememoreerd moet worden als plus
punt het wansucces van de Boerenpartij. 
In Stadskanaal weer geen zetel; in Veen
dam deed men niet meer mee. Een 
voorbeeld ter navolging. 

Ten slotte een les voor onze besturen. 
Dit op zichzelf bemoedigende resultaat 
maakt duidelijk, dat er nu al aangepakt 
moet worden voor de verkiezingen in 
1970. Daarbij moeten de nieuwe wijken 
aandacht krijgen, waar men met de 
bestaande gemeenschap nog slechts op
pervlakkige contacten heeft. Probeert 
daar vooral activiteiten te ontplooien .. 
Het is de moeite waard. 

H. J. L. VONHOFF 

NAVO-defensie werd versterkt 
Zoals te verwachten was, heeft· de 

meerderheid van de Tweede Kamer, 
waaronder ook onze VVD-fractie, zich 
akkoord verklaard met het regè
ringsvoorstel om onze defensie-inspan
ning met f 225 miljoen te verhogen. Dat 
zal dan voorlopig ons aandeel zijn in het 
tjdens de Navo-conferentie unaniem 
noodzakelijk geoordeelde effectiever 
maken van het bestaande militaire ap
paraat. 

De dubbelzinnigheid van de PvdA op 
het stuk van de defensie, waarover wij 
in de rubriek "Onder de Loep" het een 
en ander uit Het Parool citeren, bleek 
ook weer in dit debat. Er was een vrij 
goede rede van mr. Van der Stoel, 
wiens zij het wat overbodige motie over 
de versterking van de· polrtieke rol van 
de Navo dan ook vrijwel algemene 
stemmen (ook die van onze fractie) op 
zich verenigde. Maar er was ook een 
speech van de heer Den Uyl, die toch 
weer verwarring kwam zaaien door het 
aldus voor te stellen dat de aangekon-

'digde plannen slechts een bijdrage tot 
de ,,bewapeningswedloop'' zouden bete
kenen. 

Zijn twee moties en een v.an D'66, wel
ke laatste nog weer een uitspraak over 
de Oder-Neisse-grens wenste, werden 
dan ook verworpen. 

Nog minder steun kregen ;twee moties 
van de heer Và.n der Spek (psp), die 
zich resp. voor uittreding uit de Navo 
en tegen elke opvoering van de militai
re inspanning uitspraken. Met uitzonde
ring voor de heer Fransen, gingen deze 
beide moties oolt de PvdA gelukkig toch 
te ver. 

Op het stuk van. de voorgenomen dek
king der verhoogde uitgaven heeft nog 
niemand zich volledig vastgelegd. Dat 
komt nog nader aan de orde. 

Zo mogelijk, zullen wij volgende week 
nog enkele citaten geven uit de redevoe
ring van onze geestverwant mr. Berk
houwer bij deze gelegenheid. 

A.W. A. 

• Pag. 7: Valutacrisis zonder einde 
• Pag. 11: Tekst van "Hilversumse reso

luties" 
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STOP EEN 
VAKANTIEHUIS 
IN UW KOFFER 

RENTAHOME heeft in 
de mooiste streken var 
Europa bungalows te 
huur, die alles hebben 
wat uw huis in 
Nederland niet heeft. 

GRATIS 
FOTO-CATALOGUS 

Via onderstaande bon 
krijgt u die toegezonden. 
U vindt daarin alle 
RENT AH OME 
bungalows, chalets en 
appartementen. 
Bovendien leest u in de 
catalogus hoe u één 
of meerdere bungalows 
op zicht kunt krijgen. 

BINNEN ÉÉN MINUUT 
ZEKERHEID OF UW 
BUNGALOW VRIJ IS 

Straks - kijkend in uw 
catalogus - wilt u 
beslist weten of de 
bungalow naar uw han 
vrij is tijdens uw 
vakantie. 
Als u dan (040} 17084 
belt, krijgt u dat 
onmiddellijk te horen. 
Staaltje van 
RENTAHOME serv.ice. 

CATALOGUS-COUPON 

De heer: 

Adres: 

verzoekt om toezending 
van RENTAHOME 
catalogus met· 
bungalows, chalets en 
appartementen. 

Geldropseweg 80 
EINDHOVEN 
Tel. (040) 17084 

Vrijheid enrwt 
Democratie~ 
I'""""" V•• .......... ~" •••• ··"""" •• ······At•l 
Weekblad van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie. 
Adres van de administratie 
(zowel voor abonnementen als 
voor advertenties) z Witte de 
Withstraat 73 te Rotterdam 
(postbus 824 te Rotterdam). 
Tel. 010-1110 00, abonnemen
ten toestel 219, advertenties 
toestel 224. Postgiroz 245108 
t.n.v. Administratie Vrijheid en 
Democratie te Rotterdam. 

Hoofdredacteur% 
Ph. C. la Chapelle Jr. 

Adres van de redactter 
Nieuwe Herengracht 89 B 
te Amsterdam-C. 

VRIJHEID EN DEMOCRA TtE 

voorlichten over zaken, die het alge
meen belang aangaan. 

• DRENTHE 
Het adres van het secretariaat van de 

kamercentrale Drenthe is gewijzigd in 
Marsstukken 7 te Zweeloo. Secretaris is 
de heer P. Veenhouwer. 

• MEPPEL 
In deze rubriek in het nummer ~n 22 

nov. is opgenomen een kort verslag van 
een vergadering van de kamercentrale 
Drenthe. Hierin wordt vermeld dat de 
he.er 0. Tammens aangewezen werd als 
kandidaat voor het lidmaatschap van 
het hoofdbestuur "ter vervanging" van 
mr. dr. H. K. de Langen. 

UIT DE PARTIJ 
Deze mededeling kan aanleiding ge

ven tot misverstand, omdat zij deels 
onjuist en deels onvolledig is. 

Reglementair zijn het de afdelingen 
en niet de kamercentrales die de kandi
daatstelling van de leden van het hoofd
bestuur verrichten. 

• BARENDRECHT 

Door het overlijden van de heer T. v. 
Stigt en door het aanstaande vertrek 
van dr. J. Alers naar Schiedam. zijn in 
het bestuur van de VVD-afdeling Baren
drecht enkele Wijzigingen noodza,kelijk 
geworden. In de ledenvergadering van 
14 november is in de vacatures voor
zien, zodat het bestuur thans als volgt is 
samengesteld: drs. F. Bom, voorzitter; 
C. J .. J. Löhker, vice-voorzitter; S. 
Overdijk, secretaris; A. Karreman, pen
ningmeester; J. M. Verbeek en S. A. de 
Waard, leden. 

• HAARLEM 

Op de jaarvergadering van de Kamer
centrale Haarlem, op 4 november te 
Amsterdam gehouden, is drs. A. M. Bom 
te Naarden als voorzitter herkozen en 
de heer J. Goudberg te Weesp als 
bestuurslid. De Statencentrale Haarlem 
wees als bestuursleden van de Kamer
centrale Haarlem aan de heer C. Stem
Ier· te Zandvoort en de heer J. L. Log
ger te Beverwijk. Mevrouw mr. J. L. 
Bakker-Weesing te Amsterdam werd tot 
centralevertegenwoordigster en mejuf
frouw G. van Trojen te Heemstede en 
mevrouw S. Scheffer-Withuysen te Bla-
ricum tot plaatsvervangend vertege:a
woordigster benoemd. De voorzitter 
dankte mej. Van Trojen, die zeer veal 
jaren vertegenwoordigster in de orga
nisatie van de Vrouwen in de VVD is 
geweest. 

• HEERHUGOWAARD 
In Heerhugowaard, op het ogenblik de 

snelst groeiende gemeente in ons land. 
is een afdeling van de VVD opgericht 
tijdens een openbare vergadering onder 
leiding van het hoofdbestuurslid M. 
Franck. Mr. Berkhouwer voerde er het 
woord. Binnenkort zal op eem te houden 
ledenvergadering de verkiezing van een 
afdelingsbestuur plaatsvinden. Contact
man is tot· zo lang. de heer J. de Veen, 
die samen met zijn echtgenote zeer veel 
werk voor de oprichting van de nieuwe 
afdeling heeft verzet. 

• · MIJDRECHT-WILNIS 
De afdeling Mijdrecht/Wilnis heeft op 

18 november een ledenvergadering ge
houde)l, waarop de heer J. J. P. Meyer 
uit Utrecht heeft gesproken over "wat 
jonge mensen van heden beweegt." In 
het huishoudelijk gedeelte van de verga
dering werd afscheid genomen van me
vrouw N. C-. Muller-Bakker als eerste 
secretaresse en van penningmeester· 
Chr. Janse, die zich in Heerhugowaard 
vestigt. De heer Jac. Kruithof vervult 
tot de ledenvergadering in het voorjaar 
de dubbelfunctie van secretaris-penning
meester. 

• OOSTERHOUT 
Het lid van de Tweede Kamèr mr. F. 

Portheïne heeft op een bijeenkomst van 
de afdeling Oosterhout (N.-Br.) de 
plaats en de toekomst van de zelfstandi
ge bedrijven en beroepen behandeld. 
Hij toonde daarbij het nodige opti
misme. Na de pauze kreeg hij vragen te 
beantwoorden over o.m. een nationale 
gezondheidszorg, de fusiekoorts, fus:e 
van staatsbedrijf met particulier bedrijf 
en beunhazerij. De strekking van zijn 
antwoorden was over het algemeen : 
waar nodig overheidsbemoeiing, maar 
zoveel mogelijk particulier initiatief. 

• VECHT-PLASSENGEBIED 
Onlangs maakten de VVD-afdelingen 

Loenen-Vreeland, Vinkeveen-Wa
verveen, Breukelèn, Loosdrecht, Maars
sen, Nederhorst den Berg en Abcou
de-Baarnbrugge bekend dat zij besloten 
hebben over te gaan tot een nauwere 
samenwerking op organisatorisch ge
bied. Thans kan meegedeeld worden dat 

deze samenwerking vastere vormen 
heeft aangenomen. 

Besloten is over te gaan tot de vor
ming van een commissie, bestaande uit 
de voorzitters van de voornoemde afde· 
lingen, die moet zorgen voor coördinatie 
van de afdelingsactiviteiten, het orga
niseren van bijeenkomsten die van be
lang zijn voor de gehele regio en het 
optreden naar buiten als één afdeling. 
Deze "commissie -van voorzitters" 
vormt het bestuur van dit samenwer
kingsverband. Het secretariaat wordt 
gevoerd door mevrouw M. Kruik-Ischa, 
Klokjeslaan 92, Maarssen, tel. 2239. 

In een ledenvergadering van de afde
ling Meppel gaf de heer de Langen, die 
in het voorjaar van 1969 periodiek als lid 
van het hoofdbestuur moet aftreden, te 
kennen dat hij graag bereid was zijn 
plaats aan een jongere af te staan. Zelf 
kwam hij met de kandidatuur-Tam
mens, welke door de ledenvergadering 
van de afdeling Meppel werd overgeno
men. In de 'ledoelde vergadering van de 
kamercentrale werd met instemming 
van de kandidatuur·Tammens door de 
afdeling Mepel kennis genomen. 

Deze samenwerking moèt niet worden 
gezien als een "fusie'' van verschil
hinde afdelingen, doch als een optreden 
van kleine afdelingen om kiezers en an
dere belangstellenden beter te kunnen 

Een kamercentrale heeft bij de ver
vulling van een vacature in het hoofd
bestuur eerst dan een actieve rol te 
spelen, als blijkt dat de afdelingen in 
één centrale meer dan een kandidaat 
naar voren brengen, in welk geval de 
kamercentrale haar voorkeur moet 
uitspreken. 

Spreekbeurten 
Feriede "an 29 november ·tet en met Hl. decembe-r 

29 nov. Delfzijl (20.00 u., hotel Dik; onderwerp: 
Op weg naar een nieuwe toekomst) 

29 nov. Winschoten (onderwerp: Een liberale kijk 
op de toekomst) 

29 nov. Niekerk (forum) 
29 nov. Delden, (Drost van Twente; discussie

avond) 
2 dec. Brussel (debat VVD-PvdA; liberale. 

kring) 
'2 dec. 

2 dec. 
9 dec. 

9 dec. 

9 dec. 

9 dec. 

9 dec. 

9 dec. 
9 dec. 

10 dec. 
11 dec. 

11 dec. 

12 dec. 

Leeuwarden (Politiek Café, Noord
vliet 13) 
Pesse (hotel Moes) 
Zeist (20.00 uur, Frigi; onderwerp: 
China) 
Delft (21.00 uur, liberale avond) 

Leidschendam (20.15 uur, Prot. Chr. 
lagere school, Dobbellaan 10) 
Arnhem (onderwerp: Buitenlands beleid 
en ontwikkelingshulp) 
Santpoort (20.00 uur, café-restaurant De 
Weyman; onderwerp: Een liberale kijk 
op de toekomst; afd. Velsen) 
Boskoop 
Emmen 
Den Haag (Vrouwengroep) 
Zwolle (hotel Geitenbeek; onderwerp: 
Ondernemingsrecht; mede georganiseerd 
door de afd. Kampen). 
Deventer (20.00 uur, hotel De Keizer; 
onderwerp: Ondernemingsrecht) 
Rotterdam (20.30 uur, restaurant At-
lanta; onderwerp: Recreatie en samen
voeging van gemeenten; kamercentrale 
Dordrecht) 

12 dec. Helmond (20.15 uur, zaai Traverse; 
onderwerp: Problemen rond Helmond) 

12 dec. Naarden (onderwerp: Herziening Onder
nemingsrecht; afdeling •t Gooi) 

13 dec. Dordrecht (onderwerp: De liberale po-
si tie) 

16 dec. Apeldoorn (Politiek Café; JOVD) 

H. J. L. Vonhoff 

H Wiegel 
R. Zegering Hadders 

H. J. L. Vonhoff en drs. E. 
van Thijn (PvdA) 

Mevr. mr. E. Veder-Smit 
R. Zegering Hadders 

Mr. H. van Riel 
Mr. Il. E. Koning en drs. L. 
van Leeuwen 

G. Koudijs 

Mr. J, F. G Schlingemann 

H .. Wiegel 
Ir. D. S. Tuijnman 
Drs. Th. H. Joekes 
Mevr. mr. E. Veder-Smit 

Drs. G. M. V. van Aardenne 

Mr. H. P. Talsma 

Mr. H. van Riel 

Mr. W. J. Geertsema 

Drs. G. M. V. van Aardenne 

Mr. dr. C. Berkhouwer 
H. Wiegel 

Televisie-uitzending van de VVD: woensdag 4 december, 20.20-
20.30 uur, Nederland I. Spreker: mr. E. H Toxopeus, voorûtter 
van de Tweede Kamerfractie. 
Radlio~uitzending van de VVD: donderdag 5 december, 18.20-
18.30 uur, over de :zender Hilversum U (2.98 m.). 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

• Nuttig tegenwicht 
"Ondergetekenden; leden van de Par

t-ij van de Arbeid, zijn ten zeerste 
verontru.st over de stelselmatige aan
vallen op ·een aantal standpunten van 
de partij, vooral inzake de buitenlandse 
politiek en defensie, door Nieuw-Links. 

Hiertegenover stellen zij, dat de nood
zaak van de Navo als instrument voor 
handhaving van vrijheid en vrede na de 
brute bezetting van Tsjechoslowak.jje 
verduidelijkt blijkt. Zij wijzen niet alleen 
rechtse, maar ook linkse dictaturen on
dubbelzinn·ig af en weigeren iedere 
poging te aanvaarden om een dictatuur 
te vergoelijken. Zij zien dit als een aan
tasting van de democratie, 'l!)aarvoor 
de PvdA zich duidelijk heeft uitgespro
ken". 

Deze ,.Oproep aan de leden van de 
Partij van de Arbeid", geplaatst als 
advertentie, kon men medio deze maand 
aantreffen in Het Parool en Het Vrije 
Volk. Zij was ondertekend door vijftig 
bekende socialisten van de "rechtervleu
gel" van de PvdA, onder wie prof. dr. 
L. de Jong, de ook door talloze televisie
kijkers gewaardeerde directeur van het 
Rijksinstituut vo'or Oorlogsdocumen
tatie te Amsterdam. Andere onderteke
na.ars waren o.a. het Kamerlid F. J. 
Goedhart (Pieter 't Hoen), de Amster
damse hoogleraar prof. dr. A. Heertje, 
de Amsterdamse uitgever G. A. van 
Oorschot, de heer Meijer Sluiser uit 
Bussum, dr. E. J. Tobi uit Den Haag en 
de gen.-maj.~vlieger b.d. J. H. Giesen. 

Die Oproep zou zeker ook wel zijn 
mede-ondertekend door de oud-staats
secretaris van . buitenlandse zaken prof. 
E. H. van der Beugel, ware het niet 

Adverteerder Prof. dr. L. de Jong; zie 
• Nuttig tegenwicht. 

dat diens bezwaren tegen bepaalde par
tijstandpunten of althàns tegen nogal 
luidruchtige acties in de PvdA met be
trekking tot het buitenlandse beleid, de 
defensie en de N<'o:vo bem al vrij gerur
me tijd geleden tot uittreden uit de 
PvdA hadden doen besluiten. 

De ondertekenaren van deze adver
tentie menen echter blijkens het vervolg 
van de Oproep nog kansen te zien, dat 
"de Partij van de Arbeid haar plaats 
weer zal weten te vinden, zodat zij het 
vertrouwen krijgt van een groter deel 
van ons volk". Zij zouden de PvdA gaar
ne zien als ,.het verzamelpunt van alle 
progressieven in ons land" en zij achten 
een beweging van de partij in de rich
ting van "de uiterste linkerzijde van 
het politieke krachtenveld, waar som
migen naar streven, daarvoor niet dien
stig". 

De vijftig ondertekenaren verzoeken 
leden van de PvdA hun instemmfng met 
de inhoud van de Oproep te betuigen. 

Hoewel wij de politieke richting van 
de ondertekenaren van .deze Oproep niet 
delen, kunnen wij het met hun bezwaren 
Wel eens zijn. Ook tegenover de vrijwel 
dagelijks in de radiorubriek "Deze Dag" 
van de VPRO gespuide eenzijdige-ont
wapeningsideeën, zoals die vooral in de 
PSP en ook bij Nieuw Links in de PvdA 
leven, is deze actie als een nuttig en 

onder 
deloeR 

zelfs dringend noodzakelijk tegenwicht 
te zien. 

• Terugkeer met trompet
geschal 

Wanneer het voor hem niet wat te 
"militairistisch" zou klinken, zouden we 
kunnen zeggen dat de heer Vondeling, 
na als gevolg van een ernstig auto-on
geval meer dan een jaar te zijn uitge
schakeld geweest, met trompetgeschal 
in de politieke arena is. teruggekeerd. 

Wat men dr. Vondeling ook zou kun
nen verwijten, zeker niet dat hij niet 
zorgt voor een dosis levendigheid in de 
politiek. Hij behoort bepaald niet tot de 
stillen in den lande. 

' Ook met zijn boek "Nasmaak en 
Voorproef", ingeleid op · een perscon
ferentie, heeft hij weer voor enige dei
ning gezorgd. Voorlopig heeft hij ook 
ons voldoende stof verschaft om in de 
komende weken aan een aantal door 
hem aangesneden onderwerpen succes
sievelijk enige aandacht te bestëden. 

· eerste man, Vondeling, is de rE>presan
tant van de opvatting,. dat de PvdA een 
progressieve volkspartij moet zijn; een 
ondogmatische,. nuchtere, progressieve 
partij dus. De tweede man, Van der 
Louw,· is een typische vertegenwoordi
ger van Nieuw Links, dat de PvdA wil 
terugvoeren naar het "zuivere socia
lisme" - wat dat dan ook mag zijn. 
Maar in ieder geval een partij die eer
der dogmatisch en emotioneel is dan 
het partijtype dat Vondeling in het 
hoofd heeft. Wat de derde man, Eysink, 
prescies voorstelt, is minder duidelijk. 
Pluriform, zo erkent Het Parool, is het 
zonder twijfel, maar dubbelzinnig ook, 
omdat een partij onder zo'n leiding dui· 
delijk twee, nogal verschillende, gezich
ten zou hebben. 

2. De buitenlandse politiek. Ook hier 
volgens Het Parool een soort niets-wel· 
les gézicht. Men is onder de huidige 
omstandigheden voor handhaving van 
de Navo. · Maar tegelijkertijd maakt 
men ten aanzien van een - bescheiden 

versterking van de Navo zoveel 

D~at is wel van belang, nu is komen / 
vast te staan dat de heer Vondeling zijn 
fractiegenoot dr. Tans zal gaan opvol
gen als voorzitter van de Partij van de 
Arbeid. Het heeft nog wel enige moeite 
gekost voordat het partijbestuur over 
diens kandidatuur tot unanimiteit kon 
komen. "Nieuw Links", dat in het par
tijbestuur in verhouding sterk is verte
genwoordigd, heeft van den beginne af 
bezwaar gehad tegen de combinatie van 
het partijvoorzitterschap en het lid
maatschap van de Kamer. 

voorbehouden, dat men dat altijd kan 
uitspelen tegen degenen in eigen gelede
ren die eigenlijk Navo-tegenstanders 
zijn. 

Men is tot nu toe altijd tegenstander 
geweest van een volkenrechtelijke er
kenning van Oost-Duitsland "zonder 
meer", maar voelt er toch wel voor als, 
Ulbricht daar een zekere "normalise· 
ring van de betrekkingen" tegenover 
zou stellen. 

3. Het· is ook de· indruk van de redac
tie, dat de buitenlandse politiek van de 
PvdA weinig met het buitenland en veel 
met het binnenland heeft te maken. Met 
andere woorden, dat de PvdA bezig. is 
om, los van de merites van de zaken 

1,In de gegeven .situatie" heeft eohter 
zelfs Nieuw Links water in de wijn ge-

De heer Vondeling gaf enige omstandsters een voorproefje van zijn boekje 'Na
smaak'; zie • Terug met trompetgeschal. 

daan, hetgeen wel wat zal z''n verge
makkelijkt doordat in fëite eeri drie
manschap aan de partijtop wordt ge
vormd en de heer Vondeling nadrukke
lijk heeft verklaard, dat hij het partij
voorzitterschap slechts twee j::.:ar za.! 
vervullen. 

Een tijdelijke functie dus maar men 
weet het: niets is soms zo blijvend als 
het tijdelijke. Misschien echter denkt en 
hoopt de heer Vondeling nog wel weer 
eens minister te worden. 

• , Van twee wanen? 
Deze wijze van kandidaatstellen en 

de hele verdere gang van zaken in de 
PvdA heeft Het Parool aanleiding ge
g-even tot een hoogst onvriendelijk re
dactioneel commentaar onder de kop 
"Van twee wallen" (maar dan zonder 
vraagteken). 

Bedoeld hoofdartikel haakt aan bij 
de leuze, dat de PvdA bezig is een "plu
riforme" partij te worden. Het heeft er 
naar de mening van Het Parool echter 
veel van weg, dat "dit dure woord" 
niet zoveel anders betekenen gaat dan 
gewoon: dubbelzinnig. Daar zijn vol
gens het blad verschillende tekenen 
voor: 

1. De partijtop zal in het vervolg moe
ten bestaan uit driè voorzitters. De 

waar het om gaat, buigingen tP maken 
naar stromingen in de partij, of veron
derstelde stromingen onder de kiezers. 
Daarbij speelt kennelijk ook een rol, dat 
men in de pas wil -blijven met de moge
lijke toekomstige partners in een "pro
gressieve concentratie". Men. probeert 
zorgvuldig zo te lave.ren, dat men het 
contact niet verliest met de PSP, met 
D'66 en met de RPR, die ieder een 
buitenlands beleid voorstaan dat, in 
verschillende maat en graad, "links 
staat van wat de PvdA tot nu toe heeft 
voorgestaan". 

4. Wat- nu nog dubbelzinnig is zou, zo 
vreest Het Parool, als de lijn wordt 
voortgezet. op den duur kunnen uitmon
den in een nieuwe buitenlandse politiek 
van de PvdA. Die zou dan bestaan in 
niet meer dan formele aanvaarding van 

Voor verzorgde levensmiddelen 

en fijn fruit 
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de Navo en tegelijkertijd het berijden 
van alle linkse stokpaarden op buiten
lands politiek gebied. 

Als de PvdA die kant uitwil, zo is de 
conclusie van het Amsterdamse blad, is 
het maar het beste dat zij dat dan ook 
zegt, Een dubbelzinnige politiek die Îll 
feite berust op de wens om van twee 
wallen te eten, is op den duur schade
lijker voor de politieke hygiëne dan een 
duidelijke politiek - wat daarvan dan 
ook de inhoud zij. 

• SPP 
Zoals uit dr. Vondelings boek en uit 

zijn nadere toelichtingen op de perscon
ferentie is gebleken, verwacht - en 
hoopt - hij dat tegen de eerstvolgende 
Kamerverkiezing duidelijk twee combi
naties (niet: partijen, maar partijcom
binaties) tegenover elkaar zullen komen 
te staan. Hij meent zelfs, dat de. beslis
sing eigen al gevallen is; dat een 
ontwikkeling in gang is gezet, die vrij
wel automatisch tot een stuk vereenvou
digde structuur voert en dat die niet 
meer te stuiten is. 

Naar zijn verwachting zal het kabi
net-De Jong zijn volle vierjarige periode 
(tot 1971) wel halen en hij acht de kans 
dan groot, dat dit kabinet en de politiek, 
w.elke het heeft gevoerd ,en eventueel 
verder denkt te voeren, dan de inzet 
van de verkiezingen wordt. · 

Dat is, in het geval een stembusak
koord tussen de confessionele partijen 
en de VVD mogelijk zou blijken, een 
ook naar ons oordeel het meest voor de 
hand liggende constructie. 

Het is heel goed dat het zo gebeurt, 
meent de heer Vondeling· . .,De onderhan
delingspositie van de VVD wordt erdoor 
versterkt, hetgeen zijn invloed zal heb
ben' op het ·regeringsprogram. Zo g·aat 
de scheiding .der geesten zich voltrek
ken.'' 

Dit betekent dan een politieke tweede
ling; de g~zamenlijke regeringspartijen 
tegenover wat de heer Vondeling zou 
willen aanduiden als de .,Samenwerken
de Progressieve Partijen". Tot die 
"linkse concentratie" zouden dan met 
de PvdA (moeten) gaan behoren D'66, 
de PPR en~ misschien- de PSP. 

Het Algemeen Handelsblad meende in 
een hoofdredactioneel èommentaar hier
op dat het tijd wordt, dat aan de ene 

, zijde de christelijke partijen en dan 
vooral de ARP tot eenzelfde inzicht ko
men. Aan de andere kant zal - zo 
meent het - "D'66 er natuurlijk groot 
bezwaar tegen maken door de heer Von
deling in het linkse blok te zijn geïncor
poreerd.'' 

In de werkelijke ernst van dat be
zwaar bij D'66 hebben· wij nooit zo erg 
g~Ioofd; In de politiek van deze groepe
rmg ligt wel . heel wat onduidelijks 
maar uiteindelijk zal ook zij, juist al~ 
voorstandster van stembnsal<koorden 
toch een keuze moeten doen. ' 

Persoonlijk menen wij dat er nauwe
lijks twijfel mogelijk is, dat die keuze 
dan zal gaan naar een akkoord met de 
PvdA en de PPR. al zal dat D'66 dan 
wel aanhangers kosten (maar zeker óók 
in het omgekeerde geval). Dat zijn dan 
zij, die bij de, volgende Kamerverkiezing 
tot de conclusie zullen komen. dat zij 
niet bij D'66, maar bij de VVD thuis 
horen. 

-• Haalbare zaak? 
Toch loopt de heer Vondeling o.i. wei 

'Yat gemakkelijk heen over de tegenstel
lu:gen, welke onder de partijen, die de 

, "hnl<se concentratie" zouden moeten 
vormen, leven. 

De heer Schmelzer heeft op een 
Amsterda.~se bijeenkom~t al betoogd, 
dat er biJ de vorming van een linkse 
concentratie een summum van onduide
lijkheid zo~. ontstaan .. In een gesprek 
met De TIJd heeft hij dat nog nader 
toegelicht. Als de prorrramma's van de 
kandidaten voor zuil<" een concentratie 
tot één programma gemaakt moeten 
worden, komt er onvermijdelijk een 
gTote hoeveelheid compromissen tot 
stand. Z. i. zal de achterban dat niet 
nemen. Zonder volledig te willen zijn, 
noemde hii de volgendP verschillen: 

D'66. wil een rechtstrePlts g·elwzen mi
nister-president,_ m~ar PvdA, PPR en 
PSP niet. 

D'66 wil een vorm van distric
tenstelsel invoeren. maar de PSP zeker 
niet. • 

· D'66 wil een eigen risico in de ziekte
kostenverzekering-. de PSP niet. 

De PvdA wil nationali~<>ring van het 
verzekeringswezen en grond in f!!:e
meenschapshanden, waar D'66 niet voor 
voelt. 

De PSP wil zonder meer uit de Navo, 
tal van nationalisering-en, onderne
mingsraden met: bijna onbeperkte be
voegdheden, a-fschaffing van militaire 
dienstplicht en tal van andere eisen 
waar geen van de andere partijen ach~ 
ter kan gaan staan zonder zi~hzelf of 
altl'1ans hun achterbaTJ weg te cijferen. 

Kortom: de heer. Schmelzer gelooft 
dat een progressieve concentratie uit 
programmatische overwegingen geen 
haalbare zaak is. tenzij men de duide
lijkheid aan de _vernieuwing wil opoffe
ren. 

We moeten erl\énnen. dat daar toch 
wel veel waars in lijkt te zitten. 

A. W. ABSPOEL 
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Begroting voor volgend jaar 
DEZE week is het ontwerp van · b. en 

w. voor de Amsterdamse. begroting 
van 1969 bekendgemaakt. Het tekort is, 
zoals in de dagbladen is vermeld, bijna 
105 miljoen gulden, · een getal waar ei
genlijk nog eens tien miljoen moet 
worden bijgeteld omdat een verwachte 
bijdrage in het tekort van het openbaar 
vervoer van ongeveer tien miljoen gul
den daarin al is verwerkt. Vergeleken 
met vorig jaar moet men dus zeggen 
dat Amsterdam ditmaal twintig miljoen 
meer over de rode streep is gegaan dan 
bij de begroting voor 1968. Toch gelove11 
b. ·en w. met deze opstelling te hebben 
bewezen dat het hun ernst is met h.ot 
streven naar een maximale. bezuiniging 
en dat de begroting een bijdrage is tot 
de sanering van de gemeentefinanciën. 
Dat kan waar zijn,. wij zullen moeten 
afwachten wat de gemeP.nteraad ervan 
zal zeggen. 

Zeker is dat een van de moeilijkheden 
waarvoor grote steden steeds meer ko
men te staan is de enorme last die de 
accumulerende schulden over vorige ja
ren betekenen. De vlottende schuld van 
Amsterdam· was eind 1963 zestig miljoen 
gulden, op ·het ogenblik is he't meer dan 
zeshonderd miljoen. Alleen al de rente 
en aflossing van deze bedragen zijn bij
na genoeg om ieder jaar een nieuw 
stadhuis te bouwen. 

Vanzelfsprekend is het nog te vro~g 
om op de beoordeling van het begro-

tingsóntwerp door de gemeenteraad 
vooruit te lopen. Maar wel kan nu al 
aandacht worden ·gevestigd op enkele 
punten. Het is geen geheim dat bij het 
opstellen van een begroting van twee 
bases uit kan worden gewerkt. De ene is 
dat ernaar· gestreefd moet worden de 
uitgaven-' aan te passen · aan de in- · 
lwmsten, waarbij dus op een ze~~r 
ogenblik moet worden gezegd dat bij 
gebrek aan middelen bepaalde werken 
niet kunnen worden verricht. De andere 
is dat uitgegaan wordt van de noodzake
lijkheden en wenselijkheden en dat dan 
maar moet worden gepoogd om de in
komsten aan de aldus beraam.de uitga
ven aan te passen. 

De waarheid ligt natuurlijk ook hier in 
het midden. In beginsel zal moeten wor
den getracht binnen de - bepe1·kte -
mogelijkheden te blijven, maar als daar
bij blijkt dät de beurs de uitvoering van 
volstrekt noodzakelijke werken niet toe
laat,· dan zal men schulden moeten mà
ken. De vraag is slechts of men schul
den mag maken om in leven te blijven 
dan wel om geen enkel knelpunt te voe
len. Met andere woorden moet er een 
zeer ernstig onderzoek zijn naar priori
teiten. 

Volgens. de burgemeester en de wet
houder van fiJ:i.anciën is bij de opstelling 
van de begroting ditmaal zeer ernstig 
gewerkt. Er zijn echter enkele uitenha
te dringende zaken ·waaraan een prio-

Begrotingsperikelen 
1\/IET enige overdrijving zou men kun
.LU. nen zeggen dat het in de laatste 
vergadering van de Rotterdamse ge
meenteraad van dik hout zaagt men 
planken is gegaan. De voorzitter van de 
KVP-fractie, mr. Struik, heeft in scher
pe bewoordingen laten· blijken dat hij 
met de huidige begratingsprocedure he
lemaal niet ingenomen is. Eind au
gustus, begin september wordt de be
groting ingediend,. zo ongeveer betoogde 
hij. Die begroting pleegt de laatste ja
ren een zeer aanzienlijk tekort te ver
tonen. 

Nog maar nauwBlijks is de begr_oting· 
in de opimbaarheid gekomen of er be
gint een stroom verhogingen van alle 
mogelijke belastingen en tarieven los te 
komen. Een min of meer belangrijke 
vermindering van het oorspronkelijk .ge
raamde tekort is daar het gevolg van. 
Maar er gebeurt meer. 

Uit Den Haag- komen berichten binnen 
over verhoogde of suppletoire uitkerin. 
g-en. Daar vloeit dan opnieuw een ver
mindering van het tekort uit voort. Te
gen de tijd dat de financiële beschou
wingen in het . plenaire begrotingsdebat 
aan de orde komen - en dat is gewoon
lijk in december, soms in januari -
dan wil het aanvankelijke tekort weleens 
zijn geslonken met enige tientallen mil
joenen. 

Mr. Struil{ vond het een ernstig be
zwaar dat op die manier de raad onmo
gelij!{ voldoende inzicht kan krijgen in 

de financiële en budgettaire positie van 
de gemeente. Hij zei het juister te ach
ten voorstellen tot verhoging van tarie
ven en belastingen op een zodanig 
tijdstip in te dienen dat ze tege)ijk met 
de begroting !{unnen worden behandeld 
in de plenaire begratingsvergadering 
van december of januari. Er is dan een 
betere afweging van belangen mogelijk 
en een meer verantwoorde beoord.eling 
van het financiële beleid van het colle
ge. 

De klacht van de heer Struik was wel 
ter zake, maar niet origineel. De libera
le fractieleider mr. Staab had zich na
melijk een jaar eerder al in dezelfde 
geest uitgelaten. Hij had er toen bij het 
college op aangedrongen de begra
tingsprocedure te laten beginnen met 
een bespreking van de financiële aspec
ten. Dat zou naar zijn mening de ·raad 
hebben verlost van het onbevredigende 

· gevoel achter d_e feiten aan te lopen en 
in zijn controlerende taak tekort te 
schieten. 

Er zijn zowel tegen het denkbeeld van 
de heer Struik als tegen dat van de 
heer Staab zonder veel moeite bezwaren 
in te brengen .. Zonder in details af te 
dalen menen wij te kunnen constateren, 
dat beide denkbeelden een onvolmaakte 
oplossing behelzen. Daarmee wil na
tuurlijk niet gezegd zijn dat er dan 
maar niets moet gebeuren~ Het is inte
gendeel in hoge mate gewenst dat er 

Kritiek . op · saneringsbeleid 
DE begrotingsbehandeling heeft tot 

een politieke verrassing geleid. De 
PvdA zette een felle aanval in op haar 
partijgenoot wethouder Hijlkema. Hij 
zou - -in onze bewoordingen weergege
ven - volkomen hebben gefaald met 
betrekking tot het saneringsbeleid. An
dere fracties gave'n· de aanval nog een 

. steuntje, de ene n1eer, de ander minder. 
Commentaar van een der Haagse dag
bladen: PvdA eist het hoofd van Hijlke
ma. 

Het wil ons voorkomen, dat het zo'n 
vaart niet zal lopen. Trouwens verschei
dene ander~ fracties, die ook wel kritiek 
op het saneringsbeleid hadden, blijken 
het politieke spelletje van de PvdA te 
hebben doorzien en zagen in, dat de 
schuld van de falende saneringspolitiek 
ge.enszins alleeri aan de wethouder is 
toe te schrijven. De voornaamste oor
zaak van de trage gang van zalien ligt 
bij de wettelijke procedures. Overigens, 
verscheidene fracties begrepen even
eens, dat wanneer er sprake is van 
schuld, daarvoor dan toch het gehele 
college van b. en w. verantwoordelijk 
is. Terecht heeft burgemeester mr. Ma
rijnen in zijn antwoord op de algemene 
beschouwingen zeer sterk de nadruk ge
legd op het teamwerk in het college. 
Tussen haakjes, die rede van de nieuwe 

·burgemeester was voortreffelijk. Mr. 
Marijnen moge dan al in stilistische zin 
achter blijven bij zijnvoorganger, mr. 
Kolfschoten, een feit is, dat hij bijzon
der duidelijk de zaken uit de doeken · 
weet te doen. 

De gehele gerilèenteraad heeft zich 
terecht grote zorgen gemaakt over het 
saneringsbeleid. Het "gaat allemaal veel 
te langzaam. Er komen steeds meer 
open plekken in de stad, de verkrotting 
neemt toe, evenals de woningnood. Men 
breekt wel af, maar er komt geen ver
vangende woningruimte. Zonder andere 
sprekers tekort te doen, menen we te 
mogen zeggen, dat het betoog van mr. 
dr. Van Ommen Kloeke (vvd) over dit 
onderwerp ons het meest bewogen in de 
oren heeft geklonken. De kritiek richtte 
zich vrijwel algemeen op het feit, dat b. 
en w. het saneringsbeleid te ruim heb
ben aangepakt. Dat lijkt een vreemde 
kritiek, maar dat was het toch niet. 

riteit moet worden toegekend die boven 
het streven naar een sluitende ·begroting· 
uitgaat. Dat zijn niet alle geldverslin
dende. activiteiten, tenminste nog niet m 
1969, ·maar zij moeten wel nu al worden 
erkend. Dat is in de ·eerste plaats de 
stadssanering. Ongetwijfeld is dat een 
punt dat de volle aandacht verdient en 
dat voor de stad van vitaal belang is. 
Het is tegelij·kertijd een punt dat kri.
tisch zal moeten worden bekeken, want 
met het voorbeeld van de .Betha
niënbuurt voor ogen, waar een sanering 
a .raison van honderdduizend gulden per 
huis is voorgesteld, zullen de voorstellen 
die in het komende -jaar zijn toegezegd 
toch wel moeten worden afgewogen te
gen de benarde financiële positie van de 
stad. 

Het tweede punt is dat van de bejaar
denzorg: In de begratingsmissive zeg
gen b. en w. dat het beleid erop gericht 
zal zijn om zelfstandig wonende bejaar
_den zolang mogelijk in hun eigen milieu 
te handhaven. De voorstellen daarover 
zullen moeten worden afgewacht. 

Eveneens als een levensbelang zien b. 
en w. de aanleg ·van een stadsspoorweg. 
Ook hierover kan op dit ogenblik nog 
weinig zinnigs worden gezegd; veel 
zal afhangen· van de vraag of en 
in hoeverre het rijk bereid zal zijn hier
aan medewerking te verlenen. 

Er is nog een aantal zaken op
gesomd die b. en w. tot de hoge priori-

wèl wat gaat geschieden. Want zoals het 
nu is; is het niet goed . 

Nu zou het een me1·kwaardige coïnci
dentie kunnen heten dat vlak na de be
wuste raadsvergadering een nota van 
burgemeester en wethouders in ons be
zit kwam waarin een analyse was ver
werkt van de begroting voor 1967 en 
van de werkelijke uitkomsten in dat 
jaar. Dè nota .bevatte ook nog een ana
lyse van de begrotingen voor 1968 en 
1969. Het. opmerkelijke in het stuk is dat 
burgemeester en wethouders met de 
huidige gang van zaken ook al niet ge
lukkig blijken te zijn. 

Zij hebben namelijk door hun analy
ses kunnén constateren dat er tussen de 
begrotingen en de rekeningen soms zeer 
grote verschillen kunnen optreden. Deze 
verschillen zijn het. gevolg van hogere 
inkomsten en uitgaven dan oorspronke
lijk was voorzien. Aangezien deze 
overschrijdingen zich pas bij de J"eke
ning manifesteren, dat wil zeggen op 
het ogenblik, dat het dienstjaar wordt 
afgesloten, is het onmogelijk de mee- of 
tegenvallers in de overwegingen te be
trekken bij de bepaling van het beleid. 
Het · college zegt het voor geen te
genspraak vatbaar te achten dat op de
ze wijze de begroting. haar betekenis 
verliest als leidraad voor het dagelijkse 
financiële beheer en als basis voor het 
beleid. 

Hieraan tilt het college terecht heel 
zwaar. Het kan van harte worden toege-

Gesteld werd, dat men beter beperkte 
gebieden kan saneren, dan e_en omvang
rijke wijk, zoals het Schilderskwartier. 
Wè geloven dat dit een juiste opvatting 
is. Evenzeer geloven we, dat het ge
meentebestuur er goed aan zal doen de 
sanering niet op eigen houtje op te 
knappen maar samen te werken met 
institutionele beleggers en bouwonderlie
mingen, en zulks van het begin af aan. 
Dit alles moge beter zijn, maar een feit 
is, dat zelfs in .kleine saneringsgebieden, 
zoals het Kortenbos, de bouw in -de let
terlijke betekenis van het woord, toch 
niet van de grond komt. Het probleem 
lijkt ons te zijn, dat er niet of onvol
doende wordt . gebouwd voor de bewo
ners, die uit hun verkrotte woningen 
moeten verdwijnen. En dat komt ener
zijds, doordat de nieuwe woningen veelal 
voor deze groep te duur zijn, ander
zijds, doordat er nauwelijks van door
stroming sprake is. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

teit rekenen en waarover nog beleidsno
ta's zullen yerschijnen. In de loop van 
de tijd zullen die zaken hier ook nog 
wel ter sprake komen. 

Van grote betekenis is het overleg 
tussen de grote gemeenten en het rijk 
over de uitkeringen · aan de grote ste
den. In dat overleg hebben de ministers 
van financiën en van binnenlandse za
ken de verwachting uitgesproken dat de 
gemeenten al het mogelijke zullen doen 
om de begrotingstekorten weg te wer
ken. B. en w. van Amsterdam geloven 
al het mogelijke te hebben gedaan om 

. die verwaèhting te vervullen, ondanks 
het feit dat het tekort weer groter is 
dan vorig jaar. Misschien is dat juist. 
Dan zou daarin een zeker bewijs g·evon
den kunnen worden . dat de Amster· 
damse tekorten structurele tekorten zijn 
en dat althans voor deze stad de finan
ciële verhoudingswet niet deugt. Al va
ker is aangedrongen op éen apart sta
tuut voor de grote gemeenten, mogelijk 
dat dit .er-eens zal komen. Een moeilijk
heid voor Amsterdam is dat de bodem 
zo slecht is waardoor het bouwen duUl'
der is dan bijv. op zandgrond. Daar 
schijnt ook bij het rijk wel .)2egrip voor 
te bestaan. Een andere -moeilijkheid is 
dat Amsterdam niet alleen voor zijn ei
gen inwone»s, maar in zijn infrastrüctu
rele en andere voorzieningen ook grote~ 

uitgaven moet doen voor niet-Amster
dammers. Heeft het rijk daar ook be
grip voor? Dat is een dringende vraag. 

juicht dat het een aantal maatregelen in 
overweging heeft genomen die de strek
king hebben de financiële verantwoorde
lijkheden duidelijker te stellen dan 
thans het geval is. 

Die maatregelen gaan in de richting 
van: het verlenen van een stringenter 
karakter aan de begroting in die zin -_dat 
niet-voorziene mee- of tegenvallers tij
dig moeten worden aangemeld; het sa
m-enstellen van. overzichten van de wer
kelijke inkomsten e11 uitgaven eenmaal 
per kwartaal en dan zowel voor de alge
mene dienst als voor de diensten en 
bedrijven; het tijdig verwerken . van al• 
gemene salarismaatregelen in de begro
ting; het indienen van herziene begro
tingen voor de nog resterende kwarta
len van het dienstjaar; de verwerking 
in de begroting van taakstellende ele
menten. 

Met het laatste wordt bedoeld dat 
naast de huidige financiële gegevens 
ook kenmerkende hoeveelheidsgegevens 
worden geproduceerd, zodat prestatie 
en gelctsbedrag tegenover · elkaar kun
nen worden afgewogèn. 

Hoe dan ook kan zonder omhaal ván . 
woorden· worden opgemerkt dat de on
vrede over de begratingsprocedure in 
Rotterdamse bestuurskringen algemeen 
is. We zullen er medio december .in het 
plenaire begrotingsdebat wel meer van 
merken, ook al omdat de geciteerde no~ 
ta van burgemeester en wethouders dan 
eveneens ter discussie wordt gest_eld. 

Een tweede onderwerp, dat veel aan
dacht kreeg, betrof de economische ont
wikkeling van onze stad. Ook daarover 
- en terecht - veel zorg, mede in 
verband met de werkloosheid, die in 
onze stad hoger ligt dan het gemiddel
de landelijke cijfer, hoger ook dan in 
Amsterdam en 'Rotterdam. Algemeen 
werd als oorzaak hiervari aangegeven 
de wat eenzijdig gerichte industrie in 
onze stad. In dit verband heeft de raad 
er o.i. goed aan gedaan te wijzen op 
nieuwe mogelijkheden in het Scheven
ingse havengebied. Daarbij moest het 
nogal negatief ingestelde ETI-rapport 
over de toelmmst van de haven, het 
flink ontgelden. 

Ook de kuns~ is· de revue gepasseerd, 
maar daarop komen we later terug. 
Hier zij nu alleen even gewezen op het 
opmerkelijke feit, dat mevr. Sic
man-Hardeman (vvd) tevens het woord 
voerde namens mr. Buijtendijk (pvda) 
als mede-gedelegeerde in het bestuur 
van het Residentie-orkest. 

Een tweede opmerkelijke feit: de 
KVP- en Prot. Chr. fracties hebben over 
tal van onderwerpen bij dit begTo
tingsdebat de taken verdeeld. Over en 
weer werd mede namens elkaar gespro
ken. 

(Vel'volg op 11agina 6) 
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O.njuist gedrag 
* * Naar is gebleken dreigt het on· * derzoek naar de doelmatigheid 

van het gebruik van autogordels van de 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
·Verkeersveiligbeid (SWOV) te nûsluk
ken, aangezien automobilisten die ~ij 
een aanrijding waren betrokken met 
voltloende medewerking verlenen aan 
de studie van genoemde Stichting. 

1\'linder dan de helft van de automobi· 
listen die een aanrijding hadden stuurt· 
het enquêteformulier terug. Het gevolg 
lüervan is dat bet onderzoek van de 
swov, dat onder meer is gericht op de 
plaats en de aard van verwondingen na 
een ongeluk en op llet feit of de slacht· · 
offers van een g01·del gebruik maalrten, 
ernstig wordt vertraagd. 

Volgens de Stichting zullen hierdoor 
onder meer de adviezen over welke gor· 
del het meest geschikt is voor een 
bepaald typ~ auto, pas over vier jaar 
kunnen worden uitgeb1•acht. 

Wij achten dit een trieste zaak, omdat 
aldus serieuze ·maatregelen om tot een 
«rotere veiligheid op onze wegen te ko· 
~en nodeloos worden vertraagd, Wel· 
licht' zou een nieuw opgezette actie, 
waaraan meer publiciteit wordt gege. 
ven (bijvoorbeeld <loor inschakeling van 
de televisie) de automobilisten. kunnen 
1)Vertnigen <lat het door de SWOV in· 
gestelde onderzoelr niet alleen in hm1 
eio·en belang wordt gehouden, doch dat 
h:t er mede toe bUllraagt de zo nood· 
zakelijke verkeersveiligheid in ons land 
te beVOI'deren, 

Ter overweging 
* * Tijdens een ·onlangs in de Rol· * zaal op het Haagse Binnenhof g~

houdcn "Noordelijke dag·", beeft de di· 
recteur- van de Alm, dr. G, A. 

· Kohnstamm, er onder meer voor gepleit 
dat de ~·egering het vertrek uit het 
dichtbevolkte westen (en ook het weg. 
blijven) actief zon moeten stimuleren 
bij de mensen zelf. Hij deukt bierbij 
aan een vestigingsprenûe, benevens het 
beschikbaar stellen van een woning 
voo1• aanstaande echtparen die zich btü· 
ten de Randstad willen vestigen. 

Het is een nieuwe suggestie in het zo 
ingewilrkelde probleem met betrekking 
tot de immobiliteit van onze ar· 
beidsmarlrt, waarbij het nog steeds 
geen uitgemaakte zaak is of men de 
1nensen naar het werlr n10et b1•engen, of 
omgelreerd het werk ·naar de a~· 
beidskrachten. Wellicht zou de suggestie 
van dr. Kohnstamm kunnen leiden tot 
e(m meer evenwichtige :verdeling, waar· 
bij evenwel niet dient te worden verge· 
ten dat de Rillidstad als brenger van 
werkgelegenheid niet rigoureus kan 
wonlen uitgeschakeld. 

Niettemin achten wij <le suggestie van 
dr. Iiohnstanun het overwegen waard, 
al kan niet' worden ontkend dat zowel 
financiële als bouwtechnische factoren 
hier een dermate belangrijlre rol spelen 
<lat de door de heer Kohnstamm voor· 
westelde oplossing in de 11raktijk ernstig 
~ou kunnen worden bemoeilijkt •. 

Verstandig 
* * De PTT heeft besloten vanaf 1 * januari van het komende jaar al· 

Ie bijzondere postzegels, waaronder de 
zo bekende zomer- en kinderzegels, een 
onbe1>aalde geldigheids<luur te geven. 
Tot dusver waren deze zegels twee jaar 
geldig. 

Dit is een verstandig beslwt, waarvan 
m.en zich· afvraagt, \Vaarom het .niet 
reeds veel eerder is genomen. Hiermee 
wor<lt een sympathieke service aan het 
pnblielr verleend <lat tot dusverre we~d 
"'eremd bijzondere zegels te kopen· m 
~erba:iid met de beperkte geldigheids· 
duur waarbij dan nog liet feit kwam dat 
men' veelal niet precies wist hoelang 
deze zegels konden worden gebruikt. 

Men · mag verwachten dat door de 
1üeuwe beslissing van de PTT de ver· 
koop van zomer- en kinderpostzegels zal 
Worden gestimuleerd, waarmee t~lVens 
diverse goede doeleinden zullen zijn ge· 
<liend. 

Jeugduitspraa.k 
* * Op hiitiatief van. het Jongere~co· * mité staatsburgerlijke vornung, 

we1•den bij de vorige week gehouden 
gemeenteraa<lsverkiezing · in de gemeen· 
ten Wildervanl> en Onstwedde, jongeren 
in ·de leeftijd tussen 17 en 20 jaar, tege· 
lijkertijd met de luesgerechtigden in 
staat gesteld hun stem nit te bren. 
gen. Ongeveer 2700 jeugdigen konden in 

·afzonderlijke stemlokalen hun stem uit
brengen. Oolr Ironden de jougeren hun 
oordeel geven over bepaalde concentra
ties van partijen ... 

Dit frisse 'initiatief verdient zeker na· 
volging, omdat het el' toe bijdraagt de 
jongeren op een originele wijze bij de 
praktische politiek te betrekken. 

Het zou interes;;ant zijn nader te ver
nemen welke resultaten dit experiment 
heeft opgeleverd en of het heeft voldaan 
aan (le gestelde verwachtingen. 
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VOLKSGEZONDHEID .IN 
DE TWEEDE KAM-ER 

De reeks van openbare commissiever
gaderingen ter behandeling van de be- · 
gratingen voor 1969 is begonnen. Iedere 
week zitten de commissieleden met de 
ministers in het midden van de grote 
vergaderzaal bij elkaar, om gezamen
lijk door de beg;rotingsstof heen te ploe
gen. 

De vaste commissie voor volksgezond
heid had voor haar 28 onderwerpen tel· 
lende agenda in totaal bijna zes uur 
beschikbaar. Deze zes uur, verdeeld 
over de twee bewindslieden en 14· frac· 
ties, .betekende voor de VVD een 
spreektijd van 14 minuten. Hoe kan 
men ooit op een verantwoorde manier 
in een kwartier onderwerpen als de 
AWBZ de geluidshinder, de abortuswet
geving, orgaantransplantaties, zieken· 
huistarieven behandelen? Het resultaat 
van deze werkwijze is, dat men voor 
één onderwerp wat tijd kan uittrel,ken 
en zich verder tot het stellen van vra
gen moet beperl,en, waardoor men vr~j
wel geen enkele invloed op het beleid 
kan uitoefenen. Het accent komt zo voor 
het overgrote deel bij de regering te 
berusten. De bewindslieden kunnen van 
te voren hun materiaal gereedmaken en 
aan de pers verstrekken. Wat de Ka
merleden in dit vraag-en-antwoordspel 
naar voren brengen, komt daarbij niet 
of nauwelijks in de kranteverslagen 
naar voren. Gelukkig dat ons weekblad 
gelegenheid geeft, het contact tussen uw 
·vertegenwoordigers in de Kamer en he· 
langstellende VVD-leden te onderhou
den! 

Drie hoofdpunten 
Bij de bespreldng van het algemeen. 

beleid heb ik als drie hoofdpunten naar 
voren gebracht: het vraagstuk van de 
geboortenregeling, beïnvloed d?or de 
pauselijke encycliek Humanae VItae, de 
spectaculaire nieuwe ontwikke~~n?·en ~p 
medisch gebied en de kostenstiJgmg d1e 
de medische zorg vertoont. 

Over de jongste voorschriften van . de 
R.K. Kerk inzake de geboortenregeling 
hebben de andere partijen gezwegen; 
alleen ir. Van Dis heeft uitdrukkelijk 
zijn instemming. met de pauselijke en
cycliek betuigd, daarmee wellicht een 
nieuwe vorm van confessionele samen· 
werldng inluidend. · 

De ongelooflijke mogelijkheden, die 
de medische wetenschap· in het laatste 
jaar te zien heeft gegeven, op het ge
bied van de chirurgie, de transplantatie
techniek en bijv. de . behandeling van 
nierpatiënten, heeft veel mensen aan 
het denken gezet. Nieuwe vragen komen 
hierbij aan de orde: wie komt voor 
transplantatie in aanmerking? Hoe zul
len er voldoende transplantatie-organen 
beschikbaar komen? Wie zullen er do
nor willen en kunnen zijn? Hoe wordt de 
toestemming tot transplantatie na de 
dood geregeld? Staatssecretaris Kruisin
ga beraadt zich nog in overleg met de 
Gezondheidsraad over de vraag door 
wie ·en welke wettelijke maatregelen 
moeten worden voorbereid. 

De nieuwe mogelijkheden, zo heb ik 
gesteld, leggen een bijzondere verant
woordelijkheid zowel op de medici als 
op de besturen van de ziekenhuizen. be 
Nederlandse artsen staan bij de we
tenschapsbeoefening in het voorste ge
lid, en voeren een voorzichtig beleid dat 
niet gericht is op het spectaculaire. Op 
de- medische faculteiten van onze uni
versiteiten ,rust de plicht, te streven 
naar specialisatie in nauwe samenwer
ldng en voor een goede voorlichting 
zorg te dragen. In de ziekenhuiswereld 
is het meer dan ooit noodzakelijk een 
verantwoord beleid te volgen, zowel op 

-het gebied van de bouw, als dat van. de 
keuze van de specialismen, de interne 
organisatie en de tariefstelling. Niet ten 
onrechte wordt de laatste tijd herhaal· 
delijk gesproken van een nieuwe "be
drijfstak" waarin de bedrijfsleiding 
(bestuur en directie) aan de hoogste 
eisen moet voldoen. 

Kostenstijging 
De kostenstijgj.ng van de gezond· 

heictszorg geeft aanleiding tot grote zor
gen. De jaaromzet van de ziekenfondsen 
beloopt thans rond 2.5 miljard gulden. 
Elk jaar moeten de premiepercentages 
aanmerkelijk worden verhoogd. Wil 
men ook de nieuwe medische mogelijk· 
heden kunnen financieren, dan is 
besparing en efficiency op de "gewo· 
ne" uitgaven dlingenct noodzakelijk. 

De regering heéft in dit verband drie 
adviezen gevraagd: 

• in mei 1966 aan de Ziekenfondsraad, 
• in juli 1967 aan de Centrale Raad 
voor de volksgezondheid en 
• in augustus 1968 aan de Sociaal Eco· 
nomische Raad. . 

Geen van deze adviezen is nog uitge~ 
bracht. Is het nu. verantwoord om in 
afwachting van deze adviezen niets aan 
de kostenbewaking te doen en de zaa!c 

Het Tweede Kamerlid voor de VVD mevrouw 
mr. E. Veder-Smit wiidt in dit artikel een na
beschouwing aan het openbaar commissie-debat 
over de begroting voor' volksgezondheid. De 
VVD-fractie kon daar veertien minuten over 
spreken, maar er is natuurHik wel wat méér 
over te vertellen. 

op zijn beloop te laten? . . .. 
Ik heb daarom, in aanslmtmg op miJn 

suggesties yan vorig jaar, een aantal 
mogelijkheden geopperd tot kosten
besparing. Daarbij heb ik als voorbeeld 
aangehaald de initiatieven van de twee 
Rotterdamse ziekenfondsen, welke als 
gevolg van een aantal fusies tezamen 

·rond 480.000 verzekerden tellen, een ge
tal dat ver boven het landelijk gemid· 
delde ligt. Deze twee ziekenfondsen zijn 
begonnen aan een registratie van de • 
kosten der individuele artsen en ande· 
ren die aan de fondsen zijn verbonden. 
Door deze individuele lmstenregistratie 
wordt het mogelijk te constateren welke 
artsen meer dan gemiddeld dure ge
neesmiddelen voorschrijven en meer 
dan gemiddeld tot ziekenhuisopname 
besluiten. · In onderling overleg gelukt 
het dan vrijwel steeds tot beperking te 
komen. De administratie te Rotterdam 
wordt per ·computer gevoerd; terwijl 
men ook de administratie der omliggen
de ziekenfondsen hoopt te kunnen gaan 
verzorgen. Tenslotte maakt men vrijwel 
algemeen gebruik van een centrale apo
theek. 

Naast bovengenoemde is er nog een 
aantal andere mogelijkheden : inschake
ling van hulpkrachten (zoals thans de 
mondhygiënisten), andere tanefstelling 
van de ziekenhuizen en de specialisten, 
verschuiving van klinische naar polikli· 
nische behandeling, en tenslotte het 
doen van experimenten op plaatselijk 
niveau met inscJ;takeling van alle be
trokkenen. 

Met klem heb ik minister Rooivink en 
staatssecretaris Kruisinga verzocht 
geen passieve houding aa;n te nemen, 
doch initiatieven te ontploOien en aan te 
moedigen, experimenten te steunen, en 

FABRIKANT! 
Wenst U brandschad~ of 
brandpreventie? Onze assu
radeuren belonen de nale
ving van door hen verstrekte 
adviezen met een lager tarief, 
ook bij gevaarlijke risico's. 

Inlichtingen : G. L. Elout As
surantiën, Lid. N.V.A., Hoge
weg 20, Wassenaar. 

overal waar mogelijk de gedachte van 
lwstenbewaldng uit te dragen. Beiden 
hebben dit toegezegd. Het is dringend 
noodzakelijk, zo heeft ook de heer Riet
kerk bij de behandeling van de AWBZ 
eri .de bejaardenverzekering betoogd, 
om· de kostenontwikkeling in de hand te 
houden vóór de premielast ondraaglijk 
wordt. 

Medisch tuchtrecht 
Naarmate de medische zorg meer 

omvat en de ziekenhuizen groter en in
gewikkelder van structuur worden, be· · 
gint er bij het publiek onzekerheid, ja 
soms angst te ontstaan over de beha~
deling die men moet ondergaan. Het IS 
nie.t onwaarschijnlijk, dat. het aantal 
!dachten van de zijde der patiënten zal 
toenemen, ook omdat. moeilijkheden in 
ziekenhuizen meer in de openbaarheid 
komen dan vroeger. Vele dergenen, die 
menen onjuist behandeld zijn, weten 
echter niet wat zij · daaraan moeten 
doen en tot wie zij zich moeten wenden. 
De inspectie der volksgezondheid is 
voor de meesten een onbekende instan
tie. Op een Qpmerldng mijnerzijds heeft 
de staatssecretaris toegezegd te zullen 
overwegen in hoeverre de inspectie hier 
meer een adviserende en kanaliserende 
rol kan vervullen. 

Een van de onderwerpen· die dit jaÇLr 
herhaaldelijk onze aandacht hebben g·e
vraagd, is de opleiding tot fysiothera~ 
peut. Bij het examen-A. voor fysiothe· 
rapent heeft het verleden ~:;ar klachten 
geregend, zowel over de WIJZe van ex::"· 
mineren als over de gang van zaken In 
het algemeen. Naar aanleiding van vra
gen van dr. Tans en mij heeft de mi· 
nister een commissie ingesteld om de 
moeilijkheden te onderzoeken. Deze com
missie-Van Rhijn bracht ïn mei '68 haar 
rapport uit, waarin de kritiek groten· 
deels juist werd bevonden, en een aantal 
voorstellen tot verbeteHng werd ge
daan. Een ervan heeft de minister in· 
middels gerealiseerd, n.l. het -beschik
baarstellen van een subsidie aan oplei
dingsinstituten, gelmppeld aan bepaalde 
voorwaarden. Helaas kon hij echter nog 
niet mededelen welke verdere verbete
ringen in het voornemen liggen. Nu het 
examen-A weer bezig is, beginnen weer 
allerlei klachten binnen te komen, zodat 
ik opnieuw in deze zaak zal moeten 
duiken. 

Geestelijke. gezondheidszorg 
Twee punten uit het beleid t.a.v. de 

geestelijke gezondheidszorg hebben de 
aandacht van de pers getrokken : het 
tekort aan zenuwartsen en de subsi
diëring van de NVSH. Ons land, zo luid
den de gegevens die ons werden 
verstrel,t, telt naar verhouding weinig 
tandartsen en veel psychiaters ! Kunnen 
daaruit gevolgtrekkingen over ons volks· 
karakter worden gemaakt? Dat zou 
natuurlijk wel boeiend zijn. Overigens 
doet dit met af aan het feit, dat de 
inrichtingen voor g~esteszieken voortdu
rend worstelen met een gebrek aan ze
nuwartsen en dat voor de medische psy
chotherapie, die als zielten
fondsverstrekking is uitgebreid, en voor 
de ·reclassering onvoldoende artsen 

· beschikbaar zijn. De staatssecretaris 
kon nog niet zeggen welke consequen
ties de nieuwe opzet van de NVSH zal 
hebben. 

Andere onderwerpen 
Tot slot volgen hier in 't kort nog 

enkele andere onderwerpen; de ge
luidshinder werd aan de orde gesteld 
door de heer Wiegel; een nader. advies 
is aan de Gezondheidsraad gevraagd 
over de fluoridering (zie pag. 7 van dit 
blad) ; de abortus-wetgeving komt aan 
de orde in de plenaire behandeling; bij 
steekproefsgewijs onderzoek van kleu
ren tv-ontvangers is niet van ontoelaat
bare straling gebleken. 

De mondelinge behandeling van al de
ze vraagstul,ken stelt aan ministers en 
staatssecretarissen hoge eisen. Opnieuw 
is gebleken dat de beide bewindslieden 
van volksgezondheid hun zaken volledig 
beheersen en goed weten te brengen. 
Toch vraag ik me af of deze werkwijze 
de beste is. Dit zullen we in alle rust 
aan het einde van het parlementaire 
jaar nog eens moeten bezien. 
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Ontwerp huurdersbijdrage 
keiijk dat huur- en woningbeleid op het 
gestelde doel zijn afgestemd, ook tus
sentij"dse maatregelen dienen zich in het 
beleid te voegen. 
" Het streven van de huidige regering 
om een ieder ten slotte voor zijn woon
genot een offer te laten brengen dat 
overeenkomt met de_ economische 
waarde van zijn woning, zal - wanneer 
een samenhangend beleid wordt g·e
voerd - de doorstroming tot gevolg 
hebben_ Dit proces is trouwens al volop 
aan de gang en zal zijn verdere prik
kels krijgen naarmate het huurniveau 
verder wordt aangepast aan de kost
prijshuren en naarmate de liberalisatie 
zich voltooit. 

" (Vervolg van pagina 1) 

Het is naar de mening van de VVD-le
den duidelijk dat "het aangrij
pingspunt" van de bijdrage, mede door 
de in de Tweede Kamer aangenomen 
amendementen zeer willekeurig is en 
zeker niet de totaliteit van het woning
bestand omvattend, dat volgens mi
nister Schut moet vrijkomen voor de 
minst draagkrachtigen. 

ONGE.LIJK 

De onmogelijkheid om het macro-eco
nomische desideratum van het wetsont
werp om te zetten in een toepas
singsmethodiek welke gelijkheid van be
handeling van gelijke gevallen verze
kert, blijkt wel uit de noodzaak het 
fiscàle inkomen - en dan nota bene 
dat uit het verleden - als begrip te 
hanteren. Het is zonneklaar, dat de 
draagkracht van degenen die tezamen. 
al of niet in gezinsverband, een woning 
bewonen, dus het woongenot hebben, in 
het geheel niet behoeft samen te -vallen 
met dè draagkracht, welke gesugge
reerd wordt door het begrip fiscaal in
komen. 

De vraag moet worden gesteld, aldus 
de VVD-senatoren, of er sprake is van 

" een belasting dan wel van een heffing. 
Bij de behandeling van het ontwerp 
door. de Tweede Kamer heeft de staats
secretaris van financiën gesteld, dat er 
ten deze geen sprake zou zijn van een 
belasting, aangezien het hoofddoel niet 
fiscaal zou zijn. Deze stelling wordt ech
ter bepaald Hiet juist geacht. De staats
secretaris wordt derhalve verzocht 
thans een genuanceerder antwoord te 
geven. 

Ook wanneer men zich op het stand
punt van de bewindslieden stelt, dat 
hier sprake zou zijn van een heffing, 
dan is het zonder meer duidelijk, aldus 
de VVD-leden, dat het bedrag van de 
·heffing niet meer dan de tegenwaarde 
kan zijn van de prestatie die de over
heid stelt. Dit causaal verband is in het 
wetsontwerp totaal losgelaten. Boven
dien --'- en dit. is zo mogelijk nog ernsti
ger - wordt alleen een bepaalde ca1.e
gorie van degenen die deze prestatie 
van de overheid ontvangen, belast. Dit 
is, naar de mening van de VVD-fractie 
in de Eerste Kamer, in strijd met de 
grondbeginselen van het recht. Aldus 
bet voorlopig verslag. 

In zijn artikel in het Algemeen Han
delsblad bespreekt mr. De Wilde de vol
gende vragen: waarom is de minister 
met dit ontwerp gekomen?, waarom 
heeft de Tweede Kamer dit ontwerp na 
amendering aanvaard?, en waarom 
wijst de Eerste Kamer dit wetsontwerp 
vrijwel unaniem af? De auteur zegt 
daarover o,m.: · 

Toen minister Schut zijn functie aan
vaardde trof "hij een sterk verstoord-e 
woningmarkt aan, waarop voor gelijk 
woong-enot zeer ongelijke huren werden 
betaald. Hiernaast worden door de over
heid al dan niet subsidiebijdragen gegè
ven die - doordat zij gebaseerd zijn op 
verschillende historische situaties - \n 
gelijksoortige gevallen vaak ongelijk 
uitvallen. 

Minister Schut heeft terecht ingezien 
dat alleen een juiste werking van het 
prijsmechanisme ons uit het slop kan 
doen raken en een juiste distributie en 
optimale verdeling van het woongenot 
kan bewerkstelligen_ Door de voorgan
gers van de bewindsman al werden de 
eerste schreden op deze weg ·gezet eri 
dit beleid verdient te worden gesteund 
door een ieder die een wezenlijk afdoen
de bestrijding van de woningnood 
voorstaat. Vanzelfsprekend zal een b:!
paald deel van de bevolking op grond 
van een te laag inkomen blijvende indi
viduele subsidie dienen te krijgen; dit 
tast het hoofddoel van de liberalisatie 
echter niet aan. 

In het arsenáal van zijn voorganger 
trof minister Schut ook, zij het in een 
wat strenge en nog minder genuanceer
de vorm, het wetson.twerp aan dat zo
veel stof heeft doen opwaaien. Hoe men 
ook over de uitwerking moge denken, 
men kan beg·rip hebben voor het achter
liggende principe van het wetsontwerp. 
Zoals ook uit de considerans blijkt is de 
wet huurdersbijdragen bedoeld om een 
prikkel te geven aan een ontwikkeling 
die erin moet resulteren dat in de eind
fase van de liberalisatie de woningwet
woning alleen bestemd is voor de minst" 
draagkrachtigen. 

Juist doordat in deze kring de woning
nood het sterkst wordt gevoeld en be
leefd is het begrijpelijk dat de met de 
volkshuisvesting belaste bewindsman 
naar middelen heeft gezocht om deze 
ontwikkeling verd~r te activeren. Ik 
vestig de aandacht er nog op dat in het 
ontwerp alleen de woningwetwoning 0'1-
der de regeling zou vallen. 

De Tweede Kamer heeft in haar 
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discussie met de minister een aantal 
· belangrijke WlJZlgmgen aangebracht, 

onder meer door bepaalde categorieën 
premiewoningen onder de regeling te 
brengen; zonder deze wijzigingen zou 
ook in de Tweede Kamer het wetsont
werp stellig ZIJn verworpen. Niette
genstaande 9.lle goede bedoélingen blijkt 
het aantal onbillijkheden dat uit de 
voorstelde n<aatregelen zou voortvloeien 
zich nie"t te beperken tot enkele randge
vallen. 

Na behandeling in de Tweede Kamer 
hebben vele belanghebbenden,, naar 
mijn mening volkomen terecht, de aan
dacht gevestigd op het volstrekt discri
minatoire karakter van het wetsont
werp,. ook misschien zelfs mede als ge
volg van de amendering. 

EIGEN MERITES 
De Eerste Kamer is evenals de Twee

de Kamer politiek samengesteld. Nu 
heeft men in verschillende kranten kun
nen lezen, dat de Tweede Kamer door 
de minister onder politieke druk zou 
zijn gesteld. Indien men· echter het 
verslag van de vergadering leest, blijkt 
dat de minister niet meer heeft gezegd 
dan dat afwijzing van het wetsontwerp 
hem en het gehele beleid in grote verle
genheid zou brengen. Het is duidelijk 
dat dit "beleid" op de doorstroming 
slaat en niet op het sequeel dat uit de 
maatregelen zou voortvloeien, namelijk 
een geschatte opbrengst van f 70 mil
joen. De staatssecretaris neeft immer;; 
bij de behandeling in de Tweede Kamer 
gezegd, dat dit ontwerp ·geen fiscaal 
doel had en dat het zelfs niet overdre
ven gesteld is, wanneer men zegt dat 
het kabinet het niet zou betreuren in
dien - als gevolg van de doorstroming 
- de opbrengst van de huurdersbijdra
gen zou dalen of zelfs tot nihil zou wor
den gereduceerd. 

In een Eerste Kamer konden daarom 
oök de partijen waarop het kabinet 
steunt het wetsontwerp zuiver op ZlJll 
eigen merites wegen. Het is ·de wezen
lijke functie van de Eerste Kamel' om 
wanneer een wetsontwerp, dat mede àls 
gevolg van amendering van de Tweede 
Kamer, weleens minder gaaf te harer 
beoordeling komt, dit nauwgezet te 
doen. 

Tot slot nog een persoonlijke verzuch
ting. In het verleden heb i'k bij herha
ling betoogd dat een goed volkshui
vestingbeleid doelgericht moet zijn. 
Hierbij is het echter niet alleen noodza-

Een maatregel als de huurdersbijdra
gen, waarbij de correlatie woongenot en 
de te betalen huur wordt losgelaten en 
waarbij een vreemd elen<ent - na,me-

. lijk het ïnkomen van de betrokkene -
wordt ingebouwd, werkt onbillijk en zal 
in vele gevallen de doorstroming zelfs 
afremmen, aldus mr. De Wilde. 

Saneringsbeleid 
(Vervolg van J>agina 4) 

Dat ten slotte ook veel aandacht is 
besteed aan de verstrengeling van de 
belangen van de gemeente met die van 
het Zwolsman-concern, heeft ons niet 

. verbaasd. De zorg, die wij daarover bij 
perhaling - en waarlijk niet alleen de 
làatste maanden - aan de dag hebben 
gelegd, bleek ook bij een belangrijk 
deel van de raad te bestaan. Er zijn 
heel harde woorden aan het adres van 
de heer Zwolsman en zijn EMS geuit. 
Er resulteerde een motie uit - van vijf 
fracties - waarin b. en w. werden uit
genodigd een commissie ad hoc in te 
stellen om een onderzoek naar de ver
weven belangen in te stellen. 

Mej. Ten Broecke Hoekstra heeft deze 
motie namens de VVD-fractie afgewe
zen. Zij verklaarde er geen behoefte 
aan te hebben na de uiteenzetting van 
wethouder Hijlkema. Toegegeven, de 
heer Hijlkema gaf een heldere verkla
ring, .maar we misten er in de grote 
zorg, die bij een zo groot deel van de 
gemeenteraad bleek te bestaan. De wet
houder deed het voorkomen alsof hij 
volkomen zeker is, dat de EMS haar 
projecten zal kunnen uitvoeren. We ver
namen van hem geen woord van twijfel 
en toch menen we, dat daarvoor reden 
bestaat. Of een commissie ad hoc enige 
resultaat zal opleveren, valt niet met 
zekerheid te zeggen. De VVD-fractie 
blijkt daaraan te twijfelen. 

Hoe zal de heer Zwolsman op zo'n 
commissie reageren. Het is duidelijk, 
dat hij de motie als een blijk van wan
trouwen zal opvatten. Zal hij zo rancu
neus zijn en een tegenzet doen, waar
mee Den Haag nog verder van huis zal 
geraken? De toekomst zal het leren. 
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Valutacrisis zonder einde 
Wij hebben de maand· november weer 

eens een valutà-crisis meegemaakt. Het 
is de derde binnen een jaar tijds: in 
november 1967 die van het pond ster
ling; in maart de goudcrisis en thans de 
crisis om de Franse franlt en de West-

' duitse mark. De laatste dubbel-crisis 
bestond vooral in het touwtrekken om 
een re-valuatie van de DM of een deva
luatie van de frank. De DM heeft ge
wonnen: de koers blijft gehandhaafd; 
de. Gaulle heeft uit prestige-overwe
gingen zijn frank gehandhaafd, maar 
hij zal dit slechts kunnen doen via mid
delen die sterk doen denken aan het 
systeem-Schacht gedurende de jaren 30, 
nl. een streng deviezenregil;ne. In beide 
gevallen kan men spreken van een 

J[opll TOOI' deze rubriek •en
tien aan: mevr. mr. E. tle 
Rooek-Beddlng, Stadhoudera- . 
plantaoea · UZ, Den Haa •• 

Paterswolde 
Op 14 r.iovember jl. werd voor het 

derde jaar de bijeenkomst van de drie 
noordelijke provincies gehouden in Pa-. 
terswolde. Het aantal deelneemsters 
van 173 was zo groot, dat het de orga
nisatrices voor grote moeilijkheden 
plaatste. De Friese dames wisten echter 
alle problemen op te lossen. 

Na de ópening door mevrouw E. 
G. A. Wichers-Brons, Centrale-verte
genwoordigster van Leeuwarden, sprak 
mevr. G. V. van Someren-Downer over 
de speciale taak van de vrouw in de 
politiek. Niet alleen in de ·gemeente
raad, provinciale staten of parlement is 
zij belangrijk, maar ook zeer speciaal 
in het gezin. Z:ij is het immers, die het 
meest de vragen van de kinderen zal 
moeten beantwoorden en zo l<an bijdra
gen tot hun politieke vorming en , be
langstelling. 

Spreekster stemde in met het idee 
van een stembusakkoord. Zij was van 
mening, dat het kabinet De Jong met 
een stembusakkoord de komende ver
kiezingen in moet gaan. Dit houdt ech
ter wel in, dat er een krachtige opposi
tie moet zijn, die eveneens over een 
akkoord kan beschikken, zodat voor de 
kiezer een duidelijke keus mogelijk is. 

Op een vraag naar haar mening t.a.v. 
een ombudsman, veridaarde mevr. van 
Someren zich een groot voorstandster 
hiervan. Zij wees op het belang voor de 
burger, die met zijn problemen dan te· 
recht kan bij een orafhankelijke instan
tie, die gemakkelijk bereikbaar is. 

In de middag sprak mr. A. P. J.· van 
Bruggen, burgemeester van Delfzijl 
over de problemen rond de Eemshave!].. 
Hij wees erop, dat het karakter van de 
provincie Groningen geheel zou veran
deren. In de plaats van kapitale boer
derijen met uitgestrekt grondbezit, zul
len industrie-centra verrijzen met ge
projecteerde woonkern tussen Delfzijl 
en Uithuizen. Om te voldoen aan de 
eisen, die het moderne toekomstige ver
voer per schip vraagt, zal de haven bij 
Uithuizermeeden geschikt moeten zijn 
voor schepen tot 60.000 ton. Ook het 
belang van goede verbindingswegen 
met de rest van Nederland werd nog 
eens naar voren gebracht. 

Tussen ·deze beide duidelijke uiteen
zettingen werden de deelneemsters zeer 
onduidelijk en fascinerend bezig gehou
den door de heer Barendsma uit Leeu
warden, die met zijn goochelen veel bij
val oogstte. 

J. P. Hansen-v. d. Linden 

Jaarverslag 
Exemplaren van het jaarverslag 

1967/68 van onze Organisatie zijn toege-
. zonden aan de Centrale vertegenwoor

digsters. Belangstellenden kunnen deze 
bij hun Centrale-vertegenwoordigster 
aanvragen. 

Den Haag 
De Haagse Vrouwen groep orga

niseert op dinsdagavond 10 december 
1968 aanvang 20 uur een bijeenkomst in 
Restaurant "Boschlust" Bezuiden
houtseweg 2. Mevr. mr. E. Veder-Smit 
zal spreken over: "Rechten van de 
Mens; theorie en praktijk". Introductie 
gaarne toegestaan. 

"fundamentele onevenwichtigheid": bij 
West-Duitsland van een onevenwichtige 
krediteur-positie, bij Frankrijk van een 
hardnekkige debiteurpositie. Na de uit
voerige commentaren over het beloop 
van de onderhandelingen te Bazel en te 
Bonn behoeven wij niet uitvoerig op de 
resultaten van deze conferenties en op 
de achtergronden van de situatie in te 
gaan. 

Op internationaal monetair gebied is 
een duideiijke scheidslijn te ontdekken 
tussen de landen, die niet zo zwaar til
len aan pariteitsmanipulaties en/of be
talingsbalansdeficieten en landen, die 
zoveel mogelijk streven naar stabiliteit 
van het prijspeil en behoud van de een
maal gefixeerde wisselkoers. Tot de 
eerste groep behoren de Angelsaksische , 
landen, tot de laatste West-Duitsland, 
een land, dat binnen een halve eeuw 
tweemaal een waardeloos worden van 
zijn munteenheid heeft gekend en waar 
het volk dus zeer gevoelig is voor elke 
waardevermindering van het geld. Zelfs 
Hitler waagde het niet in een tijd waar
in alle landen hun munt devalueerden 
de waardevastheid van de RM, zij het 
formeel, prijs te geven. 

Het kan verkeren. Toen in juli 1948 de 
DM in het leven werd geroepen bestond 
er geen enkele monetaire dekking. De 
nieuwe geldeenheid, nominaal 60 cent, 
werd op de vrije p1arkt te Zürich ver
handeld voor 20 cent. De Westduitse 
banken, verknipt door de de-kartellisa
tie hadden slechts een nominaal kapi
taal, dat gegarandeerd werd dqor de 
Bondsregering, die amper eigen in
komsten had. Achter deze nieuw& 
structuur stond de arbeidskracht van 
het Westduitse volk. Het is deze ar
beidskracht geweest, die inhoud en dek
king aan de DM heeft gegeven en de 
banken in staat heeft gesteld zich op te 
werken tot de grootste van het Euro
pese vasteland, de machtigste in geheel 
Europa. · 

In de pas 
Bij het huidige internationale beta

lingstelsel behoort echter een para.llelle 
ontwikkeling in de deelnemende landen, 
een "in de pas lopen", ·zoals mr. Beyen 
het voor de oorlog in een EGB-artikel 
eens uitdrukte. De andere landen lwn
den de pas van West-Duitsland niet bij
houden. Derhalve wensten z.ij, dat de 
fundamentele onevenwichtigheid, veroor
zaakt door hun pel'manente inflatie, zou 
worden gecorrigeerd , door een revalua
tie van de DM. Dit had al tweemaal 
tevoren plaats gehad; in september 1949 
toen alle valuta's (behalve Zw. fr.) te
genover de dollar devalueerden (met 
30,5 p,ct., behalve België) maar 
Duitsland dat toen nog geen volledige 
vrijheid had, moest op order der geal
lieerde Hoge Commissarissen minder 
devalueren (dus een negatieve revalua
tie). In maart 1961 wisten Amerika en 
Engèland Duitsland door politieke druk 
te nopen tot een 5 pct. revaluatie. Thans 
heeft de Westduitse regering het been 
stijf gehouden en gezegd, dat zij hun 
economie niet in verwarring willen 

'brengen ten gerieve van de Franse valu
ta-moeilijkheden. 

Bij de langdurige onderhandelingen 
is ook de werking van het fungerende 
internationale monetaire stelsel ter 
sprake gekomen; er zou zijn besloten 
een conferentie bijeen te roepen ter be
raadslaging over een herziening. Zoals 
bekend is men al jaren aan het dokte
ren over amendering van het Internatio,, 
nale Monetaire Fonds, waaruit nu de 
speciale trekkingsrechten te voorschijn 
gekomen zijn. Men moet vrezen dat 
deze bijzondere rechten, geschapen om 
grotere bewegingsvrijheid te hebben tot 
het óverbrilggen van betalingsbalanste
korten, in de praktijk de inflatoire ten
densen; die zich na de oorlog in alle 
landen openbaren, nog za} stimuleren. 
Het is te begrijpen, dat vooral een land, 
welks bevolking zo gevoelig is voor 
inflatie als Duitsland, zich daartegen 
te weer stelt. Wij hebben dit thans 
gezien. 

Bretton Woods 

Het huidige internationale beta~ 
lingstelsel is ontworpen in 1944 na de 
door president Roosevelt bijeengeroepen 
conferentie van Bretton Woods (N. 
Hampshire). Bij die besprekingen waar
in White voor de Verenigde Staten en 
Keynes voor Engeland de dominerende 
figuren waren, stonden twee zaken 
voorop: de herinnering aan de devalua
ties en aan de grote werkloosheid van 
vóór de oorlog. In elk geval wilde· men 
een geldstelsel, dat dit zou kunnen voor
komen. Hoekstenen van de regeling van 
Bretton Woods waren daarom: vaste 

'wisselkoersen en het scheppen van 
voorwaarden voor volledige werkgele
genheid. De waardevastheid van het 
geld - stabiliteit - was wel het natuur
lijk uitgangspunt van het stelsel, maar 
een twintigjarige praktijk heeft getoond, 
dat deze zijde van de "magische drie
hoek" verreweg de zwakste is. 

"Het is een van de tragedies op het 
terrein van de monetaire politiek se
dert 1945, dat denkbeelden, geboren in 
een depressie, doorlopend d'e mone
taire politiek hebben bepaald geduren
de een periode waarin de b,asische 
omstandigheden volledig anders wa
l'en,.'' 

Aldus dr. Per Jacobsson, de enkele 
jaren geleden overleden president van 
het Intern. Mon. Fonds, in juli 1952 
(toen nog directeur over de B.I.S. te 
Bazel) naar aanleiding van de goed
koop-geldpolitiek van verschillende lan
den, hetgeen leiden moet tot "funda
mentele onevenwichtigheid" in het in
ternationale betalingsverkeer door de 
invloed van zo'n politiek op de beta
lingsbalans. Het systeem ·van Bretton 
Woods bevatte geen voldoende aanpas
singsdwang .. Hoe kon het ook anders, 
wanneer men zich herinnert-dat Keynes 
in 1945 in het Hogerhuis verklaarde, dat 
Bretton Woods geen inbreuk zou maken 
op de autonomie van Engeland op het 
punt van de sociale en economische po
litiek. 

Nader advies ·over fluoridering 
In antwoord op vragen van ons Twee

de Kamell'lid mevrouw Verder-Smit over 
het vraagstuk van de fluoridering van 
drinkwater heeft staatssecreataris 
Kruisinga medegedeeld dat hij de Ge
zondheidsraad heeft verzocht een nader 
advies uit te vrengen, 'waarin a_andacht 

. wordt besteed aan het resultaat van het 
experiment Tiel-Culemborg en aan al 
het overige wetenschappelijk materiaal 
dat sinds het verschijnen in 1960 van 
het rapport Cariëspreventie met fluori
den ter beschikking is gelwmen. 

Behalve door mevrouw , Veder-Smit 
was ook door het hoofdbestuur van de 
Nederlandsche Maatschappij tot bevor· 
dering der tandheelkunde op een nader 
rapport van de Gezondheidsraad aange
drongen. In zijn verzoek aan çleze raad 

heeft de staatssecretaris o.m. gerele
veerd dat daarnaast de Kon. Neder
landsche Maatschappij ter bevordering 
der Geneeskunst heeft doen weten dat 
een nieuw advies over de drinkwaterflu
oridering haar hoogst nuttig voorkomt, 
terwijl op de jaarvergadering van de 
Centrale Bond van Onderling Beheerde 
Ziekenfondsen eveneens het vragen van 
een nader advies is bepleit., 

"Indien u mocht overgaan tot het 
instellen van een commissie van 
deskundigen," aldus de heer Kruisinga 
tot de Gezondheidsraad, "zou ik het op 
prijs stellen indien u bij de samenstelling 
daarvan rekening zoudt willen houden 
met à! de verschillende facetten van het 
vraagstuk, zoals die onder meer in de 
recente publikaties naar voren zijn ge
komen." 

I 

De sociaal-economische politiek heeft 
na de oorlog sterk onder invloed 
gestaan van de vooroorlogse spoken en 
van Keynes' opvattingen en zijn theorie 
van volledige werkgelegenheid, waarop 
ook Jacobssons woorden van toepassing 
zijn. Bovendien - Jacobsson heeft er in 
oktober 1953 al op gewezen - neemt in 
Keynes' systeem de idee van stabiele 
geldlonen strategisch een belangrijke 
positie in. Wij weten hoe de geldlonen 
- mede onder invloed van de volledige 
werkgelegenheidspolitiek, op drift zijn 
geraakt. 

Geldlonen 

Wij raken hier tot het punt, dat mis
schien het belangrijkst is bij het nagaan 
van de internationale valuta-moeilijkhe
den die zich sedert 1945 permanent heb
ben voorgedaan. De creatie van volledi
ge werkgelegenheid met behulp van e~n 
gemakkelijk-geldpolitiek heeft nl. geleld 
tot een "brimful employment", zoals 
"The Economist" het eens noemde. De 
omstandigheden, die zo geheel anders 
waren na de oorlog (men kwam overal 
handen tekort om de zaak weer op te 
bouwen en daarna de technologische 
ontwikkeling bij te houden) dan toen 
Keynes in 1936 zijn theorie van werkge
legenheid opstelde, stonden de makers 
van Bretton Woods voor ogen evenals 
de herinnering aan de devaluaties van 
1931-1936, die als een monetaire shim
my-trap werkten en voornamelijk be
doeld waren zichzelf een voordelige con
currentiepositie te verschaffen en werk
loosheid te exporteren. 

Hierdoor is de opvatting geboren, dat 
enerzijds een ruim-geld-politiek (die tot 
de sluipende inflatie leidde) noodzake
lijk was om volledige werkgelegenheid 
te scheppen en vaste wisselkoersen om 
valuta-concurrentie en export van werk
loosheid te voorkomen. 

De praktijk heeft een ander beeld ge
geven. In plaats van zwevende wissel
koersen heeft men thans permanente 
valuta-onrust gekregen, die, zoals wij 
de afgelopen weken· weer hebben kun
nen waarnemen, tot kapitaalbewegingen 
leiden waartegen de regeling van Bret
ton Woods niet .is opgewassen en die 
door exorbitante krediettoezeggingen 
moeten worden bezworen, hetgeen ove
rigens maar een lapmiddel is, geen op
lossing en die oe sluipende inflatie 
slechts kan stimuleren. · 

Werkgelegenheid, gekocht met geldbe
derf, heeft dr. Holtrop eens in het jaar
verslag van de Ned. Bànk geschreven, 
is te duur betaald en in zijn verslag van 
1963 heeft hij .nog eens uiteengezet, dat 
door de waardedaling van het geld in 
het verborgene een zeer inefficiënte 
produktie kan worden opgebouwd of te 
lang worden gehandhaafd en het naja
gen van speculatieve winsten bevorderd 
wordt boven het verrichten van nuttige 
economische prestaties. 

Het is trouwens de vraag of een peri
ode van snelle economische groei ge
paard· moet gaan met · een inflatie en 
omgekeerd. Dr. Jacobsson heeft deze 
noodzakelijke correlatie ter gelegenhe·id 
van een "panel discussion" na de ver
gadering van het Internationale Mone
taire Fonds van 1959 ontkend, waarbij 
hij wees op een zeer sterke econo
mische expansie gedurende de jaren '80 
en '90 van de vorige eeuw zonder infla
toire druk. 

En West-Duitsland het sterkste Eu
ropese industrieland, heeft ZIJn 
"Wirtschaftswunder" weten te bereiken 
met een minimum aan (geïmporteerde) 
inflatie en met de hoogste rentevoet. 
Een hond kwispelstaart wanneer hij 
vrolijk is, maar dit wil niet zeggen dat 
wanneer men aan zijn staart draait hij 
ook vrolijk wordt. Misschien eerder het 
tegendeel. 

En wat ten slotte de herziening van 
het internationale monetaire stelsel be
treft, misschien bevat het huidige te 
weinig waarborgen voor aanpassing, 
maar men moet bedenken, dat elk 
stelsel, hoe goed ook, kan worden 
misbruikt. Dit laatste is stellig herhaal
delijk het geval geweest bij het Interna
tionale Monetaire Fonds. 

J. VANGALEN 

Böölööll 
SPIJKENISSE 

Gehouwen van gewapend betonnen 
prelabs vaar versthiliende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen al 
pasplaten volgens opgegeven malen. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 
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containers: 
k~el/vries
eontainers: 

,,Flats" en 
"Huifcontainers": 

Onder de beschermde naam "Multlload"· 
oontalner bouwt Paul & Van Weelde 
N.V. genormaliseerde aluminEum STA• 
PELCONTAINERS voor het atukgoe• 
derenvervoer. 
Do constructie van Van Weelde'• con
tainers leent zich In het bijzonder· tot 
het bouwen van uitvoeringen ale koel/; 

. vrlescontalnera, met naar keuze poly• 
atreen of polyurethaan Isolatie. Binnen,. 
afwerking naar wena In aluminium of 
polyester. Tevens kan elk gewenst koel· 
aggregaat worden geleverd. 

G-ESLOTEN ALUMINIUM 
ÇARROSSERIE~N 

CARROSSERIE· EN CONTAINERFABRIEK 

E::J". !:~.!!~! !'~m~!"!.!~~:.~=!: 
.. , 

N.V. BERGINGS- EN TRANSPORTBEDRIJF 

VAN DEN AKKER 
Bergen van schepen en ladingen. 

- Verhuur van drijvende bokken tot 200 ton. 
Verzorging van al uw transporten. te water. 
Duikerwerkzaamheden. 
Bergingsvaartuigen uitgerust met zandpompen tot 14 11 

KANAALSTRAAT 59 - VLISSINGEN 
TELEFOON 5120 - TELEX 551 OS 
n.k.u. 2430 en 4261 

ROTTERDAM - TELEFOON 195202, 194790 
AMSTERDAM ~ TELEFOON 425257 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Ook bij ZIEKTE. ONGEVAL EN INVALIDITEIT 
een GEGARANDEERD WELVAARTSVAST 

INKOMEN 

Door de 

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS-VERZEKERING 
MET INDEX- EN STIJGINGS-CLAUSULE 

N.V. Amersfoortse Algemene Veri:ekerlngmil. 

W. B. K. van 1938 

Bergstraat 6 • 8 - Amersfoort • Tel. (03490) • 1 70 43 * 

·vloeibare zuurstof 
vloeibare stikstof 
machine-fabriek 

N.V. W.A.HOEK'S MACHINE- EN ZUURSTOFFA6AIEK HAVENSTA.19 SCHIEDAM TEL: 010·2000111' 

UTILITEITS-ENWONINGBOUW 
voor: * 

* * * 

Arbeidsbesparende woningbouw 

Moderne aanpak o.a. gietbouw 

Bouwstromen 
· Utiliteitsbouw 

N.V. Aannemersbedriif v /h J. Stam • Kortenaerstraat 3 • Zwii~drecht 
01860--28931 • Directie; 28663 - Boekhouding - Loonadministratie; 2939S • Werkvoorbereiding - Voor- en 
Nacalcuia.Ue. 

r 
r 

• utiliteitsbouw 
• hoogbouw 
• woningbouw 

betonbouw 
projectontwikkeling 
administratie en 
onderhoud van 
onroerend goed 

n.v. bouw· en aannemingsbedrijf 

l 

VANSTRAALEN & VAN DER HAVE 
sfrevelsweg 700 · tel. 010·279580* 

Me/I#' en ~eschermi»g 
ROTTERDAM 
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Ter bevordering van de export 

Prijzenswaardig initiatief 
Vorige week donderdag heeft prins OY~ze uitvoer, met name naar de 

Bernhard op de buitenplaats "Huize Nee- Westeuropese landen overigens minder 
lenburgh" te Soest de Drive-In voor interessant dan voorheen. Dit betekeilt 
instant hulp aan exporteurs van de evenwel niet dat de NEC haar export-
Stichting Nederlandse Export Combina- inspanningen op de Europese markt 
tié (NEC) officieel geopend. In deze vermindert, doch daarnaast zullen de 
Di'ive-In (de. directeur van de NEC, de landen buiten Europa steeds intensieve1' 
he1er L. Fokkema spreekt van een we- worden bewerkt. 
reldprimeur) kunnen de bezoelwrs alle De voorspelling van directe·ur Fokke· 
robgelijke exportproblemen ter tafel ma dat bij een onvoldoende ontwikke-
bx'engen. Hier ook worden de eerste ling van onze exportactiviteiten in 1973 
v!'irtrouwelijke gesprel,ken gevoerd die een kwart van de kleine en middelgrote 
de: inleiding kunnen vormen tot een ondernemingen zal zijn verdwenen, 
fti13ie tussen twee bedrijven. Men wisselt baarde destijds p.ogal veel opzien. Daar
et·! de ervaringen uit over de 150 landen tegenover acht hij het evenwel mogelijK 
in' de wereld, waarheen de leden van de in diezelfde tijd onze export te verdub-
NEe (ongeveer tweehonderd middel- beien tot· een jaargemiddelde van ;;o 
grote industrieën) het Nederlandse pro- miljard, mits wij niet te klein en te 
dukt exporteren. nationaal denken. "Minstens Europees, 

Voorts bespreekt men er de _proble- nog beter mondiaal," zo voegt hij er aan 
men van het eigen bedrijf. Dit laatste is toe. "De markt kent geen grenzen". 
in Neclenburgh zeker niet het minst be- Deze grenzen worden in rili-me mate 
langrijk. Deze )Drive-In wordt geken- overschreden door de "wereldreiziger" 
merkt door een prettige club!Jfeer, waar van de NEC, de heer De Baat Doelman 

·industriëlen uit alle delen van ons land die jaarlijks 80 ·à 90.000 kilometer af: 
elkaar als goede zakenvrienden ontmoe- legt, ofte wel: twee lilaal de wereld 
ten en waar zij met hun gasten ook ae rond. Op de vliegvelden in alle delen 
nodige recreatie kunnen vinden. In dit van de wereld- geniet hij bekendheid 
opzicht vertoont Neclenburgh een be- onder de naam "the man with .20 suitea-
paalde over\) enkmust met de clubs in ses", want de NEC gelooft nu eenmaal 
Engeland, al gaat alles in deze Neder- onvoorwaardelijk in "de man met de 
làndse zakenclub heel wat gemoede--~ monsterkoffer". Zo vloog de heer De 
!ijker toe. · Baat Doelman gedurende april en mei 

Wie ongeaèht op welk uur van de dag van dit jaar met zijn uitgebreide baga
een bezoel' · aan Neclenburgh brengt ge in zestig dagen Ietterlijk de wereld 
vindt daar altijd de heer B. van Com- rond. Van Amsterdam via Singapore, 
menée met zijn staf bereid advies te ge- Taipei en Hong Kong en over San Fran-
ven die als instant hulp·, vooral ook voor cisco en New Yor:k terug naar Amster-
de beginnende exporteur belangrijk is. dam. 
Er bevindt zich een omvang
rijk adressenn:iateriaal, waarin de 
mede door· de uit vele wereld
reizen verkregen rapporten blijft dit 
materiaal steeds volkomen up-to-date. 

Snelle service 
Zo kan het voorlwmen dat nog tijdens 

een gesprek een bijzondere aanbieding 
meteen op de telex. naar een adres in 
het buitenland wordt doorgegeven, 
waarvan men bij de NEC weet dat er 
voor de desbetreffende . aanbieding be
langstelling bestaat. Eveneens bestaat 
de kans ~ al is dat geen regel - dat 
de bezoeker van de Drive-In binnen 
enkele uren via de telex antwoord op 
zijn aanvrage krijgt. 

Dit zal niet altijd een reactie zijn uit 
Europa. Nog maar kort geleden werd er 
door de voorzitter van de NEC, ir. G. 
Boschloo, op gewezen dat tachtig pi'o 
cent van ons totale exportbedrag, dat 
het vorig jaar 26,4 miljárd gulden be
droeg, binnen de Europese grenzen 
blijft. De toenemende concurrentie 
maakt het streven- naar expansie van 

BRANDBEVEILING 
Officieel goedgekeurd 

Talrijke attesten 

SIMPLUS N.V. DORDRECHT 
Visstraat 6 • 8 - Tel. 43355 * {01850) 

ALLE 

VERZEKERINGEN 

• 
HYPOTHEKEN 

• 
FiNANCIERINGEN 

•• 
makelaarskantoor 

araweg 5 wassenaar tel. 01751·5675.• 

Andere activiteiten 
Het uitwisselen van ervaringen binnen 

de NEC beperl't zich overigens niet al
leen tot de export. Wijzigingen op de 
diverse markten, waarbij de binnen
landse markt· niet wordt vergeten, 

. maakten· het noodzakelijk de gehele in
terne bedrijfsvoering, de bedrijfspoF
tiek, de beleidslijnen, reclame, inkoop, 
belastingtechniek, industriële vormge
ving etc. voortdurend te bestuderen. · 

Er wordt in ons land te veel getheore
tiseerd. Dat is de leidende gedachte van 
de NEC. Het werkelijk verkrijgen van 
een order is in deze filosofie belang
rijker dan het wikken en wegen . met 
marktrapporten, die men slechts als 
één van de gegevens beschouwt waarop 
de exportkoers wordt bepaald. Toen 
Philips, aldus zegt men bij de NEC, 
met zijn televisie op de markt kwam 
werd voorspeld . dat het miljoensl;') 
toestel omstreeks 1970 zou worden ver
kocht,' doch het gebeurde al in 1963. 

Het uitwisselen van ervaringen, ook 
over het zakenbeleid en de verkooptech
niek in het algemeen, vormt dan ook een 
belangrijk element in de cursussen en 
lezingen voor verkoopleiders en direc
teuren. 

Binnenkort zal een Praktijkschool 
voor Ondernernerskunde, waar bovenge
noemde vorming meer systematisch ter 
hand wordt genomen, officieel worden 
geopend. Nu reeds kan worden ge
constateerd dat deze studiedagen voor 
ondernemers het karakter zullen krij
gen van. een leerzame happening, waar
bij naar het voorbeeld van de school 
van Socrates, de cursisten wandelingen 
maken in het bos van Neclenburgh, een 
boom omhakken of blokken hout gaan 
kloven; teneinde het juiste klimaat te 
scheppen voor goede human relations. 
De openheid, aldus is de gedachtengang, 
voor het uitwisselen van ervaringen 
groeit dan gemakkelijker dan wanneer 
men elkaar aan de ronde tafel alleea 
maar rook in het gezicht blaast. 

Daarnaast beschikt de NEC over een 
Centraal Bureau voor Fusiebemidde!ing, 
dat eveneens in Neclenburgh is crider
gebracht en dat onder de ·dagelijkse lei
dii1g staat van de heer W. P. Schu\1, 
oud-directeur van de Europese Pluim
vee Unie . 

De leden van de Nederlandse Export 
Combinatie geven gezamenlijk 20 mil
joen gulden per jaar uit voor het bevor
deren van de Nederlandse export. Zij 
doen dit zonder subsidie, hetgeen in de
ze tijd wel een unicum mag worden 
genoemd. Het gemiddelde aantal 'anden 
waarmee een NEC-lid exportbetreklün
gen onderhoudt bedraagt 25. Een kwart 
van de leden exporteert naar honderd 
landen of meer, terwijl het totale aantal 
landen waarmee handelsbetrekkingen 
worden onderhouden 153 bedraagt. 

Hier is sprake van een goed particulier 
initiatief, dat naast de ongetwijfeld prij
zenswaardige activiteiten van de beken
de handelsmissies, zeker een plaats ver
dient onder de schijnwerpers die op het 
voor ons land zo belangrijke exportpro
bleem bij voortduring zijn gericht. 

G. STEMPEER 

Neclenburgh te Soest de nieuwe Drive-In van de Ne'derlandse Export Combinatie 

Een interieur van Necleubnrgh 

EEN PARTIJTJE LIBRE 
een 

verfrissend 

politiek 

boekje_ 

door Hans Wiegel 

CITAAT UIT HET VOORWOORD: 

Het zijn wat losse persoonlijl.:e notities over de v.v.D., de partijvernieuwing, 
de democratie in bestuur en maatschappij geworden. Over mijn eigen 
partij ga ili niet. "hoera" roepen, daarvoor ben ik te verdacht. Overigens 
ligt het liberalen niet zichzelf op !Ie borst te slaan en de eigen ideeën 
briljant te vinden. Een beetje meer relativeren In de politiek, bereid zijn 
naar an<leren te luisteren en af en toe ooi• eens om jezelf kunnen lachen, 
zonder de ernst van de zalren waar het in de samenleving om gaat te 
vergeten, zou een bijdrage tot politieke vernieuwing zijn, waar we wat a:m 
zouden kunnen hebben. 

U kuntdjt openhartig boekje (87 pagina's}, dat u in één adem uitleest bestellen door 
f 3,95 over te maken op postgiro 10303 ten name van NRC-Tijdschriftenuitgeverij, 
Rotterdam. Op het bijstrookje vermelden: "Libre". 
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"Gastheren in eigen land" 

HOTEL ,,DE NEDERLANDEN'' VREELAND 
RESTAURANT -R6TISSERI·E "NAPOLEON" 

VREELAND Afo VECHT 
llJ KRUJSINQ AUTOWEQ- HAARLEM/HILVERSUM+ UTRECHT /AMSTERDAM 

RESERVERING (02943) 1576 

HOTEL WITT.EBRUG 
DEN HAAG- SCHEVENINGEN 

* 
alle kamers met privé bad en douche 

* 
nieuw Restaurant en nieuwe Lounge-Bar 

* 
(geheel airconditioned} 

· OISTERWIJK N.B. 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "le Prince de Galles" 
telefoon 04242 • 2109 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet. 
Restaurant van bijzondere klasse. 
Gezellige terrassen. 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag. 

J. A. M. Couwenberg, prop. 
Chevalier du Tastevin 
Membre de la chaîne des rotisseurs. 

Hotel Bar 
Restaurant 

nÜp <fà ouden CUJieken" 
UITSTEKENDE KEUKEN - POPULAIRE PRIJZEN 

14 zalen voor recepties, bedrijfsfeesten, 
congressen 

Aparte film-, toneel-, concertzalen 
Ruime parkeergelegenheid 

Tel. 070 - 555200 - Scheveningseweg 37· - Den Haag 

I(ASTEEL OUD-WASSENAAR 
HOTEL-RESTAURANT 

Vijf minuten van Den Haag, te bereiken via autowe~ naar· Ar:n- , · 
sterdam, afbuigen tegenover Dierenpark Wassenaar.-

In magnifiek park gelegen hotel met alle moderne comfort. Salons 
voor speciale diners, ra:epties, cocktailparties, vergaderingen,- ··e:tc; 

GEEN PARKEERPROBLEMEN! Telefoon 01751 • 9045. ·· · 

Verzorgde tare!, 
in ·.het mooist~ 
rivierhotel van 
Nederland, 
omringd door 
het steeds wisselende 
décor van de 
wereldhaven 
Rotterdam. 

Maasboulevard IS. 
Vlaardingen 
Telefoon 
-(010) 34 54 77 

Delta Hotel Vlanrdingea 

Hotel llV 

Noordzee-Boulevard N. V. lY 
Tal. 01184-2245. 

?elegen op het mooiste punt von Vlissingen. Vanuit -de 

komers en vonof het terros schitterend uitzicht op de 

Scheldemond, woor de oceaanstomers het hotel op

enkele tientollen meters passeren. Str. k. en w. water en 

huisteL op olie kamers. Centr. verw. kamers m. privébad. 

Kamers m. ontb. f 13.50 tot 19 .50. Rest. de gehele dag. 

Gerenommeerde keuken. Eigenaar P.J. Smits. 
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TEI<ST AANGENOMEN RESOLUTIES 
N.A.V. -RAPPORT ·KIEZER EN GEKOZENE 

De buitengewone algemene vergade
ring van de VVD, op 15 en 16 november 
1968 te Hilversum gehouden ter behan
deling van het rapport Kiezer en Geko
zene, heeft de volgende resoluties aan
genomen: 

HOOFDSTUK I: Kiesstelsel en aanwij
zing kabinetsformateur. 

1. De Vol~spa_rtij voor Vrijheid en De
mocratie. 

a. gezien hoofdstuk I van het rapport 
van de commissie kiezer-gekozene inza
ke kiesstelsel en aanwijzing kabinetsfor
mateur, 

b. van mening dat het bestaande 
stelsel van evenredige vertegenwoordi
ging in de Nederlandse democratie de 
voorkeur verdient; 

c. van mening dat zgn. "drempels" 
bij de zeteltoewijzing willekeurig zijn en 
daarom behoren te worden afgewezen; 

d. voorts van mening dat bij een ver
deling van Nederland in 12 of 18 
kieskringen, binnen elk waarvan eigen, 
niet buiten de kieskringen verbonden 
kandidatenlijsten worden ingediend, de 
toedeling van de zetels in feite 
geschiedt op basis van een verzwakte 
vorm van het meerderheidsstelsel en 
dat dit systeem daardoor voor 'haar on
aanvaardbaar is; 

e. spreekt zich uit" voor het handhaven 
van het bestaande· stelsel van evenredi
ge vertegenwoordiging. 

1 A De Volkspartij enz. 
b. is· van mening dat de door 

sommigen bepleite verdeling van Ne
derland in 12 of 18 ·kieskringen binnen 
elk waarvan eigen, niet buiten de 
kieskringen verbonden kandidatenlijsten 
worden ingediend, een wijziging van de 
Grondwet zou vereisen; 

c. is voorts van mening dat invoering 
van het zgn. Duitse stelsel - ook zon
der drempel - of van het zgn. pre
miestelsel eveneens wijziging van de 
Grondwet zou vereisen. 

2 De Volkspartij enz. 
• b. spreekt zich uit voor een zoda

nige wijziging in de Kieswet, dat wan
neer iemand op een ingediende lijst 
meer dan een kwart van de lijstkiesde
ler heeft behaald, deze benoemd wordt 
verklaard onmiddellijk na degenen, dié 
vóór de stemmenoverdracht de kiesde
ler hebben behaald. 

3 De Volkspartij enz. 
• b. van mening, dat verbinding 

van kandidatenlijsten binnen een kies
kring een methode is, waai'bij extra rest
zetels kunnen worden verkregen door 
partijen, welke bij een vei-kiezing sa
menwerken zonder dat aan een derge· 
lijke samenwerking enige verdere 
consequentie behoeft te zijn verbonden; 

c. van, mening dat dit systeem een 
betrekkelijk' .•willekeurige zeteltoeken
ning ten gevolge heeft, hetgeen de in
vloed van de kiezers doet afnemen; 

d. spreekt zich uit tegen het openen 
van de mogelijkheid van een dergelijke 
verbinding. 

4 De Volkspartij enz. 
• b. spreekt zich uit voor afschaf

fing van de opkomstplicht bij verkiezin
gen, mits de ·gelegenheid tot stemmen 
voor iedere stemgerechtigde deugdelijk 
blijft gegarandeerd. 

7 De Volkspartij enz. 
• b. van mening dat de kiezer gro

tere invloed op de regeringsvorming en 
op het toekomstige regeringsbeleid ge
geven kan en moet.worden; 

c. van mening dat het sluiten van 
stembusakkoorden door de politieke 
partijen vóór de verkiezingen daartoe 
een werkzaam middel kan zijn; 

d. van mening voorts dat deze akkoor
den niet· te gedetailleerd zullen mogen 
zijn, opdat alsnog na de verkiezingen de 
consequenties kunnen worden getrokken 
uit een interne verschuiving van stem
men tussen de coalitiepartners en dus 
niet langs een omweg de invloed van de 
kiezer wordt verminderd; 
i' e. spreekt zich uit voor het sluiten 

1(an dergelijke stembusakkoorden wan
neer de omstandigheden dat n:ogelijk 
:r:naken. 

gA De Volkspartij enz. 
. , b, spreekt zich uit voor handha

ving van de beginselen der thans bij de 
benoeming van ministers gebruikelijke 
adviesprocedure aan de Koning, met 
nader onderzoek op welke wijze de b,~
iwaren, welke 'thans kleven aan de wf-,~ 
ze waarop deze procedure in de praktij\, 
pleegt te worden gehanteerd, kunnen 
worden ondervangen. 

11 !De Volkspartij enz. 
• b. spreekt zich uit voor een wijzi

ging van de taakstelling van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal,- in dier voe
ge, dat de begrotingsbehandeling zich 

zal beperken tot de algemene ·politieke 
en financiële beschouwingen. 

12 De Volkspartij enz. 
• b'. spreekt zich uit voor een be

per)dng van de totale zittingsduur van 
de - in haar geheel en gelijktijdig door 
de provinciale staten te verkiezen -
Eerste Kamer der Staten-Generaal tot 
vier jaar, welke verkiezing terstond na 
de verkiezing van de provinciale staten 
dient plaats te vinden, ervan uitgaande 
dat de verkiezing van de provinciale 
staten plaats vindt twee jaar na de ver
kiezing van de Tweede Kamer. 

Resolutie toegevoe~·d aan hoofdstuk I 
(voorgesteld door de afdeling 's-Graven
bage). 

De Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie, overwegende dat: · 

a. aan kandidaten voor het lid
maatschap in een vertegenwoordigend 
lichaam de eis gesteld mag worden, dat 
zij het door de partij opgestelde pro
gramma onderschrijven, 

b. een dergelijke eis slechts vervuld 
kan worden, wanneer vóór de lmndi
daatstelling de betrokkenen kenrils 
kunnen nemen van een dergelijk pro
gramma, 

c. spreekt zich uit voor het in grote 
lijnen samenstellen van het verkie
zingsprogramma, vóórdat de definitieve 
kandidatenlijst wordt opgemaakt. 

HOOFDSTUK II: Benoeming of ver
kiezing van de burgemeester. 
1 ~ De Volkspartij voor Vrijheid en 

.:>' Democratie 
a. ·gezien hoofdstuk II van het rapport 

van de commissie kiezer-gekozene inza
ke benoeming of verkiezing van de- bur-. 
gemeester, 

·b. spreekt zich uit voor handhaving 
van de bestaande positie van de burge
meester; 

c. spreekt zich uit voor handhaving 
van de benoeming van de burgemeester 
door de Kroon, waarbij de gemeente
raad een aanbeveling kan doen ten aan
zien van de vereisten waaraan de nieu-

Mijn opinie • 
IS • • • 

• Betreurenswaa~dige 
beslissing 

Met verbazing heb ik het stuk gelezen 
in de rubriek ,.Onder de loep", getiteld 
,.Een betreurenswaardige beslissing". 
U betreurt de beslissing van minister 
Beernink en staatssecretaris Van Veen, 
om met de nacalculatie een vast bedrag 
uit te keren. 

Deze beslissing "'ind ik juist. Dit jaar 
was het geen loonronde, doch een ver
hoging voor het dekken van de kosten 
van levensonderhoud. Alleen de fout is 
m.i. gemaakt door eerst het percentage 
van 0,88 pct. te noemen eri daarna te 
zeggen dat het een vast bedrag werd. 

De stijging der kosten is voor een 
ieder, van hoog tot laag, gelijk. Was het 
echter een normale loonronde geweest 
dan ben ik erm-e-e- content dat het pro
centsgewijze gaat. Over de laatste twee 
punten zou men echter tot in het onein
dige kunnen discussiëren. 

Zeer beledigend vind ik uw opmerking 
dat de beste krachten de Overheid ver
lieten. Dit houdt m.i. in dat de slechten 
achterbleven. 

U kunt het ook zo stellen: degenen die 
bleven hadden plichtsbesef en verant
woordelijkheid en namen niet de gok 
om naar de .particuliere sector over te 
gaan met alle risico's van dien. 

Tevens .blijkt hieruit en geeft u toe, 
dat de overheidsdienst in salariëring 
t.a.v. de particuliere is achtergebleven. 

Waarom werd daar toen door mi
nister Toxopeus geen eind aan gemaakt 
door bijv. alle ambtenaren een 13e 
maand uit te keren of hen hoger te 
salariëren? Dan had er geen uittocht 
van ambtenaren plaatsgevonden, dan 
had de nivellering niet opgeheven be
hoeven te worden en hadden de verho
gingen van 8 pct-40 pct., uitgesmeerd 
over 4 jaar, niet plaats behoeven te 
vinden. Nu kregen de lagere ambtena
ren 8 pct. en de zeer hoge ambtenaren 
40 pct., wat niet erg prettig was voor de 
lagere ambtenaren. 

U hebt het over scheve verhoudingen. 
Wist u dat bijv. een belastingambtenaar 
t.a.v. het onderwijzend personeel en de 
politie in salariëring ver is achter ge
bleven? Voor de oorlog stond de be
.lastingambtenaar met hen gelijk of was 
hij hoger gesalarieerd dan zij, Moet de 
belastingambtenaar dienen als sluitpost 
van de begroting? 

E. B. DEKKER, Amsterdam 

Overheidspersoneel pleegt per 1 janu
nri een - voorzicht-ige - verhoging te 
krijgen, welke in het na.ianr op grond 
van een nacalc1ûntie van de loon· en 
salari.ssti.igingen in de ?Wrnwtieve be
dri.ifstakken van hèt' particuliere be· 
drijfsleven alti.id nog door een bedrag 
i.neens (tot vorig jr.wr procentueel) als 
.,nagelconten" salari.sverhogiHg over dnt 
janr wordt uitgekeenl. Die nacalculatie 
wordt clan per 1 jannnri van het danrop 
volgende ja.ar in het nieuwe salaris ver· 
werkt. 

Eénmaal eenzelfde bedrag in plaats 
van een procentuele stiJging is op zich
zelf natuurli.ik nog niet zo m·g. Wi.i we
zen er echter op, dat op deze wi,ize in 
de hand wordt gewerkt dat ook bij vol
gende verhogingen of nacalculaties aan· 

drang ontstaat tot toepassing van deze 
methode. En dan zouden tve weer ter~tg 
zijn in de situatie, welke minister Toxo
peu.s noopte tot zijn denivellerings-in
grijpen. 

Minister Toxopeus trof deze situatie 
aan toen hij minister werd. Er kan hem 
dus geen verwijt tvorclen gemaakt ten 
aanzien van cle ambtenarensalarissen. 
Integendeel, hij is ook van de zijde der 
organisaties meermalen geprezen voor 
zi.in goede beleid. 

Al.s tvij het ons wez herinneren, heb: 
ben de belastingambtenaren behoo1·d tot 
cle enkele categorieën (al.s verpleegste1·s 
en politiepersoneel) die destijds - op 
grond van een relatieve achterstand 
speciaal zijn opgetrolclcen. 

A.W. A. 

• Vrij en onverveerd (11) 
Met belangstelling heb ik in deze ru

briek· het stukje van de heer L. Aletrino 
gelezen (Vrij en onverveerq, Vrijh. en 
Dem. van 22 nov.). Het verheugt mij dat 
hij een overtuigd voorstander is van de 
monarchale staatsvorm. Hij is niet zo 
gelukkig met het boekje van het Monar
chistisch Democratisch Jongeren Con
tact, omdat er z.i. niet zulke goede arti
kelen in zijn opgenomen. Ik ben wel blij 
met deze activiteit van het Jongeren 
Contact. Na het m.i. te vele denigreren
de geschrijf over de monarchie, waar 
vrijwel niets tegenover stónd, is het ge
lukkig dat thans ook andere geluiden 
worden gehoord. Het mag dan nog niet 
volmaakt zijn, ik acht het gelukkig dat 
er nu ook eens pro het vorstenhuis is 
geschreven. 

D. W. DETTMEIJER. 

•JOVD 
Naar aanleiding van kranteberichten 

(Algemeen Dagblad en NRC d.d. 4 no
vember 1968) omtrent een uitlating van 
de voorzitter van de JOVD mr. H. 
Bosma met betrekking tot het conserva
tisme van mr. H. van Riel, veroorloof 
ik mij enkele opmerkingen. 

Voorop zij gesteld dat: 
1. mijn informatie in deze beperkt is 

tot kranteberichten, hetgeen gevaarlijk 
kan zijn; 

2. ik bepaald niet aan persoonsver-
heerlijking doe; · 

3. mr. H. van Riel mij niet nodig 
heeft om zijn ideeën en standpunten te 
verdedigen. 

Waar het mij om gaat is, dat mr. 
Bosma - en met hem een aantal ande· 
ren - nu eens precies uiteen zetten 
wanneer men in de VVD conservatief 
is. 

Is dit het geval zodra men zijn demo
cratisch verworven vrijheden wil doen 
beschermen tegen socialistische, com
munistische of anarchistische bui
ten-parlementaire acties? Of indien men 
niet de "moderne" stokpaardjes berijdt, 
dat het tot de deugden van de nieuwe 
generatie behoort gevestigde traditles 
- soms alleen vanwege het feit, dat het 
tradities zijn - omver· te werpen? .Of 
indien men zich conformeert aan Ietter 
en geest van het beginselprogramma 
van de partij? 

we burgemeester zal moeten voldoen, 
waarbij aan de factor bestuurlijke be
kwaamheid in verhouding tot de facto
ren politieke kleur en religieuze overtui
ging meer gewicht moet worden toege
kend; 

d. spreekt zich voorts uit voor het 
toekennen van een werkelijke betekenis 
aan de herbenoemingsprocedure van de 
burgemeesters; 

e. is van mening dat herbenoeming 
telkenmale na vier, jaren zal moeten 
plaatsvinden . 

16 De Volkspartij enz. 
• b. spreekt zich uit voor vastleg-

ging in de Gemeentewet van de plicht 
van de burgemeester in de gemeente
raad rekenschap af te leggen van zijn 
(politie) beleid. 

Verworpen zijn de resoluties 5, 6, 8, 9, 
10, 14, 15 en 20. 

De resoluties 17, 18, 19 en 21 t/m 30 
worden in een volgende buitengewone 
algemene vergadering behandeld. 

In deze rubrijlk nemen wij brie
ven van lezen op, waarin een 
mening naar voren wordt gebracht 
die n-r het oordeel van de 
redactie de aandacht van andere 
lezers verdient. · Dit houdt uiter
aard niet in dat de redactie het 
altijd met die mening eens zal 
zijn. Zij behoudt zich het recht 
voor Ingezonden brieven te bekor
ten. Anonieme brieven worden 
terzijde gelegd. 

Ik ben van mening, dat op 
maatschappelijk en politiek terrein een 
zeer belangrijk liberaal standpunt is: 
vrijheid in gebondenheid. Zulks betekent 
niet alleen gebondenheid aan parlemen
taire gebruiken en besluiten, maar ook 
gebondenheid aan het eigen beginselpro
gram en aan de daaruit voortvloeiende 
beleidsbeslissingen. 

Indien de heer Bosma c.s. niet inzien, 
dat een duidelijke, concrete aanduiding 
van door mr. Van Riel op basis van het 
VVD-beginselprogram gemaakte fouten 
noodzakelijk is om tot veroordeling van 
diens gedragingen en/of uitlatingen te 
komen, ben ik van mening, dat hij be
wust bezig is de democratisch-politieke 

·groepering, die de VVD is, om hals te 
brengen. De heer Bosma moet zich m.i. 
goed realiseren, dat een verdeel (en 
heers) politiek binnen de . VVD - zeker 
als die mede ontstaat door toedoen van 
een overigens volstrekt zelfstandige 
groepering van jonge geestverwanten -
noch voor zijn aanhang, noch voor die 
van de meerderheid der huidige VVD 
enig soelaas biedt. Integendeel, de voor
beelden liggen voor de hand (denk b.v. 
maar aan de Partij van de Arbeid) dat 
zowel een verkleining van het imago als 
van de invloed van een politieke groepe
ring optreedt zodra deze met z.g. pro
gressieve en conservatieve vleugels bin
nen de partij rekening moet houden. 

Laten de heer Bosma c.s., langs de 
organisatorische kanalen binnen de 
VVD en/of door middel van bestaande 
contacten van hun organisatie met de 
VVD trachten hun inzichten ingang te 
doen vinden en deze in het b'eginselpro
gram resp. in beleidsbeslissingen te 
doen verankeren. Lukt hun dit niet, laten 
zij dan werkelijk lîberaal zijn en zich ge
dragen als mensen die de overtuiging 
van anderen we•ten te respecteren en 
daarvan ook naar buiten getuigenis af
leggen . 

• Rectificatie 

DRS. F. BOM, 
Barendrecht 

In het ingezonden stuk PvdA-VVD van 
drs. P. A. Delvaux uit Zeist, vorige 
week in ons blad opgenomen, is helaas 
een hinderlijke zetfout blijven staan, 
waardoor de derde alinea van dit stuk 
onbegrijpelijk werd. Déze alinea had 
moeten luideri: 

Het is gebruikelijk en jnist, de ondui
deli}kheid in de Nederlandse politielc in 
hoofdzaak te wijten aan het ontwijken 
van de kenze tu.ssen PvdA en VVD. Het 
is eveneens gebruikelijk, maa.r onj1tist, 
de lcen.ze tussen PvdA en VVD gelijk te 
stellen met àe ~euze tu.Rsen socialisme 
en liberrtlisme en dus de onduidelijlcheid 
in de NedeTlrtndse politiek te wijten aan 
het ontwijken van deze lacäste lcenze. 
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U komt geen twintig meter ver. Maar van uw par ... 
tij verwacht u wel dat zij op één been voorop 
blijft gaan. (En_ zij slaagt ér nog wonderwel in 
ook.) 
' 
Met dat ene been_bedoelen wij, met permissie., 
uw eigen lidmaatschap. Uw partij is er zeer 
verheugd mee. Maarja . .. het is maar één 
lidmaatschap. 
Voelt u waar wij heen willen? Ja. 

Hoe lang is het geleden dat u met een vriend 
of een kennis over de VVD hebt gepraat? 
Met die· meneer in de flat boven u? Met een 
collega? De liberale gedachte beleeft 
een indrukwekkende renaissance. Wij merken 
het aan overweldigende belangstelling 
voor onze partijvergaderingen. _Maar de weer
spiegeling ervan in ons ledental kan 
beter. Véél beter. 

Talloze liberaal-gezinden zitten op de wip 
om óók lid te worden. Zij wachten alleen op een 
duwtje. Welnu, geef ze dat duwtje. Deze tijd 
van politieke gisting en vernieuwing 
plaatst uiv part.ij voor grote taken. Alleen een 
krachtige en groeiende VVD kan deze 
taken volbrengen zoals u en wij wensen. 

Ledenwerving? U bent en blijft onze beste 
propagandist. Een persoonlijk woord 
van u haalt meer uit dan ellenla!lge propaganda
verhalen. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

zet UW ene 
beste beentie voor 
en maak 
minsteliS één lidi 

coupon 
Algemeen Secretariaat van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 

Koninginnegracht 61, 's- Gravenhage, 

· C Ik geef mij op als lid van de V.V.D .. contributie f 25.- per jaar. 
(Amsterdam, Enschede en Hengelo f 30.- per jaar.) 
incl. het weekblad Vrijheid en Democratie. 

C Ik verzoek u mij volledige documentatie te zenden over d~ V.V.D, 

Maak het vakje van uw voorkeur zwart. Opzenden als brief met 
adres: V. V.D .. Antwoordnummer 1877, 's-Gravenhage. 
Plak géén postzegel, die betalen wij. 

NAAM-----,,-------------
ADRES _____________ _ 

PLAATS ___________ _.,...___, 

HANDTEKENING-------,----------
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Mr. dr. Berkhouwer ln Tweede Kam,er: 

Weerbaarheid 

mogen wij niet 

verwaarlozen 
In aansluiting aan hetgeen wij vorigé 

week reeds schreven over het resultaat 
van het debat in de Tweede Kamer over 
de nota inzake het Navo- en defensiebe
leid 1968, laten wij hieronder- nog enige 
citaten volgen uit de rede van onze 
geestverwant mr. dr. Berkhouwer: 

., Terwijl de discussie over het 
bestaansrecht van de Navo in volle 
gang was, werd in de nacht van 20 <;JP 
21 augustus plotseling het dieptepunt 
bereikt in de vorm van de gewelddadige 
bezetting van Tsjechoslowakije door de 
Sowjet-Unie en een viertal van haar 
'bondgenoten. Na detze nacht kent Praag 
weer de lugubere sinisterheid, die ons 
bekend is uit Franz Kafka's roman Het 
Proces. Aan die agressie werd meege
daan door een 'land dat zièh de Duitse 
Democratische Republiek noemt. Er is 
hier iets gezegd over het al dan niet 
erkennen van dit land. Ik heb het daar 
niet gemakkelijk mee. Dit land, of wat 
het ook mag zijn, is me_deplichtig ge
weest aan iets dat volgens het Volken
recht een internationaal misdriijf is. En 
marge zou ik de vraag willen stellen. of 
Wij nog wel stilstaan bij de mogehjk· 
beid en de plicht om die agressie onge
daan te maken. Blijven wij ons neerleg
gen bij de aanwezigheid van de Sow· 
jet-troepen en andere troepen als gevolg 
van dit internationale misdrijf op het 
gebled van Tsjechoslowakije? Zou deze 
belangrijke hinderpaal niet moeten . wor
den weggenomen - ik heb begrepen dat 
dit onder andere een onderwerp van 
gesprek was van enk_ele Amerikaans~ 
senatoren in het Kremhn - alvorens wiJ 
opnieuw de ontspanning ter hand. kun· 
nen nemen? 

Twee maanden vóór de overweldiging 
van de Tsjechen -door het domme -
dom in verscheidene betekenissen van 
het woord - geweld van hun zich 
noemende bondgenoten had onze Kamer 
de nota inzake het Navo- en het de
fensiebeleid 1968 ontvangen. In deze no· 
ta komen twee toonaarden naar voren. 
Ondanks zekere verheugende tekenen 
die een ontspanning deden wanen, ver· 
maande de regering ons toch tot voor~: 
gezette waakzaamheid. Helaas - WIJ 
stellen het met weinig vreugde vast -
is dit vermaan, door wat er is gebeurd, 
gerechtvaardigd: ge bleken. . 

Mijn politieke vrienden en mij, . als 
jurist spreekt het in het bijzonder aan 
dat U:, de nota de Noordatlantische Ver
dragsorganisatie wordt voorgesteld als 
een onderdeel van een, door ons begee~
de, ontwikkeling naar de verwerkeliJ· 
king van een wereldrechtsorde. 0~ te 
beginnen is deze ontwikkeling gericht 
op d:e gelijkgezinde componenten rond 
de Atlantische Oceaan. Maar er is 
voorts een open venster naar de landen 
in het Oosten en men is altoos bereid 
tot een dialoog met deze landen." 

ONTSPANNING? 
Heeft men, zo vroeg mr. Berkhouwer 

zich in een later deel van zijn betoog af, 
in Oost en West onder ontspanning wel 
altijd hetzelfde verstaan? 

En hij vervolgde: "Laat ik era;t? h~~
inneren, dat Chroesjtsjow nog voor ZIJn 

MR. DR. 0. BERKHOUWER 
... operatie gelukt, patiënt bezweken ... 

val ~eeft gezegd: vreedzame coëxisten
tie betekent voor ons voortzetting van 
de strijd op alle gebieden met alle mid'
delen, behalve volledige oorlog. Brel!lj· 
new zei op 29 maart 1968 tijdens een 
rede voor de partij in Moskou: Ideolo
gisch heeft onze partij altijd gesteld, 
dat vreedzame coëxistentie onbestaan
baar is. · 

Ik ben van mening, dat helaas een 
van de lessen van Praag moet zijn dat 
de ontspanning door de kleine staten 
van West-Europa - ieder voor zich en 
niemand voor hen allen - weinig 
geslaagd is tot dusverre. Volgt uit 
Praag niet imperatief, dat wij slechts 
gezamenlijk in Europa en tezamen met 
de overige bondgenoten tot ontspanning 
kunnen komen en met name te dier 
zake ·onze pogingen moeten voortzetten 
met de nog niet overweldigde gebie-
den als Joegoslavië en Roemenië? De 
recente gebeurtenissen hebben ons ook 
geleerd, dat de gedachte van een vere· 
nigd Europa van Brest tot de Oeral een 
illusie is. De werkelijkheid is een Sow
jet-imperium van de Elbe tot Vladi
vostok. 

Door sommigen is wel eens gesteld, 
dat Praag geacht kan worden een suc
ces te zijn van de ontspanningspolitiek. 
Dit is geen understatement, maar lijkt 
mij een grote misvatting. Bepaalde be· 
windalieden in andere landen hebben 
gesteld: als wij niet zo succesvol had
den ontspannen, zou de agressie tegen 
Praag niet hebben plaatsgevonden. Die 
agressie zou dus het bewijs zijn van het 
welslagen van de ontspanningspolitiek. 

Neemt u mij niet kwalijk, maar toen 
îk dit hoorde en las heb ik alleen maar 
moeten denken aan dat bekende gezeg
de: de operaties is gelukt, maar de pa
tiënt is bezweken. 

Zolang er onzekerheid is, mogen wij 

onze weerbaarheid niet verwaarlozen. 
De huidige maatregelen, die worden 
voorgesteld, hebben geen offensief ka· 
rakter, maar beogen slechts een op peil 
brengen van de verdediging; een ge
deeltelijlre opheffing van tekort_komin
gen bij een blijvende minderheld ·ran 
divisies aan onze kant. Het gaat erom, 
dat wij geen risico mogen scheppen om 
als het ware ons aan te bieden als een 
onweerstaanbare prooi voor haviken, 
die ten aanzien van Praag de overhand 
hebben gehad. · -

Wij zijn blijvend bereid tot s.ar 
menspraak. Er · zijn al zo dikwiJls 
uitspraken van wijlen John Kennedy ge
citeerd. Ik wil er ook een citeren, al zou 
ik dit in een misschien wat andere zin 
doendan de mij voorafgaande sprekers. 

Wijlen John Kennedy heeft eens ge
·zegd: ."Wij hebben nimmer vrees om te 
onderhandelen maar zullen niet onder
handelen uit vrees.' Zo zien wij de hui· 
dige situatie. Wij zien de Navo als een 
onderlinge maatschap tot waarborg ':an 
de persoonlijke vrijheden en menseliJke 
waarden, die wij aan weerskanten van 
d:e Atlantische Oceaan rekenen te beho· 
ren tot ons gemeenschappelijke en 
geestelijke erfgoed. Bij het gebruiken 
van dit beeld kom ik tevens aan de 
premies, die wij betalen om de risico's 
te dekken, waarvoor die maatschap !JI 
bedoeld. Als de risico's toenemen, stij
gen de premies. Indien wij deze onder
linge maatschap billijken en gerecht· 
vaardigd en noodzakelijk achten mo~ 
ten wij bere<.id zijn een bijdrage aan die 
premieverhoging te leveren." 

Aan het eind van zijn rede stel
de mr. Berkhouwer vast: "Wij zul. 
len niets ·anders kunnen doen, zelfs na 
Praag dan streven naar de verwezenlij
king van het ideaal, dat er in de één of 
andere vorm een wereldomspannende 
rechtsorde moet komen, waarin de 
macht van het recht het recht van de 
macht zal moeten overwinnen en waar· 
in het mogelijk is voor alle mensen om 
in vrede en welvaart - om deze reden 
dus ook ontwikkelingshulp - met el· 
kaar te leven. 

Om dit te bewerkstelligen, zal er nog 
een bijzonder lange weg door ons moe
ten worden afgelegd. Ondanks alle 
moeilijkheden is het fascinerend om ons 
daarvoor in te zetten met alle middelen 
waarover wij de beschikking hebben." 

-PRIKKELS-
• K. L. Poll in Supplement Alge· 
meen Handelsblad: "Kunstenaars 
zijn zeldèn vrienden van de over
heid. Dat is niets nieuws. Wel be· 
trekkeiijk nieuw,- althàns in Ne· 
derland, is de sterke mate waarin 
zij financieel van de overheid af· 
bankeiijk zijn •. Het bedrag QP de 
begrotingen voor subsidies, sti· 
pendia, opdrachten, e.d. neemt de 
laatste jaren gestadig toe. Para,
doxaal geformuleerd is de ver· 
houding tussen overheld en kunst 
als volgt te omschrijven: lrunste· 
naars steunen regering steeds 
minder; regering steunt kunste
naars steeds meer." 

. • Uit het verslag in de NRC van 
een herdenkingsrede van 
staatsraad mr. J. V. Rijpperda 
Wiersma, oud-hoogleraar in het 
staatsrecht: "Mr. Wiersma zei 
zich zorgen te maken over een 
gegroeide geneigdheid bij somml· 
gen aan acties ten behoeve ,.an 
allerlei belangen, ook geestelijke, 
kracht bij te zetten door rook en 
door stank, door lawaai en gri· 
mas, kortom door allerlei soort 
geweld. overdonderen is iets an· 
ders dan overtuigen. Het is tiran
niek en het · is - als het woord 
democratie enige zin heeft -
volkomen ondemocratisch". 

• Uit een overzicht in Het Va,- . 
derland van: Wat brengt de TV 
met Kerst?: "Netty Bosenfelt zal 
op eerste kerstdag de vraag: 
"Wat betekent Kerstmis 1968 voor 
u?" voorleggen aan o.a. een 
brandweerman, aan de voorzitter 
van de Club van dikke mannen en 
aan Gert Timmerman". 

• Slotalinea hoofdartikel in Het 
Vaderland over het jongste half
jaarlijkse rapport van de SER: 

Kort en goed wat ons betreft 
~ag men die 'halfjaarliJkse rap
porten in hun bonte moogeling 
van wetenschappelijke analyse en 
ventilerende pressiegroep gerust 
afschaffen. Ze irriteren meer dan 
ze de discussie en de economie 
vooruit helpen. Bovendien: ze lo
pen altijd achter de realiteit, zie 
de valutacrisis". 

• Pag. 5: Van Riel over mili'taire politiek 
• Pag. 6: VVD en bevolkingsvraagstuk 
• Pag. 7: De machtige "200" 
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UIT DE PARTIJ 
8 BEEMSTER 

· In de ledenvergadering van de afde
ling Beemster heeft één der vrouwelijke 
leden gepleit voor meer inspraak van 
de vrouwen in de woningbouwplannen 
van de gemeente. De discussie die daar
op volgde, had tot resultaat dat de 
VVD-raadsfractie zich bereid verklaar
de een voorstel te doen tot de instelling 
van een vrouwenadviescommissie voor 
de woningbouw. 

e NIJMEGEN 
Op een studiegroepbijeenkomst te Nij

megen is de propaganda voor de part·ij 
aan de orde geweest. Na een inleiding 
van propagandist Sterrenberg werden 
hem door de aanwezigen vele suggesties 
gedaan. Eén daarvan was het plaatsen 
van advertenties in streekland- en tuin
bouwbladen. Een andere om meer aan
dacht te besteden aan het begrip 
"volkspartij". Te vaak wordt de VVD 
als een werkgeverspartij beschouwd. 
Vrij algemeen werd het beginselpro
gramma van de partij voor buitenstaan
ders "onleesbaar" geacht. De hoofdza
ken daaruit zouden op een prettige wij
ze moeten worden gepresenteerd. De 
brochure "Waarom zou ik lid worden 
van de VVD?" werd een stap in de 
goede richting genoemd. 

8 ZUIDLAREN 
Op een ledenvergadering van de afde

ling Zuidlaren' in hotel Ros Beijaard op 
19 november he-eft wethouder Kanon sa
men met de andere fractieleden de be
langrijkste punten die het laatste half 
jaar in de raad aan de orde zijn ge
weest, aan een beschouwing onderwor
pen.· Dat waren o:m. het woonwagen
kamp, de ontsluiting van de Meeroevers, 
het instructiebad, het plan-Zuid en de 
rioolzuivering-sinstallatie. · Het bestuur, 
waarin de K. Hovius voorzitter is, werd 
met twee leden - de heer W. Dalen-Gil
buys en de he,er J. B. Poortman - tot 

, zeven personen uitgebreid. 

e LEIDSCHENDAM 
De afdeling Leidschendam houdt op 

maandag 9 december een openbare ver-
-gadering, gewijd aan de Navo en het 
Navo-verdrag, da:t binnenkort ·verlengd 
moet worden. Het Tweede-Kamerlid de 
heer G. Koudijs zal de vergadering 
toespreken en de eventuele discussie lei
den. 

Gaarne nodigt de afdeling Leidschen
dam ook de leden van de afdelingen 
Berkel-Rodenrijs, Leiderdorp, Nootdorp, 
Pijnacker, Rijswijk, Voorburg, 
Voorschoten en Zoetermeer uit de ver
gadering bij te wonen. 

De verga_f!ering heeft plaats in de au
la van de School met de Bijbel, Dobbe
laan 10 (tussen Pres. Kennedyplein en 
Schout van Eyklaan) te Leidschendam, 
en begint om 20.15 uur. 

·e BREDA 
Tijdens een op 4 november gehouden 

ledenvergadering heeft de afdeling Bre
dá van de VVD afscheid genomen van 
de heer P. Vroon, die na vele jaren het 
penningmeesterschap te hebben bekleed 
om gezondsheidsredenen zijn functie 
moest neerleggen. 

In de bestuursvacature werd de heer 
J:P. W. A. A.M. Taks gekozen. 

De heer K. B. van Buren heeft het. 
_penningmeesterschap van de heer 
Vroon overgenomen en het door hem 

_ waarg.enomen secretariaat overgedra
gen aan de heer Taks. 

Het afdelingsbestuur is thans samen
gesteld als volgt: W. Verwey, voorzit

-ter; J. P. W. A. A. M. Taks, secretaris; 
K. B. van Buren, penningmeester; drs. 

. A. H. van Rij (vice-voorzitter), me
vrouw W. Jäger-Middelbeek, ir. E. 
Schreuder en F. J. Melzer jr., leden. 

Het secretariaat is gevestigd: Regen
tesselaan 9, Postbus 604, Breda, tel. 
01600 - 34917. 
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De Vrouw {11) 
Uitgangspunt van de Actiegroep Man, 

Vrouw, Maatschappij (zie verslag 
persconferentie en commentaar in onze 
rubriek in Vrijheid en Democratie van 8 
nov. jl. ), is, dat opvattingen over de 
natuur van "de man" en "de vrouw" 
niet anders dan vooroordelen zijn. In 
het bijzonder over de vrouw bestaan er, 
naar de mening van genoemde groep, 
irrationele verwachtingen. Zij zou de 
verzorgster bij uitstek zijn, de spil van 
het gezin, passief in seksuele zaken, _af
hankelijk, niet agressief, doch tolerant 
in menselijke relaties. 

Zo is haar een beeld opgedrongen en 
een rol toebedeeld, waardoor haar 
plaats in - en haar bijdrage aan - de 
samenleving is bepaald, een heel ande
re dan die van de man. 

Het "individu" moet meer mogelijk
heden krijgen en bestaande rolverwach
tingen dienen van hun starheid ontdaan 
te worden. 

Als liberaal spitst ge dan de oren; 
deze conclusie klinkt bekend. Ge grijpt 
het bij de hand liggend Beginselpro
gram van onze partij en ja, daar staat 
het ten voeten uit en scherp geformu
leerd in art. 4: .,De partij beschouwt de 
vrijheid van de mens, die naar zijn
aard bestemd is · als vrije persoonlijk
heid in gemeenschap te leven, als het _ 
kostbaarste goed... Zij ziet de vrije 
menselijke geest als de levenskracht 
der gemeenschap. Zij wenst dan ook de 
vrije geestelijke en maatschappelijke 
ontplooiing van alle mensen zonder on-

-derscheid naar geestelijke overtuiging, 
nationaliteit, geslacht, ras, huidskleur 
taal of maatschappelijke positie met 
te bevorderen." · 

Sterker nog: onze partij maakt dit 
waar. 
. !n alle bescheidenhèid en voldoening, 

ZlJ vastgesteld, dat in en door onze par
tij de vrouw "gelijke kansen" krijgt. En 
ook "gelijke beloning" als het alleen 
van haar afhing. Bij de enigszins emoti
onele discussie tussen minister Rooivink 
en de heer Kloos in de Eerste Kamer 
kort geleden, bleek. overigens weer, dat 
de desbetreffende conventie van het In
t~rnational. Labour Office nog steeds 
met door Nederland is geratificeerd. 

Nu terug naar de vrouw en haar ima
ge. Is het wel zo, dat zoals gemakkelijk 
gesteld wordt, er een stereotiep beeld 
van de man en de vrouw bestaat -of 
verandert het naar tijd plaats ' en 
omstandigheden? 
. Margaret Mead, antropologe, schrijft 
In "Sex and Temperament" - ondanks 
de titel een serieUs boek - over een 
volksstam, waar de vrouwen de kost 
ophalen en na het zware werk 's avonds 
bij het kampvuur onder het genot van 
een pijp, elkaar sterke verhalen vertel
len. De mannen snijden hout, bedenken 
nieuwe danspassen en zorgen voor de 
kinderen. 

In oorlogstijd moeten in onze 
maatschappij vrouwen vaak "mannen
werk" doen. Streven naar meer emanci
patie is dan ook veelal na perioden van 
oorlogstoestand te verwachten. Juist na 
zo een periode heeft Aristofanes destijds 
(Athene, 392, v. C.) zijn "Vrouwenrege
ring" geschreven, een parodie op de 
emancipatie van de vrouw. 

Voor ons hiel4 de oorlog in 1945 wel 
op, maar de koude oorlog is gekomen 
en gebleven. Met als gevolg enerzijds 
een zekere ontnuchtering, die leidt tot 
cynisme en kritiek. Aan de andere kant: 
ontwikkeling van de technische moge
lijkheden, mede dank zij de oorlog; 
versneld en in schaalvergroting leven; 
de betrekkelijkheid van kennis en erva
ring; de devaluatie van bestaande 
waarden. 

Kerk en overheid grij:pen naar public 
relations, om zich te projecteren en bij 
voorbaat duidelijk te maken; want tijd 
om daden af te wachten is er niet meer. 
In een studium generale in Utrecht 
wordt de leegheid van emoties, woor
den, muziek, gedachten en 'Vijzen, 
waarop de mensen maatschappelijk 
verkeren gekritiseerd. 

Niets wordt meer op zijn face-value 
genomen, alles wordt doorgelicht, ont
leed, uitgekleed. Het is de tijd van de 
grote striptease. Ook "de vrouw" ont
komt daar niet aan. 

Het novembernummer van de Neder
landse Vereniging van Vrouwen met 
academische opleiding (VV AO) brengt 
een zakelijk artikel van dr. W. H. 
Posthumus-van der Goot "Pleidooi voor 
een nieuwe wending." Vrouwenbelan
gen", het maandblad van de Neder-
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landse Vereniging voor Vrouwenbelan
gen begint zijn · oktobernummer met 
een provocerend rapport "The status of 
women in Sweden." 

Rapport over gemeentelijke 
en provinciale belastingen 

Als liberaal, geneigd om: te behouden, 
wat goed is, te vernieuwen, waar nodig 
is, vraag je je af: "wat heeft nog waar
de, wat moet overboord, en wat is de 
norm, mijn waarde-meter?" 

J. F. SCHOUWENAAR-FRANSSEN. 

Leiden-leiderdorp 

De commissie ad hoc uit de Vereni
ging van Staten- en Raadsleden van de 
VVD, ingesteld om het ontwerp van wet 
tot wijziging van de bepalingen inzake 
gemeentelijke en provinciale belastin
g-en te bestuderen heeft haar advies aan 
·het bestuur der Vereniging uitgebracht. 

De commissie bestaat uit mr. K. 
Op 6 november j.l. -hield de Vrouwen

groep van Leiden-Leiderdorp een 
geslaagde bijeenkomst met als onder
werp "Waarom lid van de VVD?" mej. 
mr. A. Kappeyne van de Coppello gaf 
een duidelijk overzicht vvan de partij
en, die in de Tweede Kamer zitting 
hebben en hoe men uit deze veelheid en 
verscheidenheid tot de goede keus kan 
komen. Na deze inleiding, die op spran
kelende wijze gebracht werd met grap
jes en uitspraken van politici,· volgde 
een zeer geanimeerde discussie. 

Sneep (Overveen, voorzitter), jhr. mr. 
S. J. Ploos van Amstel ('s Gravenhage, 
secretaris), mr. F. C. Vorstman (Hil
versum), mr. J. Drijber (Middelburg), 
K. H. Brandt ('s-Gravenhage), en H. G. 
v. Zwijndregt ('s-Gravenhage, plaats
vervangend secretaris). 

Het gestencilde rapport is verkrijg
baar bij de heer K. H. Brandt, Thorbec
kelaan 312 te 's-Gravenhage tegen beta
ling van f 1,50 voor leden der Vereniging 

- en f 3.-- voor niet-leden, plus f 0,60 
portolwsten. 

Blaemsier~unst 

vlh J. C. do LANGE' a Koninklijke T ulnbouwlnrJçhtlng 
Hol/everanclor ven H. M. do Koningin 

~ MEENl12.5- ROTTERDAM • TEL. 137977-122303 

Spreekbeurten 
Perio1le van 4 december 1968 tot en met 9 januari 1~69 

9 dec. 
9 dec. 
9 dec. 

9 dec. 

9 dec. 

9 dec. 
9 dec. 

10 dec. 

11 dec. 

11 dec. 

~2 dec. 

12 dec. 

12 dec. 

12 dec. 

13 dec. 

13 dec .. 

13 dec. 

H dec. 

16 dec. 

Zeist (20.00 uur, Frigi; onderwerp: China) 

Delft (21.00 uur, liberale avond) 
Leidschendam . (20.15 uur, Prot. Chr. 
lagere school, pobbellaan 10) 
Arnhem (onderwerp: Buitenlands beleid 
en ontwikkelingshulp) 
Santpoort (20.00 uur,. café-restaurant De 
W~yman; onderwerp: Een liberale kijk op 
de toekomst; afd. Velsen) 
Boskoop (20.00 uur, hotel Neuf) 
Emmen 
Den Haag (20.00 uur, restaurant Bosch
lust; onderwerp: Rechten van de mens, 
th~orie en praktijk; Vrouwe-ngroep) 
Zwolle (hotel Geitenbeek; onderwerp: 
Ondernemingsrecht; mede georganiseerd 
door de afd. Kampen) 
Deventer (20.00 uur, hotel De Keizer; 
onderwerp: Ondernemingsrecht) 
Rotterdam (20.30 uur, restaurant Atlantá; 
onderwerp: Recreatie en samenvoeging 
van gemeenten;' kamercentrale Dordrecht)
Helmond (20.15 uur, zaal Traverse; onder
werp: ,Problemen rond Helmond) 
Bussum ( Gooische Boer; onderwerp : Her
ziening ondernemingsrecht; afd. 't. Gooi) 
Amstelveen (opening van Politiek Café in 
gebouw Palet, Frans Halslaan 33) 

Dordrecht (20.00 uur, Statenhof; onder
werp: De liberale positie) 
Wassenaar (JOVD) 

Ommen (20.00 uur, hotel Het Zwarte 
Paard; onderwerp: Contact met de kie
zers en de presentatie van de VVD; 
statencentrale) 
Rotterdam (10.00 uur, café-restaurant 
Engels; onderwerp: Herziening onderne
mingsrecht; kamercentrale Dordrecht) 
Apeldoorn (Politiek Café; JOVD) 

2 jan. Liberale kring Z.O.-Drenthe 
4 jan. Hoogeveen (20.00 uur, hotel Homan; 

Nieuwjaarsvisite) 

Mr. H. van Riel 

Mr. H. E. Koning 

G. Koudijs 

Mr. J. F. G. Schlingemann 

H. Wiegel 

Ir. D. S. Tuijnman 

Drs. Th. H. Joekes 

Mevr. mr. E. Veder-Smit 

Drs. G. M. V. van Aardenne 

Mr. H. P. Talsma 

Mr. H. van Riel 

Mr. W. J. Geertsema 

Drs. G. M. V. van Aardenne 

H. Wiegel 

Mr. dr. C. Berkhouwer 
Mr. H. E. Koning 

H. J. L. Vonhoff 

Drs. G. M. V. van Aardenne 
H. Wiegel 
Mr. E. H. Toxopeus 

H. J. L. Vonhoff 

Deze _lijst, waarin In principe alleen spreekbeurten van Kamerleden - die zij vervullen 
binnen het verband van de partij - worden vermeld, wordt opgesteld door het Algemeen 
Secretariaat van de VVD, Koninginnegracht 61 te Den Haag (telefoon 070- 604803). De 
gegev~ns, waaronder bij voorl~eur ook het aanvangsuur en de plaats waar de ver
gadermgen worden gehouden, dtent men derhalve niet naar de redactie van het weekblad 
maar naar het Algemeen Secretariaat van de partij te zenden. De lijst wordt elke maan: 
dag om 12.00 uur afgesloten. 

Radio-uitzending van de VVD: donderdag 19 december, 18.20-
18.30 uur, over de zender Hilversum 11 (298 m.). 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

• Kabinet-De Jong inzet? 
"Ik juich de door de heer Vondeling 

:voorzegde polarisatie van eigen karak
ter bewarende partijen toe en ver
heug mij erove-r dat hij dit alles scherp 
heeft gesteld, even voordat hij weer ac
tief ging meespelen." 

Dit zei onze fractievoorzitter in de 
Eerste Kamer, mr. H. van Riel, tijdens 
de in deze Kamer gehouden algemene 
politieke en financiële beschouwingen. 
!{lij doelde daarbij op de visie van de 
heer Vondeling, neergelegd in diens 
"Nasmaak en Voorproef", dat de kans 
bijzonder groot lijkt dat )n 1971 "het 
kabinet-De Jong en zijn prestaties" de 
inzet van de verkiezingen zullen zijn. 

"Voortzetting van het beleid-De 
Jong-Witteveen-Roolvink-Beèrnink, ja of 
neen, daar zal het in 1971 wel om gaan. 
Het lijkt mij bijna onontkoombaar, dat 
de vier partijen ter linkerzijde, PvdA, 
D'66, PSP en PPR (dan) -een duidelijk 
alternatief stellen. Dat moet haast wel, 
wil de parlementaire democratie blijven 
functioneren." Zo schreef de heer Von
deling en mr. Van Riels reactie was: 
"De heer Vondeling doet 'dèze voorspel
ling met recht. Hij heeft het namelijk 
zelf in de hand, of misschien .voor het 
overgrote deel in de hand, zijn profetie 
te doen uitkomen". 

Dat minister-president Ds Jong zelf 
voorlopig nog vrij negatief of althans 
ontwijkend op deze suggestie inging, 
zegt weinig. De volgende Kamerverkie
zing lijkt - normaal gesproken - nog 
ver weg en vooral de houding van de 
anti-revolutionairen biedt nog altijd gro
te onzekerheid. 

Geheel in de lijn van zijn optreden 
toen hij tevens nog voorzitter was van 
de ARP,- beleed dr. Berghuis opnieuw 
zijn sterke voorkeur voor samenwerking 
van de ARP met de PvdA. Maar bij de 
replieken kon de -heer Van Riel hem 
voorhouden, dat zojuist uit de in op
dracht van De Telegraaf door het bu- -
reau Veldkamp/Marktonderzoek gehou
den enquête voor zover het de anti-revo
lutionaire k i e z e r s betreft, opnieuw 
iets heel anders was gebleken. 

Daaruit blijkt namelijk, dat het over
grote deel van de anti-revolutionaire 
aanhang (zelfs 88 pct ! ) voortzetting van 
het kabinet-De Jong in zijn huidige sa
menstelling zou wensen en dat oijma 
twee maal zoveel anti-rev. kiezers zich 
uitspreken voor samenwerking met de 
VVD dan met de PvdA. 

• Vondeling en de 
monarchie 

Het tweede hoofdstuk van dr. Vonde
lings recent verschenen boekje: 
"Nasmaak en Voorproef", is getiteld: 
"Wij Juliana, ... enz., ... enz., ... enz." Het 
is, zoals men uit deze wat prikkelende 
titel wel reeds begrijpt, gewijd aan de 
monarchale staatsvorm in het algemeen 
en aan ons Koninldijk Huis in- het bij
zonder. 

Het antwoord, dat dr. Vondeling geeft 
op de algemene vraag: monarchie of 
republiek?, is verrassend en verblij
dend. Overtuigde monarch- en Orangisten 
zouden de monarchale staatsvorm voor 
ons land en in een parlementaire demo
cratie niet beter kunnen verdedigen dan 
d·e heer Vondeling hier doet. Hij komt 
namelijk niet met het soms te berde ge
brachte, maar wel wat goedk(lpe dood· 
doenertje: "Ik ben republikein, maar 
als ons land nu een republiek werd, zou 
ik koningin Juliana als president kie
zen". 

Neen, de heer Vondeling gaat een fer
me stap verder en kiest, hoewel hij 
volhoudt "principiële voorkeur" voor 

_ een republiek te hebben, toch 'vóór de 
monarchie van het Huis van Oranje en 
verdedigt de voordelen van de opvol
ging door geboorte. pe "praktische" ar
gumenten (zoals hij ze zelf noemt), die 
de socialistische voorman hiervoor 
opsomt, zijn precies hetgeen door alle 
overtuigde voorstanders van de consti
tutionele monarchie in ons land altijd is 
en wordt aangevoerd. 

Dat is toch wel een zo opvallend feit, 
dat het best aandacht verdiend had in 
de zeer uitvoerige overzichten en cita
ten, in de dagbladen aan het boek van 
de heer Vondeling gewijd. In verschei
dene persorganen was dat echter niet 
het geval, maar wel werd algemeen 
vermeld op welke wijze de heer Vonde
ling de monarchie van al wat_ dan 

"franje" genoemd wordt, zou willen 
ontdoen. 

Dat daarop zo eenzijdig de aandacht 
is gevallen zonder vermelding van het 
bovenstaande is wel jammer. Zoiets 
geschiedt dan onder het motto: "Hond 
bijt man is geen nieuws, maar man-bijt 
hond wel". Het valt echter te verdedi
gen, dat het opvallende pleidooi van de 
heer --Vondeling, juist omdat h i j è'_at 
heeft gehouden, best onder de "man bijt 
hond" cat-egorie is te rangsch-ikken. 

Dat de lezers van bedoelde dagbla-
den, voor -zover zij zelf ook het boekje 
van de heer Vondeling hebben gelezen, 
die eenzijdigheid in de bespreking en de 
citaten wel is opgevallen, zou als 
voorbeeld - kunnen blijken_ uit een in
gezonden stukje van iemand in De 
Volkskrant, die o.a. schreef: "Dat u uit 

~-het ·openhartige boek van dr. A. Vonde
ling juist die regels hebt gelicht, die 
min of meer ongunstig lijken voor het 
voortbestaan van ons vorstenhuis, kan 

beste: dat Nederland een koninkrijk 
blijft of dat Nederland een republiek 
wordt?", slechts 8 pct. van de onder
vraagden de 'I'Oorkeur aan -een repu
bliek gaf. Bij de aanhangers van de 
PvdA was dit percentage óók 8! ln de 
Tweede Kamer concludeerde _de heer 
Vondeling daar toen uit: "dat het Ko
ninklijk Huis en de monarchie in Neder
land tegen een stootje kunnen". Ook, zo 
schrijft hij, in de herfst van 1966, toen 
voor de laatste keer "heftige beroering" 
ontstond als gevolg van het voorstel tot 
verhoging van het inkomen der Kroon, 
bleek dat opnieuw. 

De schrijver laat hierop dan volgen: 
"Persoonlijk gaf ik daar .ook uiting aan, 
door op een partijvergadering mijn 
principiële voorkèur uit te spreken voor 
de republiek, maar desondanks te kie
zen voor de monarchie van het Huis 
van Oranje-Nassau en wel op praktische 
gronden". 

Die praktische gronden zijn dan voor 

Onze beste_ "ambassadr-ices." Zie: • Erfelijk koningschap 

Dr. Berghnis, de PvdA-vriend in de 
ARP. Zie: • kabinet-De Jong inzet? 

ik niet· waarderen. Uit wat hij zelf 
schrijft, blijkt duidelijk dat hij dit 
voortbestaan uit praktische overwegin
gen toejuicht ... " 

• Erfelijk koningschap 
Dr. Vondeling béhandelt allereerst de 

vraag of er in de moderne tijd nog 
behoefte is aan een staatshoofd; dit ui
teraard in de zin van onze Grondwet, 
d.w.z. onschendbaar en met ministers 
die verantwoordelijk zijn. In de Ver
enigde Staten zijn staatshoofd en mi
nister-president in één persoon ver
enigd. De president vervult daar alle re
presentatieve functies als d e vertegen
woordiger van zijn land e'n volk en is 
tegelijkertijd de_ politieke chef. Terecht 
schrijft de heer Vondeling: die combi
natie is zuiver fysiek al haast niet te 
doen. Bovendien blijft het staatshoofd 
partijman, hetgeen ongewenst lijkt. Hij 
kent dan ook in Nederland geen serieus 
pleidooi voor een l'!amenvoeging van 
beide taken in één telkens voor korte 
tijd gekozen persoon. Handhaving dus 
van een onschendbaar staatshoofd in 
ons staatsbestel. 

Moet dat staatshoofd, zo vraagt hij 
vervolgens, echter per se een koning 
zijn; een Oranje, die erfelijk de Kroon 
bezit? Ook deze vraag is z.i. sterk in 
discussie geweest, vooral toen tijde van 
de verloving en het huwelijk van prin
ses Beatrix. 

Dr. Vondeling brengt dan in herinne
ring dat toen in een enquête vlak na het 
Irene-debat in februari 1964 de vraag 
werd: gesteld: ,.Wat is volgens u het 

de heer Vondeling in het bijzonder de 
volgende: 

Een gekozen president zal vrijwel 
steed~ in een verkiezingsstrijd betrok
ken zijn geweest. Hij is de kandidaat 
van een groep geweest en het zal -- iu 
het gunstigste geval - een vrij lange 
tijd duren voor hij het symbool is van 
de volkseenheid, de personificatie van 
de natie. De kans is groot, dat hij een 
politicus is geweest; een oud-minister of 
vooraanstaand Kamerlid. In die functie 
droeg hij politieke verantwoordelijkheid, 
hij was niet onschendbaar; hij had een 
politieke wil en dadendrang. Hij legde 
daarvan verantwording af, aan de Ka
mer, de partij, de kiezers. Zo'n presi
dent zal het moeite kosten om zich bui
ten de politieke strijd te houden en dat 
is grondwettelijk noodzaak ! 

Daartegenover is de opvoeding van 
een Nederlandse Kroonpretendent ge
heel ingesteld op politieke onschendbaar
heid. Afgezien van die opvoeding en 
scholing, acht ook dr. Vondeling "de 
wijze,- waarop koningin Juliana zelf 
haar taak vervult, zó voorbeeldig, dat 
ook hierin een stuk garantie ligt voor de 
manier, waarop haar opvolgster het 
moeilijke werk zal doen". 

Vervolgens stelt de schrijver, dat men 
bij ons Koningshuis in velerlei opzichten 
kan spreken van een mooie traditie. 
"Trouw en offervaardigheid van Ora.n
jes zijn meer dan eens in de vader
landse gescriedenis gebleken, hetgeen 
aan beide kanten zekere verplichtingen 
geeft." Weliswaar spreekt dat punt van 
de traditie hem persoonlijk niet zo P-rg 
aan, maar hij constateert toch "aller
wegen dat het werkt". 

Zijn conclusie is hier: "Voorlopig zal 
niemand in binnen- en buitenland zoveel 
goodwill ontmoeten als de koningin en 
de kroonprinses. Ons land kan zich geen 
betere "ambassadrices" wensen. Dat is 
enorm vee] waard en daarom moeten 
wij er zuinig op zijn en dankbaar wezen 
dat er een opvolgster is die deze honde• 
baan (want dat is het vaak) niet alleen 
aanvaardt, maar zelfs ambieert". 

Zoals wij reeds schreven: dat zijn nu 
precies de argumenten, die ook onzer
zijds steeds zijn aangevoerd. Dat de 
heer Vondeling zo overtuigd voor de 
monarchie onder het Huis van Oranje 
kan kiezen en dan toch nog terloops 
zegt, dat hij "voorkeur" heeft voor de. 
republiek, is ons onbegrijpelijk. Dat zul
len we dan maar als -een dogmatisch 
stokpaardje beschouwen, dat echter 
goed op stal blijft opgeslot-en. Dat de 
heer Vondeling zelf zo weinig voor tra
ditie vatbaar is, vinden we jammer. ,Er 
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kunnen inderdaad wel eens zinloze tra
ditie zijn (in Engeland zijn er bijvoor
beeld zeker te vinden, naar ons gevoel), 
maar de meeste zouden wij niet willen 
missen. Daar komen wij echter een vol
gend maal op, wanneer het om de nade
re voorstellen van de heer Vondeling 
omtrent die zogenaamde "franje" gaat. 

• Enquête: zetel winst 
We zijn opnieuw met een kiezers-en

quête verrast. Het is een door het bu
reau Veldkamp-Marktonderzoek in op· 
dra9ht van De Telegraaf ingesteld on~ 
derzoek. -

Uiteraard geldt voor deze enquête de
zelfde_ reserve, die wij ook tegenover de 
andere recente onderzoekingen hebben 
in acht genomen. We moeten echter er
kennen, dat de tot nu toe door het bureau 
Veldkamp ingestelde enquêtes later vrij 
juist gebleken cijfers hebben opgele
verd. _Daar komt bij dat het resultaat 
(dat in De Telegraaf van 28 november 
j.l. is bekend gemaakt) ook zeer redelijk 
klopt met hetgeen in de omstandigheden 
van thans verwacht zou kunnen worden. 

Het resultaat van deze enquête ~is als 
volgt, waarbij onder I zijn opgenomen 
de zeteltallen welke de partijen thans in 
de Tweede Kamer bezetten op grond 
van de verkiezingen van 1967; onder II 
de zeteltallen, zoals die volgens het Te
legraaf-VeldkamR onderzoek in maart 
1968 zouden zijn geweest en onder III 
de zeteltallen op grond van het jongste 
onderzoek van deze zelfde zijde. 

I 11 
KVP .......................... . 39 36 
PvdA 
VVD 

-D'66 
ARP 
CHU 
PSP 

.. ...................... 37 37 
..................... 17 17 
........................... 7 13 
........................... 15 13 

........................ 12 12 
........................ ,.. 4 3 

BP Koekoek .............. . 3 6 
BP Harmsen 4 
CPN 
SGP 

........................... 5 

........................... 3 
PPR (Aarden) 3 
GPV .................. ,........ 1 

15() 

• Opkomstplicht 

5 
3 
4 
1 

150 

Hl 
37 
34 
18 
18 
13 
11 

5 
4 

4 
3 
2 
1 

150 

Na de commentaren, die wij op de 
andere, eveneens in november gehouden 
enquêtes in deze rubriek hebben gele
verd, zullen wij ons voor het ogenblik 
tot één nieuw element beperken. Dat is 
de invloed van eventuele afschaffing 
van de opkomstplicht, welke voor de 
eerste maal in deze enquête is petrok
ken. 

Persoonlijk hebben wij nooit de mening 
gedeeld van hen die vreesden, dat juist 
wij (de VVD) bijzonder veel nadeel van 
de te verwachten afschaffing van de 
opkomstplicht zouden ondervinden. 

Wij meenden dat eerder schade zou 
~~rden geleden door een typische onpo
hheke groep als. de Boerenpartij en 
door D'66; ·beide niet-ideologische par
tijen, met weinig of geen gevoel van 
partijgebondenheid en -traditie bij de 
aanhangers. 

Niet om ?ns (waarschijnlijke) gelijk, 
maar ter wille_ van de VVD en de door 
haar voorgestane beginselen en doelein
den, verheugt hèt ons dat dit onderzoek, 
zo het ook in dit opzicht als representa
tief kan gelden, de juistheid van deze 
verwachting- bevestigt. Wij lezen daar
over namelijk in het in De Telegraaf 
opgenomen verslag: 

Drie partijen zouden profiteren van 
afschaffing van de opkomstplicht: VVD, 
ARP en PSP. Wanneer alleen de stem-
men worden geteld van de mensen, die 
bij de De Telegraaf-Veldkamp-Markt
onderzoek-enquête zeiden vast van 
plan te zijn te gaan stemmen, ook 
als' çle opkomstplicht wordt opgehe
ven, zouden VVD en ARP 1 pct. meer 
van de stemmen krijgen en de PSP (},6 
pct. meer. 

In totaal 70 pct. van de geënquêteer
den zei zeker te zullen gaan stemmen. 

_Negentien procent zal waarschijnlijk 
stemmen, 7 pct. waarschijnlijk niet en 4 
pct. zeker niet. Deze percentages zijn 
van belang, omdat, nu de staatscom
missie-Cals-Donner heeft geadviseerd 
tot afschaffing van de opkomstplicht bij 
verkiezingen, het waarschijnlijk is dat 
al in 1971 de kiezers ongestraft zullen 
kunnen wegblijven. 

Wanneer men alleen de kiezers, die 
zeker zullen gaan stemmen, in aanmer
king neemt, ziet de stembusuitslag in 
percentages er aldus uit: 

KVP 23.6 (mét opkomstplicht 23,8), 
PvdA 22,3 (22.1), D'66 10,1 (11,6); VVD 
12,6 (11,6), ARP 9,8 (8,8), CHU 7,3 (7,6), 
PSP 4 (3,4), BP 2,5 (3,2), CPN 2,9 (3,1), 
SGP 2,4 (2,2), GPV 0,8 (0,8). PPR 1,5 
(1,5) 0 

Aldus het verslag in De Telegraaf. 
Dit betekent dus dat bij die percentEI.

ges ruw geschat bijvoorbeeld de VVD 
niet 18 zetels, maar bij een percentage 
van 12,6 pct. der uitgebrachte stemmen 
19 of 20 zetels zou krijgen en D'66 geen 
18, maar 15 à 16 zetels. 

Nogmaals echter: Dit alles met de 
nodige reserve, welke tegenover opi
nie-onderzoekingen in het algemeen nu 
eenmaal past. 

A. W. ABSPOEL 
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Sinterklaas 
I N deze week van koek of gard moes

ten we het maar eens niet al te 
serieus nemen. Er zijn natuurlijk proble-· 
men gènoeg maar die blijven nog wel 
even goed. Neem nu bijvoorbeeld de gro" 
te geldtekorten van de stad. Daar kan 
nog heel lang over gepraat worden voor
dat die zijn verdwenen. Niet dat al dat 
praten zou helpen. Eigenlijk is er maar 
een manier om er vim af te komen: er 
zal een gulle Haagse Sinterklaas nodig 
zijn om Amsterdam zo'n vijfhonderd mil
joen gulden in het schoentje te laten 
vinden. Dan is een van de naarste moei
lijkheden, namelijk het almaar leven 
met grote schulden waarover rente en 
(zo mogelijk) aflossing moet worden be
taald, van de stad weggevallen. Als dan 
daarenboven nog een presentje in de 
vorm van overname van kosten van bo
vengemeentelijke voorzieningen erbij ge
daan zou worden, dan was Amsterdam 
een aardig eind op streek gêholpen. 

Een oude wens die wat dichterbij zijn 
vervulling is gebracht, is de bouw van 
een nieuw stadhuis. Nu de uitslag van 
de prijsvraag daarvoor bekend is gewor
den, zijn we eindelijk weer op het punt 
dat in 1937 was bereikt, toen eveneens 
de uitslag van een prijsvraag leidde tot 
het voorstellen van een bouwheer voor 
een nieuw stadhuis. Toen is er nogal 
wat narigheid geweest, eerst met de oor
log, toen met de verplaatsing van het te 

bouwen stadhuis en vervolgens met het 
programma van eisen. Totda.t ten slotte 
de hele opdracht werd teruggenomen, de 
lei werd schoongeveegd en we helemaal 
opnieuw zijn begonnen. Het potje dat 
Amsterdam kreeg voor het afstaan van 
het oorspronkelijke stadhuis als Paleis, 
van tien miljoen gulden, zal intussen 
wel flink zijn gegroeid, zodat althans 
een heel stuk van de kosten van een 
nieuw stadhuis daaruit kunnen worden 
betaald. 

De (vermoedelijke) nieuwe architect 
Holzbauer uit Wenen, heeft voordat hij 
aan zijn eerste maar vooral aan zijn 
tweede opzet in de besloten ronde be
gon, grondig in .Amsterdam rondgeke
lren. Hij deed dat heel anoniem, en hij 
heeft daarbij de sfeer van de stad ge
proefd. Dat was natuurlijk enkele jaren 
geleden, zodat het geen verbazing moet 
wekken dat hij in een gesprek met De 
Tijd zei: in dit stadhuis moeten de pro
vo's komen, daar moet iedereen gezellig 
kunnen instuiven. Als sfeer van wat hij 
bedoelt is het waarschijnlijk goed ge
steld: het stadhuis moet metterdaad een 
gemeenschapshuis zijn,· waar iedere Am
sterdammer het gevoel.naoet hebben op 
eigen terrein te zijn. 

De heer Holzbauer kon toen nog niet 
weten dat het verschijnsel provo een 
aflopende zaak was. Formeel zit er nog 

Havenbehee~ nu en straks 
IN een bijeenkomst te . Oostvoorne 

heeft Rotterdams burgemeester, de 
heer W. Thomassen, zijn gehoor met de 
meeste nadruk de verzekering gegeven 
dat in de duinen van Voorne geen bull
dozer aan het werk :Zal gaan zolang hij 
de havenportefeuille van zijn gemeente 
onder zijn berusting heeft. Zou hoger 
·bestuur toch de duinen voor havenaan
leg willen bestemmen, dan zal hij . die 
portefeuille beschikbaar stellen, zo 
voegde hij eraan toe. Burgemeester 
Thomassen werkt graag met dit soort 
uitlatingen. Wij zijn het langzamerband 
verleerd er erg van onder de indruk te 
komen. 

Ernstig te nemen is · wel zijn 
waarschuwing, bij diezelfde gelegenheid 
uitgesproken, dat naar zijn mening de 
duinen van Voorne wel moeten worden 
gespaard, maar dat dit nog niet wil 
zeggen dat er aan de Maasvlakte -geen 
uitbreiding zal worden gegeven. Men 
zal er integendeel goed aan doen zich 
voor te bereiden op de mogelijkheid dat 
het parlement zich zal uitspreken voor 
de aanleg van een Maasvlakte II. 

Enliele dagen tevoren had de heer 
Thomassen in een openbare commissie
vergadering van de Rotterdamse ge
meenteraad bij een bespreking van het 
havenbeleid ook al duidelijk laten blij
ken veel begrip te hebben voor de be
zwm·en van de natuurliefhebbers tegen 

Duidelijke taal 
ER wordt misschien wat al te uitvoe

rig gepraat, maar er wordt in het 
algemeen wel duidelijke taal gesproken 
bij. de behandeling van de gemeentebe
groting. Duidelijlie taal wil overigens 
niet steeds zeggen, dat de raad nu pre
cies te horen krijgt hoe het met 
verschillende zaken staat. Dit geldt 
bijv. voor de kwestie-EMS, die mis
schien, als wethouder Hijlkema zijn zin 
krijgt, in enige vaste commissies van 
bijstand zal worden besproken in plaats 
van in een commissie ad hoc, zoals een 
aantal fracties wensen. Een beslissing 
dienaangaande is nog niet genomen. 

Wethouder drs. Wilzen heeft voor zijn 
doen krachtige taal gesprolien, met na
me wat bBtreft de situatie ten aanzien 
van het Holland Festival. Hij toonde 
zich nogal verbolgen over de houding 
van het Amsterdamse gemeentebestuur, 
dat een gemaakte afspraak - met be
trekking tot subsidieverhoging - niet 
wil nakomen, maar dat niettemin toch 
aanspraak maakt op een groter aantal 
premières en meer voorstellingen dan 
in Den Haag. Wijzigt· Amsterdam zijn 
houding ten deze· niet, dan zal ook Den 
Haag het subsidie aan het Holland 
Festival minder ver verhogen dan was 
overeengekomen. Drs. Wilzen had er, 
voor wat ons betreft, in zijn uitvoerige 
rede ook best op mogen wijzen, dat 
Amsterdam zich wel erg op een 
voetstuk plaatst, gegeven het feit, dat 
het initiatief tot het houtien van hét H. 

de Rotterdamse havenuitbreidingen. 
Maar hij staát op het standpunt dat er 
sprake moet zijn van een redelijke af
weging van belangen. De natuur
beschermers, zo ongeveer formuleerde 
hij het in Oostvoorne, mogen niet uit 
het oog verliezen dat we economische 
plichten hebben, dat we een poort van 
Europa en een wer.eldhaven zijn. 

In de commissievergadering heeft 
overigens de KVP-fractieleider mr. 
Struik de vraag opgeworpen of aan het 
Deltafront de rust spoedig zal terugke
ren. Hij zei het gevoel te hebben dat 
sinds enige tijd iedereen tegenover Rot
terdam in de loopgraven staat. Burge
meester Thomassen heeft op dat ogen
blik niet veel gedaan om hem van dat 
zeker niet misplaatste gevoel te verlos
sen. Mogelijk heeft hij het achterste 
van zijn tong niet willen laten zien, we
tende dat een bijeenkomst van het 
Overlegorgaan zuidwest-Nederland i.n 
het Rotterdamse stadhuis zeer aan
staande was. 

Welnu, in deze bijeenkomst zijn spij
kers met koppen geslagen in die zin dat 
alle werl,groepen en studiecommissiés, 
die in het zogenaamde "groene boekje" 
als hoogst aanbevelenswaardig zijn ge
noemd, zijn ingesteld. Hetgeen er op 
wijst dat geen van de overlegpartners 
zich door de emotionele gedachtenwisse
lii~gen van de laatste tijd tot onberaden 

F. indertijd van Den Haag is uitgegaan; 
als we ons niet vergissen van mr. Ada
ma Zijlstra, de krachtige bevorderaar 
van cultuur in Scheveningen, wiens 
streven door de nieuwe machthebbers 
in het Kurhaus c.a. bijna de nek is 
omgedraaid. 

Overigens deed de wethouder voor 
kunstzalwn nog een opvallende 
uitspraak. Hij .bleek alleszins te voelen 
voor een tweede vaste dirigent bij het 
Residentie-orkest, dat dezer dagen nog 
zo grote triomfen in Wenen heeft ge
vierd onder leiding van Willem vah Ot
terloo. De wethouder zei nl. te betwijfe
len of in Nederland wel een man van 
voldoende formaat voor deze functie zou 
kunnen worden gevonden. Dat was niet 
vriendelijk van de wethouder en de 
Haagse muziekmedewerl,.er van het Al
gemeen Handelsblad heeft hem daar
voor duidelijk de op de vingers getikt. 
Die somde nl. in een objectieve 
beschouwing een heel rijtje Nederlandse 
dirigenten op, die z.i. stuk voor stuk 
voor de functie van tweede dirigent van 
het R. 0. in aanmerking zouden kunnen 
worden gebracht. Zou de wethouder he
lemaal met de namen van deze kandi
daten en met hun prestaties onbekend 
zijn? Het is nauwelijks te geloven .en 
daarom vragen we ons af of hij toch 
maar niet eens in overleg met Van Ot
terloo en het orkestbestuur hier en 
daar in ons land zou moeten gaan 
luisteren. · 

wei een vertegenwoordigster van deze 
beweging in de gemeenteraad, maar 
veel meer dan ereis een vriendje trou
wen (ook haar voorganger liet zich tot 
ambtenaar van de burgerlijke stand be
noemen) en ereis voorstellen om Amster
dam af te scheiden van Den Haag komt 
er toch niet uit. Het provoceren schijnt 
er wat uit te raken bij de jeugd. 

Veel dichter bij wat men zich enkele 
jaren gelden van een provo-gemeente
raadslid voorstelde ligt de laatste tijd 
het optreden van mejuffrouw S. Boerla
ge in de raad. Zij is stellig op het 
ogenblik een van de actiefste leden van 
de raad, en stellig tevens de "angriest 
of angry young woman". Wie haar in de 
raad hoort, krijgt de indruk dat er vol
strekt niets deugt in Amsterdam en dat 
de stad wordt bestuurd door óf louter 
onbenullen óf kwaadwillende intrigan
ten. In haar ongetwijfeld eerlijke toorn 
hanteert zij het overstatement met grote 
toewijding. Jammer is dat er naar ons 
gevoel een element van wat in Zwitser
land "rechthaberei" heet in haar stand-

- punten aan het sluipen is, waardoor de 
proportie wel eens ontbreekt. Als het 
over technische bestuurspunten gaat en 
zelfs de heer Van het Schip inziet dat 
het niet om politieke standpunten gaat, 
kan zij interrumperen, waarop de heer 
Van het Schip uitroept: "Och meisje 
praat me toch niet van minderheid of 

stappen wil laten verleiden. Gelukkig 
maar. 

Er is in de commissievergadering nog 
een andere interessante vraag opgewor
pen.- De vraag namelijk hoe het gesteld 
is met de beheersvorm van de Rotter
damse haven. Mr. Struik maakte er 
geen geheim van dat hij er niet zo 
zeker van is, dat de huidige be
heersvorm nog wel een onbetwist punt 
is. Hij wilde kennelijk de mogelijkheid 
niet uitsluiten dat een nationaal haven
beheer in een min of meer verwijderd 
verschiet ligt. 

Ook over dit aspect heeft burge
meester Thomassen zo zijn eigen theo
rieën. Hij vindt de huidige beheersvorm 
goed, ·zij het niet beslist "het laatste 
woord". De mogelijkheid dat er ooit nog 
eens een regionaai havenbeheer zal ko
men, wilde hij niet bij voorbaat uitslui
ten. Hij zei voor die gedachte niet 
schuw te zijn. Daarentegen achtte hij 
de komst van een nationaal havenbe
heer veel minder waarschijnlijk. Het 
zou misschien nog niet zo dwaas zijn 
eens een studie van dit onderwerp te 
laten maken, zoals de heer Struik sug-
gereerde. · · 

In de plannen voor de aanleg van de 
haven Rijnpoort, op de noordelijke oe
ver van de Nieuwe Waterweg, wil maar 
geen schot komen. Gedeputeerde Staten 
hebben op het raadsbesluit ter zake nog 

Wethouder Bol heeft wel een lange 
rede gehouden ter beantwoording van 
de opmerkingen over de economische 
situat!i.e van onze stad, maar veel 
nieuws heeft hij de raad toch niet ver
teld. We wisten bijv. al, dat b. en w. 
minder pessimistisch zijn ten opzichte 
van de ontwikkeling van de Scheve
ningse haven dan het ETI-rapport. We 
wisten eveneens, dat er nu goed c.verleg 
is tussen het Rijk, de provincie en de 
gemeente over eventueel verder sprei
ding van rijksdiensten buiten de Haagse 
schrijftafel. Mede uit de rede van wet
houder Hijlliema is wel duidelijk gewor
den, dat het probleem voor de (rijks)
overheid nu minder ligt bij het ontbreken 
van grond, dan wel bij de noodzaak om 
gebieden elders in het land, die met 
structuurwerkloosheid te kampen heb
ben, te helpen. In de Tweede Kamer 
wordt het geluid van de gemeente Den 
Haag niet of nauwelijks gehoord. Daar
entegen .kon men nog de vodge week in 
de Kamer - bij het defensiedebat -
krachtige geluiden vernemen om een 
aantal defensie-diensten naar andere 
delen van h~t land te verplaatsen. Op 
die manier wordt het de regering wel 
moeilijk gemaakt een keuze te doen. 

Een grondig overleg over de moge
lijkheden, die Den Haag (nog) te bieden 
heeft ten aanzien van de vestiging (of 
het behoud) van administratieve instel
lingen, lijkt ons beslist. noodzakelijk, 
daarbij in het <oog houdende, dat het 
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meerderheid; het gaat hier om het bestu
ren van een stad". Als wij de psychi
atrie als vak beoefenden zouden we 
haar adviseren het wat kalmer aan te 
doen, zij verlangt te veel van zichzelf. 
En dat is in deze sinterklaastijd heus 
niet onaangenaam bedoeld. Van ons 
mag ze de koek hebben. 

Omdat Sinterklaas toch een feest ' is 
van de jeugd (maar niet van de jeugd 
alleen) halen we uit de begratingsmissi
ve nog even aan dat daarin de door 
burgemeester Samkalden al direct bij 
zijn installatie in uitzicht gestelde ver
groting van de inspraak van de burger 
uitvoerig is behandeld. Een van de pun· 
ten is dat bij de beleidsvorming van 
Amster(lam de burgerij mede zal kun
nen oordelen, en dat met name ook parti
cipatie door de jeugd wordt voorge
staan. Dat kan bijzonder nuttig zijn, al 
moet men daarbij bedenlren dat het niet 
gemakkelijk is om bij een zeer grote 
verscheidenheid van inzichten en stand
punten ten slotte een keus te maken die 
het grootste aantal meninghebbers tevre· 
den stelt. Maar daar zal op worden ge
let. Want om te eindigen met een citaat 
van drs. H. van Ruller, .een gemeente
raadslid dat, toch nog wel tot de jeugd 
mag worden gerekend, de volgende uit 
Het Parool overgenomen zinsnede: "Ik 
zal hierbij steeds proberen burgemeester 
en wethouders óp de kuif te zitten." 

steeds geen beslissing genomen. Zij 
hebben integendeel opnièuw nadere ge
gevens aan het Rotterdamse gemeente
bestuur gevraagd. Die zijn inmiddels 
verstrekt, waarschijnlijk zonder dat er 
veel nieuws te berde is gebracht. "Van 
een slagvaardig havenbeleid kan op de
ze wijze geèn sprake zijn", zo heeft de 
heer Thomassen bedroefd in zijn be
leidsnota opgemerkt. 

Daar heeft hij in de commissieverga
derfng, desbetreffende vragen beant--· 
woordend, op laten volgen dat gepro
beerd moet worden steun voor de plan
nen te krijgen bij 'de ministei·s die Rijn
port noodzakelijk achten indien de zaak 
bij Gedeputeerde Staten onverhoopt mis 
mocht lopen. Zo'n stap is echter wel het 
allerlaatste waartoe een gemeente
bestuur overgaat, aldus erkende de heer 
Thomassen. 

Besluiten we deze kroniek met de ver
melding dat de liberale fractieleider 
mr. Staab opnieuw als zijn overtuiging· 
heeft uitgedragen dat het burge
meesterschap moeilijk te combineren 
valt met het beheer van de havenporte
feuille. Er zou volgens hem een aparte 
wethouder voor de haven moeten ko
men. Dat is een respecta,bele opvatting, 
waarop de burgemeester heel .laconiek 
I'eageerde. De combinatie is een zaak 
waarover het seniorenconvent maar 
moet oordelen na de volgende raadsver
kiezingen. 

blijkbaar de bedoeling van b. en w. is in 
de saneringsgebieden ruimte voor 
kantoren te reserveren. Dat is o.i. al
leen dan verantwoord, als men zeker
heid heeft, dat die mogelijkheden benut 
zullen worden, hetzij door de overheid, 
hetzij door particuliere ondernemingen. 
Het wil ons voorkomen, dat het gemeen
tebestuur bij zijn "promotion" het 
ruimtelijke aspect bijzonder goed Ïll de 
gaten moet houden. 

Wethouder Hijlkema die zoveel kri
tiek te verduren kreeg met betrekking 
tot het saneringsbeleid heeft de gemeen
teraad duidelijk gemaal;:t, dat dat beleid 
in het verleden misschien niet al te 
verstandig is geweest, maar dat er 
sinds enkele jaren toch wel lijn in is 
gebracht. Omstandig heeft hij uiteenge
zet hoe moeilijk het in ons land is sane
ring krachtig ter hand te nemen. Als 
men eenmaal een bepaalde wijk tot sa
neringsgebied heeft verklaard, kan het 
alles bij elkaar meer dan twaalf jaren 
( !) duren alvorens met bouwen kan 
worden begonnen. De rechtszekerheid 
van de burger is ongetwijfeld een groot 
goed en inspraak van particulieren in 
het nieuwe stedebouwkundige aspecli 
van de stad is nuttig, maar deze ele
menten blijken toch wel bijzonder ver
tragend te werken, waarbij dan nog 
komt dat hog·ere overheden - Ged. Sta· 
ten en rijk - in het algemeen veel te 
lang beslissingen aanhouden. 
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Onfatsoen (&) 
* * Vorige week heeft de staatsse· * cretarjs van - sociale zaken en 

volksgezondheitl, dr. R. j, H.- Rruisino-a 
tijdens <le opening- van de schoonma~k~ 
bem·s_ "Interclean '68" in de RAl te 
Amsterdmn er omler meer op gewezen 
dat de persoonlijl>e hygiëne en <ie ge· 
dragshygiëne een stuk zelfdiscipline 
vormen. Het is bekend, zo zei hij, dat 
de mens "buiten" vaak onvoorstelbaar 
ongedisciplineerd is; Maandelijl>s wordt 
bijvoorbeeld op het Amsterdamse Cen· 
traal . Station 260 kubielm meter per
ronvtnl verzamel<l. Dat zijn 78 vracht~ 
wag·ens vol. Het schoonhouden van het 
Rotterdamse Centraal Station kost jaar· 
Iijks 120 duizend gulden. 
_ Er valt aan de hygiëne in de ruimste 
zin van het woord nog veel te doen, 
aldus <le bm"indsman. Hij zag_ hier in de 
eerste plaats een taak voor de opvoe· 
ding, zowel in het gezin als op school. 
Belangrijk was in dit verband de op· 
merldng dat zijn departement een oit· 
derzoek zal gaan bekostigen naar de 
motieven van het gedragspatroon in fiY· . 
giënisch opzicht van _leerlingen van de 
hoogste klassen van de lagere scholen. 
De Stichting Hygiëne en de Stichting 
GezonillwidS\'oorlichting en -opvoeding 
laten dit onderzoek door bet bureau In· 
tomart uitvoeren. 

Dit is ongetwijfeld ve~beugend nieuws, 
al menen wij dat zowel de overheid als 
ook particuliere instellingen nog wel an· 
det•e ntethoden kmmen aanwenden 0111 

de toenemende vervuiling op straat te-
gen te gaan. · 

Onfatsoen (11) 
i * Dat hier zowel voor bet gezin als * vom· <le school een belangrijke 

opvoedende taak is weggelegd . kmmen 
wij ten volle onderschrijven. Immers, 
l1et achteloos wegwerpen van vuil en 
afval op straat is in wezen een gebt•ek 
aan imlerlijke beschaving en bet wil ons 
voorkomen dat men in ons land, vooral 
ook op de scholen bieraan te weinig 
aandacht besteedt. Men vergelijke daar
bij eens het gedragspatroon van de 
Zwitsm·s .wier steden en dorpen door• 
gaans kraakhelder . zijn en waar men 
kan .waarnemen <lat burgers afval op · 
straat dat niet door henzelf werd gede· 
poneerd, verwijderen in de daar~ 
voor bestem<le zgn. papierbakken. Ren· 
nelijk doet de z,"itser aan die imlerlijke 
beschaving· meer dan wij. 

Als de opvoeding in de Nederlandse 
gezinnen in dit opzicht · telmrtschiet -
en dat doet zij belaas ongetwijfeltl -
zijn wij bet met dr. Kruisinga eens 
dat dan op de scholen meer aamlacht 
aan dit alles zal · moeten wonlen . 
besteed, · 

Een andere oplossing zon zijn, cle tele· 
visie, die vaalt "uitblinkt" door het 
aankweken van ondeugde~, bierbij in te 
schakelen door een welgerichte, maar 
vooral ook indringende actie. Terecht 
wordt er veel gesproken over de invloed 
die de televisie in vele opzichten ten 
kwade-kan uitoefenen, omdat het een zo 
~dringend medium is. Doch anderzijds 
dient men daarbij niet te vergeten dat 
de "in(lringendbeid'' ook ten goede kan 
worden aangeweqd. Men moet echter 
helaas constateren dat dit moderne me· 
dium biervan nog veel te weinig ge• 
bruik maald. 

Wellicht zou men van de zijde van de 
regering eens lnnmen overwegen in dit 
opzicht stappen te ondernemen die dui· 
delijk maken dat innerlijke beschaving 
meeromvattend is dan een vaak al te 
v~I afgesleten zgn. burgerlijke beleefd· 
he1d. 

Onfatsoe.n (111) 
* * Beziet men echter bet bovenge· * noemde probleem . in de meest 

objectieve zin, dan moet belaas worden 
geconstateerd dat de overheid in dit 
verband bepaald niet altijd vrij uitgàat, 
doch integendeel ook degenen die wel 
over de zo no<lige innerlijke beschaving 
beschikken voor de, grootst mogelijke 
problemen stelt. 

Wij denken bierbij onder meer aan 
~et feit dat zoniel in de grote steden · als 
Ill de kleinere gemeenten het aantal af
Valbakken 01> straat veel te gering is. 
Sommige wijken bezitten er helemaal 
geen en .in de grote steden zijn zij op 
veel te verre afstanden ·van elkaar ge· 
P!aatst, zodat de goedwUiende burger 
met weet \vaar hij met zijn papier, 
schillen, lege sigaretten- en sig·aremlo· 
zen etc. been moet. 

Hier ligt toch zeker een belangrijke 
taai> voor de gemeentebesturen. 

Een ander ernstig· euvel is dat men 
In ons land in tram of bus, zowel bij het 
stads· als streekvervoer, geen enkele 
afvalba.k aantreft, zodat de passagier 
o.~k in dit ge\'al voor de grootste moei· 
lukbeid zit als hij afval kwijt wil. Dit is 
een ernstig gebrelt aan een eenvoudig 
aan te se Imffen faciliteit die· zelwr met 
enige goede wil en teg~n niet te veel 
ko.sten kan worden aangebracht. 

Ongedisciplineerdheid bij het publiek: 
\'oor een groot deel akkoord. Maar Iaat 
de overbeid vooral niet vergeten ook 
eens tle hand in eigen boezem te ste· 
ken! · 

vrijdag 6 december 1968 
- - -

r.V n Ri I over 
de militaire p litiek 

Is <le minister-president bereid na· 
mens het kabinet de verzekering te ge
ven dat bij verder stijgende spanning 
de bewallening tijdig adequaat · za.} 
worden opg·evoerd overeenkomstig . de 
militaire adviezen, en dat de politielm 
analyses in het vervolg minder ruim
hartig geïnspireerd zullen zijn dan ze in 
het geval Tsjeehoslowa.kije ten onrechte 
waren? 

Deze, een dag later, door de mi· 
nister-president overigens niet· onom· 
wonde11 positief beantwoorde vraag 
stond centraal in de uitgebreide de· 
fensie-passage van de rede, die ons 
Eerste Kamertid mr. H. van Riel bij 
de algemene beschouwingen in de se
naat vorige week dinsdag hield; In dit 
stuk beperken wij ons tot zijn woorden 
over. de militaire politiek, Elders in dit 
blad (meJl'.-zre pwg. 3) wordt op ande·re 
door mr. Van Riel aangesneden. onder
werpen nader ingegaan, 

De heer Van.Riel ging eerst in op het 
streven naar ontspanning. De les die hij 
uit het verleden wilde trekken is dat 
ontspanning in hoge mate in het belang 
is van het Westen, in wezen de beati 
possidentes. Dat daartegenover Rusland 
deels bevreesd is voor het Westen deels 
zijn normale grote-mogendheÛis-ver
langens niet bevredigd ziet. Onder 
laatstgenoemde verlangens verstond hij 
volle:diJg beveil!ügde grenzen in noord 
zuid, of met ander-e woorden het stre
v~n naar een situat~e even gunstig als 
dte van de Ver. Staten of nog gunstiger 
dan die van de VS is. 

Tegenstelling 
"De veronderstèlling van een bedrei

ging op den langeren duur van Rusland 
is, wamteer men van Russisch-leni
nistisch standpunt uit streng rationeel 
doordenkt ook niet geheel ongemoti
veerd. De heren in het Kremlin immers 
zullen aannemen dat het Westen op den 
duur door de z.g. derde wereld zo ondeÎ~ 
druk zal worden gezet, dat het toch tot 
een explosie 'komt, en de Amerrkanen de 
Russen vóór die tijd als machtsfactor 
zullen willen hebben geëlimineerd. Het 
rijlt van Mao Tse-toeng is daarbij de 
voor de twee protagonisten dreigende 
figuur op de achtergrond en ook wel 
naar de schatting van Rusland en de 
Verenigde Staten . beiden ten gevolge. 
van de demograf1sche en technische 
ontwikkeling over 20 _of 30 jaar de 
beslissende figuur op· de voorgrond. 

. Kortom: Rusland heeft bij ontspan
mng alleen belm1g als die ontspanning 
de samenhang in het Westen onder
mijnt: negatief belang. 

Het Westen dam'tegenpver heeft posi
tief belang bij die ontspanning om de 
noodzakelijke veranderingen in de sta
tus presens in dat langzame tempo en 
langs die ka11alen te doen verlopen die 
in onze berekeningen passen. ' 

Hier ligt e.en duidelijke en onover
brugbare tegenstelling," aldus mr. van 
Riel. Hij zei dat bij de Russische' hou
ding ten aanzien v~ ~'sjechoslowakije 
het gevaar van geestelijke infectie ze· 
k~r heeft meegespeeld. Naar zijn me· 
mng. was echter· belangrijker de 
Russ1sche opzet om het Westen zijn po· 
litieke vrijheid van handelen te ontne
men. 

Defensief 
"Voor de bezetting van Tsjechoslowa

ldje door Russische elite-divisies bood 
het trou de Bohème aan het Westen, 
wanneer het dat mocht willen, de l.heo
retis~he moge~ijkheid om met een nog 
relabef beschmden concentratie van mi· 
litaire druk zonder direct een wereld· 
oorlog t:e riskeren duidelijk te reageren 
op een Russische aanval op Berlijn, 
Bornholm of Noord-Noorwegen. 

MR. H. VAN RIEL 
... fazrmt en jnger ... 

Die kans is het Westen ontnomen en 
dat betekent dat wij èn politie.k èn ~ili
tair thans volledig in het. tactische de· 
fensief zijn gedrongen, ook ·door de ge
talsverhoudingen, zowel te land als in 
de lucht. Tsjechen en Roemenen kunnen 
door de Sowjet-Unie nooit als volwaardi
ge troepen zijn beschouwd en uitgerust. 

Het strategisch defensief was volledig 
aanvaardbaar, schaadde ons geenszins. 
Alleen al vanuit onze algemene filosofie. 

Iedere wereldpolitieke vrijheid van 
handelen, globaal gezien, is heden ver
dwenen. En in wezen is het gevolg hier· 
van dat onze legers nu ook t;wtisch als 
een fazant zitten te wachten op d'e · ja· 
ger. Vergelijkingeli gaa11 nooit op. Dek
king voor onze terugtocht is er wel. 
Tactisch defensief leidt met regelmaat 
tot nede:i-Iagen wanneer het afgedwon· 
gen is. 

Dit is een onhoudbare . toestand, wil
~en wij niet in de Russische machtssfeer 
gaan vallen. Rusland apaiseren door 
verdere ruimtelijlte concessies leidt tcit 
het zelfde resultaat. Rusland is niet te 
apaiseren, anders dan door ons 
machtspolitiek in hun .gevolg te bege
ven. En dat van haar standpunt uit 
logischerwijze." · 

Mijn veronderstelling is, zo zei mr. 
Van Riel tussen haakjes,· dat de Ver. 
Staten ons uit eigen lijfsbehoud op dit 
punt nauwelijks een· vrije keuze kunnen 
laten, dan wel ons de vrije keuze geven 
onszelf tezamen met hen conventioneel 
te verdedigen, öf door hen in· uiterste 
noodzaak stdkt atomair te worden ver· 
dedigd. Mij lijkt de keuze tussen deze 
t~vee kwaden niet moeilijk, zelfs los ge· 
z1en van mijn eigen liberale vrijheids
ideologie. 

Als ik in Brussel goed heb geluisterd, 
gaat het denken van de generaal Lem
n~tzer OJ? d~t ogenblik gelukkig in een 
meuwe nchtmg, namelijk in die van een 

AANGEBODEN OP GEGOEDE 
STAND TE UTRECHT 
voll. (geen beroeps-) 

PENSION 
voor oudere dame of heer. Gr. 
zitk. en kl. sl.kam., e.v., k. en w. 
str. w., op 1e verd. aan voorzijde 
W.C. en badkamer zelfde etage. 
Brieven nr. 1044, tel. 31558. · 

met sterke krachten over een veel lan
gere termijn gevoerde conventionele 
oorlog dan tot nu toe is voorzien of uit 
allerlei overwegingen ons werd voorge
praat; 

Vragen 
Mr. Van Riel stelde de minister-presi

dent een aantal conm·ete vragen. Eén 
daarvan was, of de preinier vandaag 
nog in het gebruiken van het interconti
nentale atomaire B-w:apen gelooft in o-e• 
val van een geleidelijk . beginneJ~de 
Russische militaire interventie in Euro
pa, bij voorbeeld wanneer de VS en de 

-Nato verwikkeld worden in een strijd om 
Joegoslavië, al dan niet via Oostenrijk. 
Militair- is Joegoslavië onder meer ge· 
makkelijk via het Burgenland te bena
deren. Ten aanzien van Oostenrijk kan 
Rusland altijd een stok vinden om de 
hond te slaan. 

Rus·land 'heef·t, aLdus spreker, een ei
gen leninistisch-marxistische interpre
tatie van het volkenrecht. "Ziet Tsje· 
choslowakije en naar ik vrees ook Roe~ 
menië." De heer Van Riel citeerde me· 
vrouw An Salomonson, die zondag 10 
november via Avro's radiojournaal ver
klaarde: 

"Het is in de laatste ·weken al wel 
duidelijk geworden dat Roemenië op de 
koude toer door de Russen werd be2:et, 
Op het vliegveld van Constanza stonden 
plotseling . 30 Russische Mig-jagers en 
het land werd overstroomd door honder
den militaire experts uit de Sowjet
Unie. Het was echter tot nu toe niet dui
delijk welke formule hieraa11 · ten 
grondslag Iag. 

Gisteravond is nu in Wenen bel,end 
geworden dat er op 30 september een 
verdag · is gesloten tussen de Sowjet· 
Unie en Roemenië voor het legeren op 
lange termijn van Russische troepen in 
Roemenië. Deze troepen blijven onder 
direct commando van het 
Warschau-pact. De legering zal etap
pe-gewijs worden voltroklten door mid· 
del van het opbouwen van een groot 
aantal · Russische steunpunten dwars 
door het land." 

Mr. Va11 Riel stelde naar aanleiding 
daarvan aan de premier de vragen of 
d_~ze gegevens .juist of gedeeltelijk juistJ 
ZlJll en in hoeven·e en of de premier het 
zelfs ma!l'r waarschijnlijk achtte dat bij 
een SowJet-bezetting van het ideologiscll 
rechtlijnige Roemenië andere dan mili· 
taire oogmerken in het spel zijn en dat 
ons hierdoor op zijn minst een aanval· 
op Joegoslavië wordt gesuggereerd. 

Verantwoording 
,,De Sowjet-Unie zal eventuele a"'res· 

sieve bedoelingen zo lang mogelijk" ver
b!)rgen houden. Maar na de ervaringen 
met Tsjechoslowakije en naar ik vrees 
ook met Roemenië, draagt een regering 
voor de geschiedenis de verantwoording 
wanneer zij in het militaire vlak aan
zienlijke risico's blijft nemen, op grond 
van illusies en om deels intern politieke 
redenen," aldus de heer Van Riel die 
hierna zijn in de aanbef reeds we~rge· . 
_geven vraag formuleerde. 

~";lij voegde daaraan toe, dat onze vrij
held de allereerste prioriteit is Risico's 
nemen? Ja, maar uitsluitend' Överzien
bare. Mijn veronderstelling is geenszins 
dat wij met de thans toe te zeggen 225 
miljoen het maximum hebben bereikt. 
Huiveren doet mij dat niet. Ook in 1938 
en 1939 was het Nederlandse volk bij
zonder of~e~vaardig. Alleen namen wij 
onze besllssmgen toen net een jaar te 
laat. Ik hoop en vertrouw dat zull's niet 
weer zal gebeuren en blijf bij voortdu
ring op dit punt attent," aldus mr. van 
Riel. 

IODIGOM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapè"Od betonnen 
prefabs voor versthiliende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgens opgegeven maten 
Broeibakken en alle onderdelen voo; 
de tuinbouw. ' 
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De VVD en het 
bevolkingsvraagstuk 

De begrippen individuele vrijheid en 
persoolijke verantwoordelijkheid, die de 
liberale visie op alle politieke en· 
maatschappelijke vraagstukken bepa
len, zijn ook van aanzienlijke invloed op 
bet stauilpunt van de VVD met betrek
king tot het bevolkingsprobleem. Met 
deze constatering begint de bijdrage die 
de VVD heeft geleverd in het oktober
nummer van Tal en Last, een uitgave 
van het contactorgaan van de stichting 
Welzijn en Bevolkingsgroei. Aan dit spe
ciale nummer, gewijd aan de politieke 
partijen en bet bevolkingsbeleid, is me
degewerkt door vertegenwoordigers van 
resp. de ARP, de CHU, D'66, de KVP, 
de PvdA, de PSP en de VVD. Onze 
partij sluit de rij met een artikel, dat wij 
bier grotendeels weergeven. 

De vraag die bij dit onderwerp aan de 
orde komt, is: moet de overheid een 
doelbewuste bevolkingspolitiek gaan 
voeren en zo ja, hoe moet een derge
lijke politiek er dan uitzien? In het arti
kel wordt opgemerkt, dat het eerste 
deel van deze vraag direct al tot discus
sie aanleiding kan geven. 

Ons land is het dichtstbevolkte land ter 
wereld en de bevolkingsgroei is nog 
steeds zeer aanzienlijk maar rechtvaar
digt dit een actieve bevolkingspolitiek? 
Men spreekt licht van. een in de toekomst 
te verwachten overbevolking, maar een 
objectief criterium ter bepaling van het 
begrip overbevolking ontbreekt. Men kan 
zeggen: gegeven de omvang van ons 
territoir en in aanmerking genomen de 
huidige groeiprognoses zal er over enige · 
decennia een noodtoestand ontstaan. 
Maar daar staat tegenover, dat wellicht 
'binnen afzienbare tijd de Europese 
ruimte zo open zal zijn geworden, dat 
het probleem zichzelf oplost. Dit alles 
betekent, dat onze vraagstelling niet 
kan worden geplaatst tegen een achter
grond van objectieve gegevens en toe
komstverwachtingen. Dat de VVD niet
temin voorstander is van een doelbe
wuste bevolkingspolitiek heeft dan ook 
behalve de hier aangeduide sombere, 
maar niet erg concrete perspectieven, 
nog een andere oorzaak. 

De huidige snelle bevolkingsgroei stelt 
de overheid namelijk voor de noodzaak 
alleen al ter handhaving van ons huidi
ge levensniveau allerlei maatregelen te 
nemen op het gebied van o.m. de werk
gelegenheid, het onderwijs en de ruim· 
telijke ordening. En nu moet worden 
geconstateerd, dat de regering er met 
haar voorzieningen niet in slaagt, en 
vrijwel ook niet in kan. slagen, de groei 
van de bevolking bij te houden. 

Gezinsplanning 
Hier dreigen, aldus het artikel, moei

lijkheden te ontstaan en de VVD is van 
mening, dat aan de oplossing daarvan 
kan worden bijgedragen door een 
verstandige en doelbewuste bevol
kingspolitiek. 

Aanvaardt men de wenselijkheid daar-

van; dan komt het tweede deel van de 
vraagstelling naar voren en moet men · 
zich gaan afvragen, hoe een dergelijke 
politiek er uit zal dienen te zien. 
Verschillende punten verdienen dan. de 
overweging. 

Bevolkingspolitiek betekent in de Ne
derlandse situatie voornamelijk geboor
tenbeperking en geboortenregeling, on
derwerpen die. voor een groot gedeelte 
van ons volk pas sinds betrekkelijk kor
te tijd coneretoe betekenis hebben gekre~ 
gen. De ontdekking van de "pil" heeft 
de discussies over deze vraagstukken 
pas goed op gang gebracht en voor zeer 
velen is de ethische waardebepaling van 
het gebruik van anticonceptionalia -
ook al door het soms aarzelend posi
tie-kiezen van de kerken - nog steeds 
een uiterst moeilijke zaak. Er moet dus 
rekening worden gehouden met de 
omstandigheid dat het nog een aantal 
jaren zal duren, voordat geboortenbe
perking algemeen zal. worden aanvaard. 
De VVD echter meent dat nog bestaan-

de weerstanden zoveel mogelijk zullen 
moeten worden overwonnen en dat het 
regeringsbeleid er in ieder geval op ge
richt dient te zijn de gezinsplanning zo
veel mogelijk ingang te doen vinden •. 

Een actieve bevolkingspolitiek zal 
derhalve in de eerste plaats rekening 
moeten houden met bij een aantal groe
pen nog bestaande afweerhoudingen en 
zal dus niet revolutionair dienen te zijn. 
Zij zal door een gerichte voorliohting -
waarin wellicht ook de kerken een rol 
kunnen spelen - de geesten rijp moeten 
maken voor verdere ontwikkelingen. 

Keuzevrijheid 
In deze lijn zal het bevolkingsbeleid in 

de loop der jaren - de auteur zegt dat 
het uiteraard geen al te lange over
gangsperiode moet . worden - steeds 
meer moeten worden geïntensfveerd. 
Daarbij zal dan een tweede punt van 
overweging aan de orde komen, ~ we-

EEN PARTIJl JE LIBRE 
een 

verfrissend 

politiek 

boekje 

door Hans Wiegel 

CITAAT UIT HET VOORWOORD: 

Het zijn wat losse persoonlijlre notities over d~ v.v.D., de partijvernleuwlng, 
de democratie in bestuur en maatschappij geworden. Over mijn eigen 
partij ga ik niet "hoera" roepen, daarvoor ben ik te verdacht. Overigens 
ligt het Ilberalen niet zlchzeH op de borst te slaan en de eigen ideeën 
briljant te vinden. Een beetje meer relativeren In de polltlek, bereid zijn 
naar anderen te luisteren en af en toe ook eens om JezeH kunnen Iaehen, 
zonder de ernst van de zaken waar het in de samenleving om gaat te 
vergeten, zou een bijdrage tot politieke vernieuwing zijn, waar we wat aa.n 

zouden kunnen hebben. 

U kunt dit openhartig boekje (87 pagina's), dat u in ·één odem uitleest bestellen door 
f 3,95 over te maken op postgiro 10303 ten name van NRC-Tijdschriftenuitgeverij, 
Rotterdam. Op het bijstrookje vermelden: "Libre". 

Le Pari· Européen 
Te midden van de veelheid van publi

katies, boeken en brochures die de 
laatste tijd in Frankrijk verschijnt, al
lemaal beschouwingen over de mei-ge
beurtenissen van dit jaar is Le Pari 
Eurpéen (de Europese Weddenschap) 
beslist een uitschieter. Het boek 
verscheen in oktober 1968 bij Fayard te 
Parijs en werd geschreven door ir. 
Louis Armand, oud-directeur-generaal 
der Franse spoQrwegen, onlangs geko
zen in de Académie Française wegens 
zijn uitzonderlijke meer op de economie 
dan op de letterkunde gerichte ver
diensten, samen met de meer dan 20 
jaar jongere econoom Drancourt, hoofd
redacteur van het bekende tijdschrift 
"Entreprise" (De Onderneming). · 

Het boek haakt allereerst in op "Le 
Défi Américain", waarover ik in dit 
weekblad van 2 februari 1968 mocht 
schrijven, door het Amerikaanse feno
meen van de grote onderneming met 
haar onmiskenbaar liberale inslag uit
voerig te schilderen na ons eerst te 
hebben ingeleid in de "schaalvergrote" 
wereld van val).daag, waarbij Armand 
als oud-spoorwegman zijn voorliefde voor 
transportmiddelen niet verbergt. 

Europa behoort uit dit alles lering te 

trekken: men behoort, veet' meer dan in 
feite geschiedt, oog te hebben voor het 
nieuwe en met durf deze schaalvergro
ting te aanvaarden om zijn oude struc
turen daarbij aan te passen. In dit ver
band spreken de schrijvers reeds van 
het "planetaire tijdperk", daarin over 
Europa heen de gehele wereld betrek~ 
kende. 

Zij zien niets in een oplapping van het 
bestaande, maar menen dat langs de 
weg van een federalisme het best aan 
hun doelstelling - een op Amerikaanse 
leest geschoeid Europees zakenklimaat 
- politieke inhoud kan worden gegeven. 
Dit voorkomt verstarring en behoort 
zich telkens weer aan gewijzigde 
omstandigheden te kunnen aanpassen. 

Als praktische voorbeelden voor zulk 
een federale aanpak, over de landsgren
zen heen dus, noemen zij voor de vuist 
weg de problemen van de atoomener
gie, het zoetwatergebrek en de vervui
ling van lucht en water. 

Ook over de opvoeding zeggen zij ra
ke dingen; zij breken een lans voor 
Europese "Foundations" daarbij als 
voorbeeld de Ford Foundation noemen
de, welke enorme bedragen voor 
wetenschappelijke onderzoekingen jaar-

lijks aan Amerikaanse universiteiten 
beschikbaar stelt - alles natuurlijk op 
Europees niveau. Hierbij gebruiken zij 
voor het eerst het woord "transnatio
naal", duidelijk doelende op samenbun
deling mèt en dóór verschillende staten. 
Ook geven zij nieuwe inhoud aan de 
begrippen .,democratie" en "libera
lisme". De stoutste denkbeelden over 
allerlei ons dagelijks beklemmende pro- · 
biemen bieden zij aan, allerlei heilige-
huisjes omver werpende. 

Als men dit boek leest - en mijn 
bedoeling is slechts dit aan iedere lezer 
van dit blad warm · aan te bevelen -
wordt men wel wat beschaamd dat in 
ons Nederlandse parlement zoveel tijd 
wordt besteed aan onderwerpen als mi
nimumlonen, huisvesting, gemeénte
lijke indeling, autobelasting enz., zonder 
dat ooit eens de werkelijke problemen 
die ·op ons af komen stormen één mo
ment aan de orde Romen; dit boek 
spreekt dan ook van een ontstellend ge
brek aan werkelijke kennis bij politici 
van de revolutie welke bezig is zich te 
voltrekken bij praktisch alle econo· 
mische activiteiten heden ten dage. 

MR. J. J. KAMP 
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ten de vraag waar de grens van de 
overheidsbemoeienis in deze sfeer dient 
te worden getrokken. Deze vraag is in 
feite van politieke aard. De liberale uit
gangspunten zullen daarop dan ook. bij 
de bepaling van het standpunt van de 
VVD sterk inwerken. Waar het hier 
gaat om zeer persoonlijke zaken, met 
belangrijke implicaties voor wat betreft 
de menselijke keuzevrijheid, zal de 
VVD nooit steun kunnen verlenen aan 
een beleid dat beoogt enigerlei vorm 
van dwangmatig overheidsingrijpen in 
de samenstelling van de afzonderlijke 
gezinnen mogelijk te maken. 

De vrijheid van het individu zelf de 
beslissing in dit opzicht te nemen; dient 
onverkort te worden gehandhaafd, z.elfs 
in gevallen, zoals bijvoorbeeld bij a-so
cialen, waarin de samenleving van het 
gevormde gezin weinig goeds heeft te 
verwachten. In de liberale opvatting zal 
dit op zichzelf ernstige nadeel altijd in 
betekenis blijven onderdoen voor het 
grote goed van de keuzevrijheid van de 
Nederlandse staatsburger. Een goede 
bevolkingspolitiek in liberale zin zou 
wel een appèl moeten doen op het ver
antwoordelijkheidgevoel, m.a.w. zal 
erop gericht dienen te zijn de mensen 
bij de afweging van hun keuze een aan
tal elementen te doen betrekken, waar
aan zij tot op heden min of meer voor
bijgingen. 

Het is een illusie te denken, dat men 
de gemiddelde Nederlander ertoe zal 
kunnen brengen twee in plaats van vier 
kinderen te hebben door hem voor ogen 
te houden, dat ons land mede door zijn 
toedoen in het jaar 3000 veertig à vijftig 
miljoen inwoners zal tellen. Hij zal het 
misschien een somber vooruitzicht vin
den, maar de kans dat hij van een en 
ander getuige zal zijn vermoedelijk zo 
gering achten, dat het hem op dit mo
ment niet overmatig zal verontrusten. 
Het lijkt daarom verstandig een beroep 
op de verantwoordelijkheid niet te base
ren op wetenschappelijke prognoses met 
betrekking tot een zeer verre toekomst, 
maar op heel concrete gegevens van bet 
ogenblik, zoals bijvoorbeeld de moeilijk
heid in een aanvaardbaar tempo onder
wijsfaciliteiten tot stand te brengen, het 
probleem tijdig werkgelegenheid te 
creëren en de ·geweldige vraagstukken 
die de recreatievoorziening meebrengt. 

Eisen 
Tenslotte worden in het artikel een 

aantal eisen opgesomd waaraan een be
volkingspolitiek volgens de VVD-ziens
wijze zal moeten voldoen. 

In de eerste plaats zal zij rekening 
moeten houden met de evolutie van bet 
denken over geboorte-regulerende syste
men, vervolgens zal zij niet mogen lei· 
den tot enige vorm van overheidsdwang 
en tenslotte zal zij gebaseerd moeten 
zijn op de problemen van nu en de 
naaste toekomst. 

Praktisch gesproken betekent dit, dat 
allereerst - alle wettelijke belemmerin
gen, die de . verkoop van anticonceptio
nele middelen thans nog in de weg 
staan, opgeruimd zullen moeten wor
den. Nader beraad over verdere wette
lijke maatregelen zou uitermate nuttig 
kunnen zijn, maar dit dient met grote 
zorgvuldigheid te geschieden, aangezien 
hierbij talloze zware problemen van al
gemene en medische ethiek in het ge
ding zijn. Daarnaast zou een zeer con
crete voorlichting moeten worden gege
ven over de consequenties die de huidi
ge snelle bevolkingsgroei voor de thans 
levende ouders en kinderen zal hebben. 
Uit deze voorlichtdng zou de conclusie 
naar voren moeten komen, dat ter ver- -
mijding van allerlei ons allen aangaan
de problemen een gezin met niet meer 
dan twee of drie kinderen als gewenst 
moet worden beschouwd. In de liberale 
visie mag deze wenselijkheid niet als 
een maatschappelijke plicht worden 
omschreven; wel kan worden duidelijk 
gemaakt, dat het zeker géén 
maatschappelijke plicht is het aantal ge
zinsleden ongeremd te laten oplopen. 

De voorlichting zal zich uiteraard 
voornamelijk tot de ouders dienen te 
richten. Pers, radio en televisie zullen 

- daarbij van grote betekenis kunnen zijn. 
Maar ook zal bij het onderwijs, bijvoor
beeld in het kader van geografie- en 
biologielessen aan deze problematiek 
aandacht kunnen worden gegeven. 

Daarnaast ziet de VVD het als een 
taak voor de overheid om financiële 
steun te verlenen aan de organisaties 
uit het maatschappelijke leven die zich 
bezighouden met voorlichting over 
vraagstukken van geboortenregeling en 
verantwoorde gezinsvorming. Op uni
versitair niveau dient naar de mening 
van de VVD de bestudering van demo
grafische vraagstukken meer intensief 
ter hand te worden genomen. 

Tenslotte zou ook remmend kunnen 
worden opgetreden door het afschaffen 
van de kinderbijslag. Zulks zou uiter-· 
aard dienen te geschieden zonder dat 
daarvan sociaal onaanvaardbare conse
quentdes het gevolg zouden zijn. In het 
laatste verkiezingsprogramma van de 
VVD werd reeds voor maatregelen in 
die richting gepleit, aldus het artikel in 
Tal en Last.· 
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De machtige "200" Kant
teke-De heer Mertens, voorzitter van het 

NKV, kan er niet over klagen, dat zijn 
rede, 19 olrtober gehouden te Sneek ter 
gelegenheid van het vijftigjarig bestaan 
van het NKV-district Friesland zonder 
echo is gebleven. Het was d_e volgende 
passage uit die rede, welke opzien heeft 
gebaard: "De hele economie van ons 
land is in handen van rond 200 perso
nen, een groep mensen, die elkaar goed 
kent en elkaar frequent ontmoet in 
verschillende colleges. Het is een even
zo deskundige, financieel sterke als be
angstigende groep." 

Sommigen waren ontzet, velen ver
baasd over deze onthulling,. die overi· 
gens in de grond niet zo'n nieuwtje 
was: Het is al tien jaar geleden, dat 
dr. Vinke, thans hooglera&r te Leiden, 
promoveerde op een proefschrift waarin 
een boekje werd opengedaan over com
missariaten, de bezoldiging en de af· 
komst van hen. Evenals thans heeft 
vooral Het Parool grote publiciteit aan 
deze studie gegeven en instemming 
daarmee betuigd. Verder was er vooral 
nieuwsgierigheid ·naar de namen van 
deze geheimzinnige groep machtigen. 

Elseviers Weekblad had een vraag
gesprek met de heer Mertens waarin hij 

_ zijn uiting adstrueerde: "Er zijn na
men, die je steeds weer tegenkomt. Zo 
kun je lijnen- trekken."· En: "Afwezig
heid van verantwoordingsplicht en open
heid in de raden va,n ·commissarissen 
kunnen voedsel geven aan de gedachte 
dat het allemaal wat geheimzinnig toe
gaat." De onderlinge relaties worden 
n.z.m. bewust ingewikkeld gehouden. 
Daar waar democratisering van - veel 
meer betekenis (dan de stapjes als het 
recht van enquête en de herziening van 
het ondernemingsrecht) zou zijn- - in 
de raad van commissarissen - zitten 
we vast, vorderen althans niet snel ge
noeg. 

Ten ·slotte heeft de heer Mertens na 
een lunchbijeenkomst van de afdeling 
Amsterdam van de Mij v. Nijverheid en 
Handel de vorige week een aantal na-. 
men genoemd en het "lijnenspel" van 
commissarisbaantjes belicht. Het was 
Îliet bijster imposant vergeleken bij het 
materiaal wat reeds vroeger door dr. 
Vinke was aangedragen. Hoogstens zou 
men bij dit materiaal zich kunnen af
vragen of het inderdaad niet gewenst 
zou zijn de kring van publieke 
ambtsdragers, voor wie het - gedach· 
tig het gezegde over Caesars vrouw -
niet gew~:ust is de mogelijkheid van 
vermenging van het openbaar belang, 
dat zij moeten behartigen, met specifie
ke zakelijke belangen, te vergroten. Op· 
het ogenblik is die kring, niet bij wet, 
maar bij conferentie, beperkt tot mi· 
nisters en de directie van De Neder· 
landsche Bank. Hierbij moet men niet 
uit het ·oog verliezen, dat commissaria
ten zoals die b.v. bij openbare nutsbe
drijven, ex officio toevallen aan een be
paalde magistraat. Een voorbeeld van 
een dergelijke figuur in het zakenleven 
kan men waarnemen bij bankdirecteu
ren, die ex officio commissaris zijn bij 
ondernemingen waarin de bank belang 
heeft en daarom een commissarisplaats 

NKV-voorzitter Mertens 

b_ezet. Het is bekend, dat deze commis
sarissen hun emolumenten afstaan aan 
de bank en aftreden wanneer hun direc· 
teurschap eindigt. Mede door deze 
omstandigheid ontstaat een cumulatie 
van commissariaten, die overigens niet 
verwonderlijk is wanneer men bedénkt, 
dat het aantal waardevolle adviseurs 
beperkt is. Een oude anekdote vertelt, 
dat dr. Henry Deterding, pres. dir. van 
de Koninklijke, mr. Aug. Philips, in de 
twintiger jaren een zeer bekend Haags 
advocaat en adviseur van de Konink
lijke, tot commissaris koos, omdat hij 
dan goedkoper uit was. Het maximum 
tantième .van commissarissen was n.l. 
op f 30.000 gefixeerd. Mr. Philips was 
ook commissaris van Philips, niet als 
gevolg van een familie-relatie, maar 
van de wens zich van zijn waardevolle 
adviezen te verzekeren. 

Macht 
En nu de macht. Het is ontegenzegge

lijk, dat de ondernemers in het alge
meen de beslissing hebben over de wij
ze waarop het beschikbare kapitaal zal 
worden geïnvesteerd. Het zijn de "ma
nagers", niet meer de eigenaars van de 
kapitalen, die hierover beslissen. Men 
spreekt daarom ook wel van de huidige 
maatschappij als van de "managerial 
society." De "Socialist Union", een in 
1951 gestichte vereniging van moderne 
intellectuele socialisten onder leiding 
van prof. Allen Flanders, rekent hiertoe 
ook de leiders van de vakverenigingen. 
De heer Mertens rekent zichzelf ook t,ot 
de 200 machthebbers maar het is dan 
toch op andere wijze dan de "Socialist 
Union" bedoelt. De heer Mertens wil 
voor de werknemers participatie in de 
controle op "managers", die moet wor
den uitgeoefend door de raad van com
missarissen, wiens macht, zo heeft hij 
weer gezegd, moet worden versterkt. 
Een bekend postulaat uit het rapport 
van de dr. Wiardi Beekman Stichting en 
dat ook in het rapport van de Commis· 
sie-Verdam wordt behandeld. Het is 
evenwel de vraag of een wettelijke re
geling veel aan de feitelijke situatie zou 
veranderen en deze situatie is, dat de 
R. v. C. nooit meer zal kunnen zijn .dan 
een college van controle en advies voor 

het "management." Dat het "lij
nenspel-'' van de heer Mertens·- aan de 
Commissie-Verdam niet onbekend is. 
blijkt Uit haar voorstel (art. 50c) dat bij 
een voorstel tot benoeming van een 
commissaris moet worden medegedeeld 
niet alleen zijn beroep en betrekkingen 
voorzover deze van belang zijn voor de 
onderneming maar ook welke andere 
commissariaten hij vervult, hetgeen 
overigens uit het Handelsregister ook 
wel valt na te gaan. Van een geheimzin
nigheid is geen sprake; hoogstens zou 
men kunnen spreken van een mogelijke 
vermenging van belangen. Het zal in 
het eigen belang van de betrokken com
missaris zijn zichzelf in dergelijke ge
vallen te wraken, door zich te onthou
den van advies. Omgekeerd kan het van 
groot belang zijn voor de onderneming, 
dat een of meer commissarissen rela
tlies met !J.ndere ondernemingen hebben. 
Men denke in dit verband b.v. aan 
fusies. Eerder zouden bezwaren zijn in 
te brengen tegen een zeker Nepotisme 
bij commissarisbenoemingen, maar het 
moet opvallen dat bij de namen die de 
heer 1v~. noemde juist zoveel "homines 
novi" zijn. 

Bij de discussie, die volgde op de rede 
van de heer Mertens te Amsterdam 
heeft dr. Holtrop, oud-president van De 
Nederlandsche Bank, die men dus mag 
beschouwen als boven en buiten de par· 
tijen staande, gewezen op de ongecon
troleerde macht van functionarissen 
aan de andere zijde, zodat hij tegenover 
de heer Mertens qUitte kon zijn. De 
heer Mertens ontkende niet de macht 
van de_ vakbondsleiders, maar verklaar
de elke dag weer verantwoordillg- te 
moeten afleggen aan alle organen van 
het NKV. Dit is echter geen publieke 
verantwoordingsplichf, maar tegenover 
de belangenorganisatie, die hij verte· 
genwoordigt. Deze bewering sneed in 
het verband dus geen hout. Ook de com· 
missarissen zijn interne verantwoording 
schuldig aan de aandeelhoudersverga
dering, maàr dit is bij open N.V.'s Pll-· 
bliek. Het is waar, -deze verantwoor
dingsplicht is in vele gevallen nog te 
formeel. Het is juist daarom van be· 
lang, dat de aanhangige wetsontwerpen 
van minister Polak die verantwoor
dingsplicht versterken door meer open
heid te eisen en het enquêterecht uit te 
breiden. J. VAN GALEN 

(geen commissaris) 

OLie tn de 
monarchie 

Nu ik door griep verhinderd was 
de buitengewone algemene vergade· 
ring van onze partij in Hilversum bij 
te wonen, moge ik achteraf een op
merking maken. Dit te meer; omdat 
dit toch niet meer de stemming op 
de vergadering kan beïnvloeden. 

Ik wil ronduit verklaren dat ik blij 
ben -dat door het staken van stem
men de mogelijkheid dat de Tweede 
Kamer een minister-president of for
mateur aanwijst, in onze kring ver
worpen is. 

Vele jaren heb ik als parlementair 
redacteur de kabinetsformaties van 
nabij meegemaakt. Nooit heeft de 
consultatie door de koningin en· het 
aanwijzen van een formateur of in· 
formateur lang geduurd en aanlei
ding gegeven tot de vaak grote ver
traging van kabinetsformaties. Ge
lijk -mr. Toxopeus dezer dagen in een 
interview heeft verklaard is "de 
functie van het staatshoofd bij de 
vorming van nieuwe kabinetten olie 
in de machine". Deze functie past in 
onze constitutionele monarchie van 
het Huis van Oranje en is daar be
langr~k in. 

Men hoede zich door uitholling van 
· taken, door ,het wegnemen van wat 
men dan noemt "franje" het ko.. 
ningschap te ontkrachten. Het aan
deel van de lwningin blijve olie in de 
machine. 

D. W. DETTMEIJER 

Verzorgingsflat 

"OLYMPUS" 
Rotterdam

Hi_llegersberg 
Oplevering van de eerste flats is geschied 

-Behartenswaardige citaten-
LUXE VERZORGINGSFLATS 

Alle flats zijn nu per lift bereikbaar 

Nog ter beschikking: 
"De vraag is: wie ZIJn de vrienden 

van de democratie en hoe moet het 
woord democratie" worden verstaan? 

Mijn ·~pvatting is dat de eenvoudige 
man, de gewone man met vrouw en 
kinderen, die zo no(Hg voor ~ijn land 
vecht wanneer dat in moeilijkheden ver
kert die te gelegener tijd naar de 
ste~bus gaat, daar Zijn kruisje zet ach· 
ter de naam van de kandidaat dile bij in 
het parlement wenst, dat bij de basis is 
van de democratie. Daarbij is essentieel, 
dat deze man dit doet zonder vrees 
voor zijn bestaan en zonder enige inti· 
midatie. Stritkt geheim vult hij zijn 
s~embiljet in." 

" ... Maar ik voel heel anders ten op
zichte van de 'zwendel--democrati-e', een 
democratie die zichzelf democratisC!h 
noemt omdat zij uiterst links is. Zeker, 
er zijn alle soorten nodig om een d_emo
cratie te vormen, niet alleen u1terst 
links of zelfs communisten. Ik sta ech
ter geen partij of organisatie toe zichzelf · 
democratisch te noemen, omdat zij ge
leidelijk voert naar de uiterste vormen 
van revolutie. Ik accepteer geen partij 
die meent 'dem..9cratie' te vertegen
woordigen, omdat zij meer opstandig 
wordt naarmate zij minder aanhangers 
heeft." 

"Men· moet democratie respecteren 
en het woord niet lichtzinnig gebruiken. 
Het laatste is wel de 'democratie van 
de straat', met troepen gangsters -
gewapend, - zichzelf in de grote steden 
dril!1lgend, politiebureaus en sleutelposi
ties van de regering bezettend - traoot 
met ijzeren hand een totalita.ir regime 
te vestigen. 

Laat ons töch de democratie niet zo 
laag aanslaan, alsof het slechts bete
kent de macht te grijpen en diegenen, 
die het niet met je eens zUn, neer te 
schieten. Dat Is de antithese van de 
demöcratie." 

Uit de "war Speeches" van 
Wón:ston GhurchilL Bovenstaande 
citaten zijn uit ·de rede die 
Churchill in hev Lagerhuis hie,Jd 
in decem,ber 1944, naar aanled
d;ng van het optreden vll!n groe
pen i,n-België, Italië en Grieiken
land, die de bevrijding wilden 
m'isbruo~ken om aan de macht te 
komen. Churchill weerlegde in 
die rede dwt het op·tredem tegen 
deze groepen ,,ondemocratisch" 
zou zijn. 

* één 4-kamerflat op de 12e verdieping à f 127.900,-, 
* nog enkele 2- en 3-kamerflats. 
Géén galerijbouw. 

Prijzen V(!,naf f 60.000,- - f 99.850,-
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8 - vrijdag 6 december 1968 VRIJHEID EN DEMOCRATIE. 

Het vak staatsinri~hting in gedrang 

n-brief aan Kamerleden 
Hoogedelgestrenge Da1nes en Heren, 
Zoals u bekend zal zijn, worden thans 

bij het voorbect·eidend wetenschappelijk 
onderwijs de leerplannen en urentabel
len voor de vakken "onder .de mam
noet" vastgesteld. 

Daarbij komt de· m.i. niet verdedigba
re situatie weer zeer scherp naar voren, 
die u veróorzaakte door staatsinrichting 
bij geschiedenis, onder te brengen zodat 
het valr staatsinrichting in handen komt 
van volslageli leken of ha1fleken. 

Aangezien ik dit principieel niet kan 
accepteren, heb ik er behóefte aan u 

'deze kwestie alsnog voor te leggen, in 
de hoop dat u .deze nekslag voor het vak 
staatsinrichting (want dat is het beslist) 
gedeeltelijk goedmaken. 

Het gaat bij dit alles om de bur
gerschapsvorming van hen die straks 
kiesgerechtigd zullen zijn. Dat is toch · 
een uitermate bela!fgrijke zaak. Uit de 
geschiedenis van het vak staatsinrich· 
ting blijkt echter helaas, dat o.m. rege
ring en Staten-Generaal daar weinig 
oog voor hebben gehad. Het vak 
staatsinrichting heeft .in het verleden op 
de middelbare school nl. al heel wat 
klappen gehad. . 

Gedurende een reeks van jaren heeft 
de regering- er· voortdurend toe bij ge· 
dragen de staatsrechtelijke vorming in 
schoolverband te verminderen. Dit 
begint al met. een ministeriële beslissing 
van 22 februari 1935, die staatsinrich
ting niet meer opneemt onder de ver· 
plichte vakken voor de middeJ.bare 
scholen voor meisjes. Het eindexa· 
men-programma voor de HBS-A van de
cember 1937, nandhaaft het examen in 
staatsinrichting slechts voor die leerlin· 
gen, van wie de rapportcijfers beneden 
de gestelde eis liggen, . 

Het besluit van de secretaris-generaal 
van ,het departement van onderwijs, we· 
tenschappen en cultuurbescherming van 
juli 1941, brengt het aanta,l .lesuren voor 
staatsinrichting op -de HBS-B terug van 
twee op één. Dat ene lest1ur moest el\ 
moet dan in de derde klas gegeven wol~ 
den. 

Deze maatregel was van onze Duitse 
bezetter te verwachten, immers, hoe 
minder de Nederlanders il~ die tijd van 
de organisatie van de staatsmachine af
Wist•en, hoe beter dat voor de Duitsers 
en hun aanhang was! Wie schetst ech
ter onze verbazing, toen bij K.B. van 28 
mei 1954 deze halvering van lesuren, tot 
stand gekomen onder de Duitse bezet
tillg, gehandhaafd bleef! 

Blijkbaar was het val{ staatsinrich· 
ting, en daarmee. de burgerschapsvor
ming op de middelbare school, nog niet ·· 
afdoende in de grond geboord: de mam
moetwet heeft het in 1962 gepresteerd 
om staatsinrichting in het HAVO bij 
geschiedenis onder te brengen, en zo dit 
onderwijs in handen gegeven van voor 
het merendeel niet staatsrechtelijk 
geschoolden. 

Toen de situatle bij het HAVO een
maal zo was, hebben de Kamerleden 
kennelijk gedacht: laten wij nu geen 
halve maatregelen nemen en staatsin· 
richting op het atheneum óók onder het 
vaJr geschiedenis brengen! En dit 
geschiedde, immers de overgangswet 
VWO past deze "omhalsbrenging" ook 
toe bij het atheneum. Waarom hebt u 
dit nu zo gedaan? ik neem aan om de 
volgende redenen: . > 

• U wenst de urenleráar uit de school 
te verbannen, om zo deze uren aan an
deren te Imnnen geven die nog geen 
volledige betrekking hebben. Nu is het 
aardig om het organisatiepatroon bij 
het VWO te veranderen, als de kwaliteit 
van het te geven onderwijs, (want dat 
moet op de eerste plaats staan) daar 
maar niet . op achteruit gaat. Hierover 
straks meer. 
• U wenst. dat staatsinrichting geëxa
mineerd wordt. Nu, dat is een loffelijk 
streven. Maar u kunt dit ook bereiken 
door bijv. vlak voor het eindexamen de 
staatsinrichtingleraar een mondeling 
tentamen van de betrokken leerlingen 
te laten afnemen. 
• U dacht dat staats-inrichting als af· 
zonderlijk vak voor het examen geen 
kans had. Jammer, dat u die gedachte 
had, want het zou juist als afzondevlijk 
examenvak vel'plicht moeten _zijn, even
als bijv. het vak Nederlands, dat men 
óók dagelijks nodig heeft en als mens 
moeilijk Iran missen. 

In de huidige situatie behoeft staatsin
richting niet geëxamineerd te w01'den 
bij geschiedenis, omdat men het m.i. 
met een tentamen·kan afdoen. 

Omdat u wenste dat staatsinrichting 
geëxamineerd zou worden en u dacht 
dat het als afzonderlijk vak voor het 
examen geen kans had, hebt u het bij 
geschiedenis ondergebracht, lees: omge· 
bracht! 

En dàt is het nu juist waar de leraren 
staatsinrichting, en ondergetekende in 
!het bijzonder, ernstig bezwaren tegen 
willen aanvoeren. Deze bezwaren leven 

De op deze pagina afgedrulite "open brief", die de redactie van 
ons weekblad als zodanig is aangeboden, dient beschouwd te worden 
als een bijdrage voo1· de n1briek "Mijn Opinie is ... " ne vorm waa1·in 
het artilml is gegoten en de uitzonderlijke lengte hebben ons doen 
besluiten het stuk op deze aparte plaats af te drukken. Hiermee 
spreekt de redactie geen enkel oordeel t~it over het door de brief
schrijver aangesneden onderwerp. Zij moge overigens in herinnering 
brengen dat tot de nog niet doOI' de algemene ledenvergadering van 
onze partij besproken delen van het rapport Kiezer en Gekozene 
behoort een hoofdstuk "Staatsburgerlijlm· vorming". Daarin is een 
àparte paragraaf gewijd aan de staatsburgerlijlm vorming bij het 
onderwijs. 

ook 'in zeer brede lage~ van de bevol
king, wat door middel van de hele 
landelijke, provinciale en plaatselijke 
pers sterk tot uiting is gekomen, vóór 
de behandeling, en bij de behandeling 
van ,,geschiedenis en staatsinrichting'' 
in de Kamers. Waarbij ik de opmerking 
nog wil maken dat uw belangstelling als 
Kamerleden bij de behandeling van de
ze ook voor u hoogst belangrijke zaak 
nihil was. 

Ik zal u een sprekend voorbêeld geven 
van de lrwaliteitsvermindering van het 
staatsinriichting-onderwijs in de nabije 
toekomst onder "de mammoet". Ovel' 
enige -tijd zullen bijv. de M.O.-geschiede
nisleraren, (met alle respect overi
gens), de kinderen op een groot aantal 
scholen de beginselen van het juridisch 
denken gaan bijbrengen, een juridisch 
denken dat niet verder gaat dan hun 

middelbare schoolkennis, omdat de 
M.O.-akte geschiedenis hierin niet voor-
ziet. · 

wat. de bevoegdheid van deze historici 
betreft, neemt u het helemaal niet zo 
nauw: u heeft alle geschiedenisleraren 
zonder staatsinrichting-bevoegdheid, de
ze bevoegdheid nota bene dit najaar zo
maar gratis gegeven! Daarmee heeft u 
vooral de jurist in het gezicht geslagen, 
want deze "najaarsgift" voor de histori
ci, waar de jurist jaren voor heeft moe
ten studeren, is zeer onrechtvaardig·. 

Wat voor de bezitters van de akte 
M.O.-geschiedenis geldt, gaat uiteraard 
ook op voor de historici met een docto
raB!l examen, waarbij staatsrecht niet 
als keuzevak is gekozen. 

Dit gebrek aan staatsreCJhtelijke kennis 
geldt in veel mindere mate voor de 
doctorandi geschiedenis die staatsrecht 

Mijn opinie is. • • 
• LOC 

Op 24 januari 1948 is de VVD opge
richt uit de Partij van ·de Vrijheid, het 
"Comité-Oud" en een groep "Politiek 
Daldozen' '. 

De bedoeling was om een echt politiek 
vrijzinnige "midden- of centrumpartij" 
te zijn. 

Op de in Hilversum gehouden openba
re buitengewone algemene vergadering, 
waar ik als afgevaardigde voor de l).fde
ling Haarlem ben geweest, is weer dui· 
delijk gebleken dat dit nog steeds het 

· streven van de VVD is .. De VVD tekent 
zich werkelijk a~ als een partij. van .. h~t 
midden, tussen lmks en rechts m. Zu 1s 
dus zelf echt een "liberaal demoe1·a-

Op 11 
.. . 
1anuan 

belegt de VVD te Den 
Haag een buitengewone 

ALGEMENE 
VERGADERING 

ter bespreking van het 
rapport 

Herziening 
van het 
ondernemingsrecht 

Dit rapport is in brochure
vorm verkrijgbaar bij het 
Algemeen Secretariaat van 
de VVD. U kunt het bestel
len door f 3.- te storten 
op postrekening 67880 
t.n.v. secretaris VVD te Den 
Haag, onder vermelding: 
"brochure ondernemings
recht". 

tisch centrum". Mevrouw ,H. van Some
ren-Downer, waarschijnlijk onze nieuwe 
partijvoorzitster, heeft dit in een tele
visie-vraaggesprek onlangs ook nog on
derstreept. 

Ik vraag· mij nu Werkelijk af waarom 
het nodig is, dat er· in onze partij ook 
nog een "groep" of "str01ning" ge
vormd is, die het accent wenst te leg
g·en op het liberale en vooruitstrevende 
kara:kter van de partij. 

De "image" van de partij geeft dit 
toch reeds aan. Dat er enkele leden 
zijn, die wat conservatief zijn of wat 
naar links overhellen kan toch heus wel 
toelaatbaar zijn. 

Ik reken mij zelf tot het midden. Dit 
neemt echter niet weg, dat ik voor "or· 
de, gezag en de monarchie" ben. 

Vaak wordt de Partij van de Arbeid 
groepsvorming verweten. Ik denk aan 
het Sociaal Democratisch Centrum en 
aan de protestantse en katholieke werk
gemeenschappen in die partij. Om mam• 
niet te spreken van "Tien over Rood" 
en "Nieuw Links". 

Laten wij ons toch niet schuldig ma
lwn aan groepsvorming of het hebben 
van een "partijtje" in de partij. 

Wij lnnmen onze krachten wel effi
ciënter besteden. 

D. WIERINGS, Haarlem 

• JOVD (11) 
In Vrijh. en Dem. van 15 november 

lazen wij een verslag van de algemene 
vergadeling van de JOVD, gehouden te 
Nijmegen op 2 en 3 november. Blijkens 
dit verslag zei de voorzitter, mr. H. 
Bosma onder andere: "dat hij een con· 
centratie voorstaat van D'66, PPR, een 
groot deel van de PvdA en een deel van 
de VVD, tegenover de confessionelen." 
Dit doet direct de vraag rijzen, waar 
dan het andere deel van de VVD zou 
staan: naast de confessionelen? Of ter 
zijde, op de wip? Het antwoord gaf mr. 
Bosma elders, zie punt 3 hieronder. 

Vervolgens vragen wij: is het oirbaar 
en fair, is het verstandig en tactvol om 
op een algemene vergadering van de 
jongeren-organisatie die met de VVD 
gelieerd is, een splitsillg-in-tweeën voor 
te staan van de moederpartij? Dat is 
toch zoveel als een dolkstoot in de rug? 

In Elsevier van 16 november is een 
vraaggesprek van de redacteur F. Ho
gendijli met mr. H. Bosma opgenomen 

(Vervolg op pagina 9) 

wèl als keuzevak hebben geprefereerd; 
maar ook voor hen wordt dit gebrell: 
aan v o I d o e il d e staatsrechtelijke 
kennis niet weggenomen. En al zou men 
de geschiedenisleraar het vak staatsin
richting toevertrouwen, dan is het hem 
toch moeilijk kwalijk te nemen dat zijn 
liefde in de eerste plaats uitgaat naar · 
het vak geschiedenis en men moet niet 
al te verwonderd opkijken, wanneer dat 
consequenties blijkt te hebben voor de 
lessen staatsinrichting die hij (óók nog·) 
moet geven. · 

Verder, als hij meent dat staatsinrich· 
ting gegeven moet worden op histo
rische grondslag, zou dit vermoedelijk 
meer uitlopen op staatkundige geschie
denis dan op staatsinrichting.· Om kórt 
te zijn, heel de instelling van de geschie
denisleraar is totaar anders gericht dan 
van de gespecialiseerdee st•aatsinrich
ting-docent ten opzichte van het te ge
ven vak! 

Het vak staatsinrichting Is één van de 
vakken van het VWO, waar de kinderen 
dagelijks mee in aanraking lwmen. Of 
men nu een krant of weekblad opslaat 
of naar de televisi.e kijkt, er is altijd 
wel een onderwei·p bij waar staatsrech· 
telijke kanten aan zitten. Ook als de 
kinderen straks als volwassenen op u, 
Kamerleden, gaan stemmen, moeten zij 
een voldoende staatsrechtelijke basis 
hebben om over. de nuances in het poli, 
tieke denken te kunnen oordelen. 

De geschiedenisleraar en · ook de 
·maatschappijleer zal dit aillemaa~ de 
kinderen onvoldoende kunnen bijbren
gen. Het laatstgenoemde vak zal im
mers· in de praktijk gegeven worden .; 
door hen die nog uren te kort komen op. 
school, want iedereen is ,;bevoegd" 
voor maatschappijleer, (dit wordt als 
een lachertje beschouwd bij het VWO), 
zodat dit zeker geen voldoende waarbor
gen biedt voor een goede bur
gerschapsvorming of maatschappelijke 
vorming bij het VWO. VoldoenD.e rede· 
nen . dus om het staatsinrichting-on
derwijs door een specialist te laten ge
ven en niet door. een historicus die nog 
nooit bijv. de Grondwet ingezien heeft, 
want zulke rariteiten krijgt men dan. 

Enerzijds klaagt, u, Kamerleden, over 
de politieke ongeïnteresseerdheid en on
wetendheid op politiek- en staatsrechte

_lijk gebied van de gemiddelde Neder-
landse burger. Anderzijds' brengt u de 
laatste doodsteek toe aan de staatsrech
telljke vorming bij het VWO. Daar be
glijp ik niets van. 

Ik stel u voor om de gemaakte fouten 
alsnog ten Spoedigste (de tijd dringt!} 
goed te maken door ihet volgende 
voorstel te bestuderen en alsnog onder 
ogen te brengen van minister Veringa. 
(Dit zou misschien kunnen bij de behan
deling van de onderwijsbegroting 17 en 
18 dec. a.s.). Eén en ander kan eventu
eel tot gevolg hebben, dat deze be
windsman in een circulaire aan de mid· 
délbare scholen de wenselijkheid 
uitspreekt om zich aan dit voorstel, zo 
mogelijk, te houden. 
Atheneum A en B en Gymnasium A: 
-'A) Indien ,.apart eindexamen staats

inrichting afgenomen kan worden: 1 uur 
in klas 4, 5 en 6. 

Eventueel vlak voor het examen.. 
staatsinrichting in 'tentamenvorm afne· 
men. 

B) Indien niet een "apart" eindexa· 
men kan worden afgenomen: 1 uur in 
klas 4 en 5, daarna afsluiten met een 
tentamen. 

A) Indien "apar-t eindexamen staats
inrichting afgenomen kan worden: 1 uur 
in ldas 3, 4 en 5. Eventueel vlak voor 
het examen staatsinrichting in tenta
menvorln afnemen. 

B) Indien niet een "apart" eindeexa
men kan worden afgenomen: 1 uur in 
klas 3 en 4 en afsluiten met een tenta· 
men. 

Het vak staatsinrichting zou dan ge
geven moeten worden door hen die een 
staatsrechtelijke vorming hebben ge
had. 

Ik hoop van harte dat dit voorstel op 
de valreep door u geaccepteerd zal wor· 
den. 

Mocht ik op sommige punten u ge
kwetst hebben, dan vraag ik u hiervoor 
mijn excuus te willen aanvaarden. Deze 
brief heb ik niet geschreven uit angst 
mijn betrekking bij het VWO te verlie
zen, want die is voor mij maar een 
bijbetrekldng die ik vervul uit liefde 
voor het vak. Bovendien zal het valr 
staatsinrichting op een van mijn twee 
scholen waarschijnlijk afzonderlijk ge
geven! En voor die laatstgenoem.de 
niet alle staatsinrichting-Ieraren hebben 
het genoeg·en onder een zo'n verstandi· 
ge inspecteur en directie les te mogen 
geven! En voor die laaJtstgenoemde 
personen wil i!{ om principiële redenen 
gaarne in deze brief opkomen! 

Met de meeste hoogachting, 
J.C. SNEEP 

Dh1teloord, december 1968 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Mijn opinie is ... 
heeft echter begrepen dat men niet 
gauw voor een -iets hogere (maar toch 
nog lage) huur gaat verhuizen naar een 
nog duurdere woning. 

Als men vooral dat argument van een 
hogere huur voor beter gesitueerden in 
de gaten houdt is het nog zo gek niet 
dat de PvdA en de PSP voorstelden om 
alle huurders onder de heffing te bren
gen. Er is geen enlrel redelijk motief 
om de huurders van de oudbouw te 
aaten blijven profiteren van hun goedko
pe woningen. 

(Vervolg van pagina 8) 

en daarin gaat de JOVD-leider nog wat 
verder: 

1. Hij zei, dat hij moeilijk kon zeggen 
wat de VVD wil. Hij geloofde dat de 
VVD dat zelf nog niet goed weet. 

Mr. Bosma weet wel beter! Het is 
een holle en onjuiste kritiek die wij van 
deze zijde niet hadden verwacht. Er. is 
geen partij die zich t.a.v. de grote 
vraagstukken der praktische politiek zo 
duidelijk uitspreekt. Bijv.: "wel sociaal, 
niet socialistisch"; het hele volk, niet 
een deel. 

2. Hij meent een scheidingslijn te kun
nen trekken, die een twee-partij- · 
enstelsel. .. zou moeten opleveren. 

Mr. Bosma negeert de feitelijke situa
tie. Er zijn in Nederland nu eenmaal 
méér dan twee hoofdrichtingen in de 
politiek; die laten zich· niet wegdringen 
of splitsen. Mr. Bosma toont zich hier 
"stekeblind" en volkomen gespeend van 
realiteitszin. 

3. Mr. Bosma deelt dan een deel van 
de VVD in bij de progressieve concen
tratie, het andere deel bij de "concen
tratie der rechterzijde," waarbij hij 
verder een gedeelte van de confessione
le partijen en ook een deel van de PvdA 
indeelt. Zijn persoonlijke voorkeur gaat 
uit naar de progressieve concentratie. 
"Het socialisme en het liberalisme 
.beschouw ik niet meer als relevante 
politieke scheidslijnen," aldus de 
JOVD-voorzitter. 

Mr. Bosma gaat voorbij aan de zeer 
grote verschillen, die bijken uit de be
ginselprogramma's van PvdA en VVD en 
uit de herhaalde uitspraken van de VVD 
voot•· ·iedere verkiezing in de laatste ja
ren: dat de VVD thans. niet met de 
PvdA in eenzelfde kabinet wil zitten. 

Dergelijke uitspraken hebben de con
fessionele partijen niet willen doen, 
waardoor -zij onduidelijkheid doen voort
duren; ·de VVD daarentegen weet wat 
zij wiL · 

4. Volgens mr. Bosma moet de te
genstelling in de VVD tussen, wat hij 
aanduidt als de groep-Van Riel en 
,,wat men zou. kunnen noemen de 
links-liberalen", "geëffectueerd" wor
den. "De bekende... rust van: het kerk
hof dient geschonden te worden, en, om 
met Van Mierlo te spreken, een ontplof
fing (nou ja, een scheiding is ook goed) 
zou gewenst zijn." 

Hier is commentaar vrijwel ovef·bo
dig. 

Er staan nog meer onaanvaardbare 
beweringen in dit ·interview, dat uit
voeriger dan het vergaderingsverslag 
de opinies van mr. Bosma weergeeft, 
maar het bovenstaande lijkt ons al ge
noeg. Uit beide samenvattingen conclu
deren wij, dat mr. Bosma op zeer licht
vaardige gronden de partij waarvan 
men zou. mogen veronderstellen dat hij 
er zich als JOVD-leider mee verwant 
voelt, schade doet. Hij prefereert het 
ontploffingslawaai boven een eensgezin
de partij-rust, hij speurt in eigen kring 
naar wat scheidt. en heeft geen gevoel 
voor wat verenigt. 

Naar het ons voorkomt, behoort hij en 
behoren zijn ir:uidestanders in de VVD 
niet (meer) thuis, want deze groep 
staat de VVD naar het leven. 

Wij spreken de hoop uit, dat zowel de 
VVD als de JOVD zich duidelijk zal 
distantiëren van ·het agressief destruc
tief, on-liberaal en ongemotiveerd optre
den van deze JOVD-voorzitter. 

W. J. LEYDS, Naarden 
D. H. MEYER, Bussum 

• Huurdersbijdragen 
Zoals te verwachten was heeft .de uit

-eenzetting van de heer Wiegel ter zake 
van de Wet Huurdersbijdragen in Vrij
heid en Democratie van 1 november 
lnitiek uitgelokt van huurders die voor 
een dergelijke. aanslag in aanmerking 
komen. Naar mijn mening is er meer 
aanleiding voor kritiek op de wijze 
waarop de VVD de steekhoudende arg-u
menten voor een heffing buiten beschou
wing heeft gelaten en door amendering 
van het wetsontwerp die argumenten 
zelfs heeft verkracht. 

Vooropg-esteld moet worden dat bij 
letterlijk elke behandeling in de. 
volksvertegenwoordiging- van zal,en die 
verband houden met het huur- en wo
ningbouwbele·id, de huurders als arm
lastige slachtoffers van de steeds stij
gende bouwkosten en gestegen rente ten 
tonele worden ge·voerd, duidelijl{ uit 
vrees bij dè Kamerleden om door de 
vakbeweging (als "hoedster" van de 
huurders) voor oud vuil uitgemaakt te 
worden. Daardoor zijn echter twee knel
punten bij het huur- en woningbouwbe
leid nooit duidelijk gemaalü aan de gro
te massa. 

Het eerste knelpunt betreft de eis 'Jan 
onze marxistische vakbeweging en van 
de met haar -nauw gelieerde woningcor
poraties om deze corporaties steeds 
meer woningen te laten bouwen of behe
ren. Daardoor kunnen zij het gehele 
huurpeil beheersen en "die gehate par-

ticuliere woningexploitatie" vernietigen. 
Het in eigendom of in beheer verkrijgen 
van een miljardenbezit aan woningwet
woningen legt de bestuurders en beheer
ders van woningcorporaties daarnaast 
natuurlijk ook geen windeieren. 

In 1960 ging de ongesubsidieerde WO·. 
ningbouw met groot elan aan de slag, 
nadat minister Van Aarts,en de indruk 
had gevestigd met meer spoed naar ~ 
meer normale verhoudingen bij het. 
huur- en . woningbouwbeleid te streven. 
De vrije marktrente was daarbij niet 
veel hoger dan de vier r procent van de 
woningwetleningen. Maar vakbondslei
der Van Eibergen bracht het kabinet-De 
Quay ten vai met de eis dat de on
gesubsidieerde woningbouw afgeremd 
moest worden en 5000 woningwetwonin
gen meer in het bouwprogramma 
moesten worden opgenomen. 

Door het inflatiebeleid van de vakbe
weging steg1m daarna niet alleen de 
·bouwkosten schrikbarend maar ook de 
rente en werd het bewone1l. van een 
ongesubsidieerde woning te duur, mede 
door fiscale belemmering. Juist dezer 
dagen kon men vernemen dat de vakbe· 
weging weer 5000 woningwetwoningen 
meer eist, omdat de ongesubsidieerde 
woningbouw achterblijft bij de verwach
ting. Zo is de ongesubsidieerde woning
bouw altijd het kind van de rekening 
geweest. · 

Het andere knelpunt bestaat daaruit 
· dat de vakbeweging d:e grotere beste
dingsmogelijkheden van de grote massa 
niet ten goede wil laten komen aan de 
volkshuisvesting (zodat de huren ver 
achter blijven bij de gestegen bouw
en onderhoudskosten van woningen). De 
vakbeweging wil de grotere· beste
dingsmogelijkheden echter aangewend 
zien voor meer luxe en andere uiterlijk
heden die de grote massa een wel
vaartspsychose en n1eer "status'! kun· 
nen geven. 

Om die 1uxebestedii1gen te vergemak
kelijken moeten de huren laag gehouden 
worden, wat )Jereikt wordt door tachtig 
procent van de nieuwbouwwoningen van 
overheidswege te subsidiëren en ver be
neden de kostprijshuur te verhuren, ter
wijl de huren van de oudbouw nog veel 
lager gehouden moeten worden. 

Het systeem van huursubsidiëring in 
Nederland is gebaseerd op subsidiëring 
van de woning, terwijl er nu st:emmen 
opgaan (ook van de heer Wiegel) om 
niet de woning maar de huurder zono
dig te subsidiëren, zodat in dat geval 
huurders van vólkomen gelijke wonin
gen zeer ongelijke huurprijzen zullen 
gaan betalen, ool' de naaste buren. 

Bij dit subsidiëringssysteem komt het 
natuurlijk veelvuldig voor dat gezinnen 
die de volle huur zouden kunnen betalen 
ook de sterk verlaagde huurprijs beta
ren en om aan die misst:and ten dele 
een einde te maken heeft men de Wet 
Huurdersbijdragen ontworpen teneinde 
de huurders van gesubsidieerde wonin· 
gen die persoonlijk geen subsidie nodig 
hebben, een meer passende huurprijs te 
laten betalen. 

Zoals de heer Wiegel zelf reeds op· 
merkt is een huurquote van tien procent 
van het inkomen in de nieuwbouw be· 
Jachelijk Jaag en kan niemand die 
een huurdersbijdl'&ge inoet betalen !be
weren dat hij te veel aan huur . uitgeeft 
ook al zal· hij meer moeten betalen dan 
zijn buurman. Daarom is het amende
ment van de VVD om 65-jarigen met 
een inkomen van f 15.000 of meer buiten 
de heffing te brengen je reinste kolder; 
de bewering dat sociale en psycholo
gische factoren (o.a. het gehecht zijn 
aan de buurt) bij die vrijstelling voor 
bejaarden een ·rol zouden spelen is 
eveneens kolder want men behoeft niet 
te verhuizen maar alleen maar een 
beetje meer huur te betalen, hoogstens 
tien procent van een inkomen groter 
dan f 15.000. 

Als de VVD wat voor ouden van dagen 
wil doen, laat men dan de AOW rigou• 
reus verhogen, maar met die vrijstel
ling van ouden van dagen met inkomens 
van .f 15.000 of meer (dat zijn toch niet 
de minstdraagkrachtigen of sociaal 
z·,vakkeren) heeft de VVD zich belache
lijk gemaakt. De PvdA heeft volkomen 
gelijk met zich afzijdig te houden van 
die stunt. 

Men verkleint het belang van de Wet 
Huurdersbijdragen door te wijzen op de 
geringe doorstroming die er van ver
wacht kan worden (verhuizen kost ook 
veel geld), maar ooi' hier wreekt zich 
weer de politiek versluierele motivering 
van deze wet>, waarbij niet het bereiken 
van een minder onevenwichtig huurpa
troon op de voorgrond werd gesteld 
maar de doorstroming. Elke insider 

Al met al is deze wet natuurlijk een 
stuk prutswerk, min of meer noodzake
lijk geworden omdat ons huurbeleid 
door de stelselmatige obstructie van de 
vakbeweging in het slop is geraakt. Bij 
een behoorlijk toewijzingsbeleid van 
de huisvestingsinstanties, waarbij de 
goedkope woningen ook werkelijk toege
wezen zouden . worden aan de 
minst-draagkrachtigen, zouden de ver
houdingen echter niet zo. scheef ge
groeid zijn. Het is helaas nu eenmaal zo 
dat de goedkope woningwetwoningen in 
het algemeen worden toegèwezen aan . 
de leden van de politieke woningbouw
verenigingen en aan gemeentepersoneel, 
ongeacht hun inkomen. 

(Van 1'eclactiewege bekort) 
H. MEIJER, Bussum 

• Duidelijkheid 
Alle partijen spreken over "duidelijk

heid". Nu maken ze allemaal - en he
laas ook de VVD - de indruk er van uit 
te gaan dat het grootste gedeelte der 
kiezers werkelijk politiek geïnteresseerd 
is en benaderen zij de kie-zers vanuit de 
gedachtenwereld van de politieke bo
venlaag, dus van boven naar beneden. 
Tot overmaat van ramp worden er è:1n 
nog een taal en termen gebruilü, die 
zeer zelwr door mijn buurman boer 

· Manders en mijn dienstmeisje Corry 
niet worden begrepen. Teneinde hierin 
verbetering te brengen zou ik de volgen
de suggesties willen doen: 
1. De VVD zou iedere radio- en tv-uit

zending, iedere vergadering, iedere 
openbare bespreking moeten beëindi
gen met een interessante uiteenzet
ting van wat d:e VVD nu werkelijk is 
en wil, en vastberaden bestlijden dat 
zij een werkgevers en kapitalistische 
partij is. 

2. De VVD zou eindelijk eens waar 
moeten maken, zoals QOk in haar 
naam staat, een werkelijke 
"volkspartij" te zijn. Zij zou iedere 
keer weer moeten aantonen, dat zij 
noch door godsdienst, noch door 
rang, noch door stand gebonden is en 
daarom een partij kan zijn voor ie
dereen. Juist omdat zij een volkspar
tij is moet zij ook het volk aan het 
woord laten: de boer, de ambtenaar, 
de middenstander, de kleine zelfstan
dige, de arbeider - ieder in zijn 
eigen taal en op zijn eigen wijze. 
Helaas zien wij alleen maar onze 
partij-voormannen in ónze huiska· 
mers. 

3. Men zal niet bang moeten zijn hete 
hangijzers publiekelijk te bespre!ren. 
Als de VVD vóór of tegen een 
bepaald percentage voor de ontwik
kelingshulp is, vóór of tegen apartheid 
is en handel met Zuid-Afrika, zich 
vóór of tegen erkenning van Rood
China uitspreekt, zal zij eerst op ob-
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jectieve wijze de argumenten voor en 
tege;n moeten. laten horen en daarna 
verklaren op welke gronden zij tot 
haar beslissing is gekomen. 

4. De VVD moet duidelijk laten uitko· 
men op welke punten zij met haar 
grootste concurrent D'66 verschilt en 
overeenkomt. Ik ben er van over
tuigd dat vele D66'ers niet weten hoe 
hun partij denkt over de Nato en 
andere gewichtige onderwerpen. 

5. De VVD mag niet bang zijn op te 
komen voor de kleine zelfstandige, 
die bij vele sociale voorzieningen 
wordt achtergesteld (kinderbijslag o 

vakantiegelden - aftrek bij belastin
gen). Aan de steeds grotere groep 
van ouderen zal de verzekering moe
ten worden gegeven dat de VVD 
staat voor een gezonde 
staat,shuishouding. 

6. De VVD moet aanhaken op actuele 
politieke gebeurtenissen, zoals de 
monetaire moeilijkheden van Enge
land en Frankrijk. Wij zouden die 
waarschijnlijk ook gehad hebben in· 
dien het kabinet-Cals was aangeble
ven. 

· 7. Men moet brief$chrijvers die k_ritiek 
hebben op de :leiding of het weekblad 
van de VVD, niet zien als "betweters 
of vervelende, negatieve, onduide
lijke, verwarde ruziezoekers. Men 
moet hun brieven als het enigszins 
mogelijk is beantwoorden en 
plaatsen. 

Mr. H. V. BLOEM, Aarle-Rixtel 

• De Jong - Den Uyl 
Vorige week vrijdag he·b ik via de tv 

de uiteenzetting van de minister-presi
dent beluisterd betreffende de beweeg
redenen van de regering om f 225 mil
joen extra beschikbaar te stellen, beno
dtgd voor het inldpen van een gedeelte 
van onze achterstand op het gebied van 
de defensie. 

Deze uiteenzetting was naar mijn me
ning erg duidelijk. Het is mij hieruit 
gebl{}ken dat de regering weloverwogen 
deze beslissing heeft genomen. Nu kan 
men gerust met de regering van me
ning verschillen over de vraag waar dit 
extra geld vandaan moet komen, of 
over de van dat bedrag aan te schaffen 
materialen etc. Maar dan moet men we1 
met redelijke argumenten aankomen. 
A11,g11menten, zuiver en alleen in het 
landsbelang en niet om o;a. een achter
ban in eigen partij of organisatie te 
vriend te houden. 

Vlak na de rede van de heer De Jong 
waren in de actualiteitemubliek van de 
NCRV "Hier en Nu" enkele vertegen
woordigers van kerkelijke organisaties 
op het scherm, die commentaar gaven 
over hetgeen de premier had uiteenge· 
zet. Er werd heel aardig en gloedvol 
gesproken, maar · naar mijn mening 
werd er in feite niets gezegd wat in de 
praktijk ook maar enige waarde kan 
hebben. Het leul{ste was dat een der 
deelnemers bij herhaling en vol overtui
ging yerkondigde dat de organisatie die 
hij vertegenwoordigde, ook deskundigen 
heeft geraadpleegd, wat mij weer het 
gevoel gaf dat deze heer bedoelde te 
zeggen "Wij zijn ook grote jongens die 
weten waa1· het over gaat en willen ook 
meepraten." Nu, dat mag dan, heel 
graag zelfs, want daarvoor leven wij 
gelukkig in een democratie. Maar dan 
wil ik ook graag gefundeerde argumen
ten horèn, die de afkeer van die f 225 
miljoen rechtvaardigen. Het geopperde. 
idee dat het Oostblok zich alleen maar 
zo zwaar bewapent omdat wij dat ook 
doen, wil er bij mij echt niet in. De 
bewijzen van agressie en uitbreiden van 
de invloedssfeer van de Sowjet-Unie zijn 
duidelijk. 

Dat de heer Den Uyl als leider van de 
oppositie (zoals hij door de tv-oml'Oeper 
van de Var·a werd aangekondigd) de 
dag na de rede van de minister-preSli
dent voor de tv kwam was logisch. an
ders zou nl. de zo zorgvuldig in de Joop 
der maanden opgebouwde agitatie en 
negatieve voorlichting over de Nato in 
een kwartier te niet zijn gegaan. Dat de 
heer Den Uy1 zakelijk commentaar wil
de geven, vind ik normaal. Dat hoort tot 
de taak van de oppositie, al is dat in dit 
g-eval in mijn ogen erg gevaarlijk om
dat de veiligheid van huis en haard in 
feite in het geding is. Maar dat de heer 
Den Uyl zo verontwaardigd is dat de 
minister-president het waagde om in 
door de regering gevorderde zendnijd 
zijn beleid te komen toelichten, lijkt 
nergens naar. Ook zijn argumentatie 
dat de minister-president deze zaak bui
tenparlementair voor de tv brengt, nog 
voor de Kamer zich over dit onderwrep 
heeft uitgesproken, is zeker uit zijn 
mond vreemd. - De actualiteitenru
brieken van de omroepen doen de 
laatste tijd niets anders. Alleen die doen 
dat in negatieve vorm. Dat is blijkbaar 
dan wel geoorloofd. 

Ik hoop dat de minister-president 
Ineermalen - indien er gebeurtenissen 
plaatsvinden die dat t:echtvaardigen -
.voor de tv aangelegenheden zal uiteen
zetten die heel ons volk raken en het 
waard zijn om voor de tv te worden 
behandeld. Ik zie daar niets anti-demo
cratisch in. Het is zelfs verfrissend en 
werkt de zo geroemde duidelijkheid in 
de hand. 
J, F. VAN GEENHUIZEN, Den Helder 
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MOTOREN-INBOUW EN REPARATIE 
DRAAl-, FRAIS- EN SCHAAFWERK 
PIJPLEIDINGEN - APPARATEN 

WATERZUIVERINGSAPPARA TUUR 

·CONSTRUCTIE WERKPLAATSEN 
STAALCONSTRUCTIES- .TANKS 

TRANSPORTINRICHTINGEN 

Boele's Scheepswerven en 
Machinefabriek N.V. 

B 0 L NEs- (bii Rotterdam) 

• 
Reparatie en nieuwbouw 

• 
TELEFOON 134862 ROnERDAM - TELEGR. BOELE • BOLNES 

!Twee TOrensl 

~ . I. LIJM- EN GELATINEFABRIEK 
TELEFOON 25242 - DELFT 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

s 
Scheepsbouw sinds 1687 

L. -E. Hofkes & Co. N.V .. 
Ververij 

WIERDEN (0.) 

Scheepswerf &. Machinefabriek 
V.h. H. J .. I( 0 0 p MAN N. V. 

DORDRECH,T - TEL. 1850 - 32866 

SCHEEPSBOUW -MACHINEFABRIEK - KETELMAKERIJ . 
INBOUW EN REVISIE VAN MOTOREN 

. -~ : 

NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRICHTING 

A., VAN: HOBOI(EN & CO. 
Anno 1774 

DEVIEZENBANK 

* 
Parklaan 32 - 34 - Tel. 110320 (7 lijnen) - Telex 21170 

ROTTERDAM 

· Voor Buig- en Zetwerk 
op hydr. pers 1000 ton 

ZETLENGTE 7 m, dikte 32 mm 

. 

Constructiewerkplaatsen 

W. HUIZER N.V. 
TELEFOON 010-332657 - GROENEDIJK 10 

CAPELLE afd IJSSEL 
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HOTEL BOUWES 

ZANDVOORT 

Kamers met meest modern comfort. 

Gerenommeerde keuken. 

Gelegenheid voor congressen en partijen tot 
300 personen. 

Cabaret~Dancing tijdens week-ends. 

vrijdag 6 december 1968 - 11 

APPARTEMENTENHOTEL 

BOUWES PALACE 

ZANDVOORT 

Kamers en appartementen met modern comfort. 
Restaurant op 70 m hoogte - panorama -
lounge bar - sauna - overdekt zwembad -

congreszaaL 

Unieke accommodatie voor kaderbijeenkomsten. 

8EIDE HOTELS HET GEHELE JAAR GEOPEND - TELEFOON 5041 

Hotel "1t Heerenhof11 Emmen 
TELEFOON 0591 0-11435 

Het moderne comfortabele Hol>el in het dynamische Emmen en gelegen 
aan de Hondsrugroute. Alle kamers met douche - toilet - centrale verwar
ming en rijkstelefoon. Speciaal weekend-arrangement f 57.50 p.p. incl. 
Unieke accommodatie voor congressen, recepties, diners, vergaderingen 
etc. Internationaal restaurant met gastronomische specialiteiten. 

Telefoon (05771) - 241 

Nu over snelweg E 35 nog gemakkelijker bereikbaar 
e Alle kame-rs met privé badkamer en 

telefoon 

e specialiteiten restaurant 

e American bar 

e ideaàl voor meerdaagse conferenties 

e rustig gelegen temidden van bos en heide 

e tennisbanen - manege - autoboxen 

e zeer grote parkeerterreinen. 

ADVEBTEER 
• zn ons 

WEEKBLAD 

WAARUWVRLJHEID 
GERESPECfEERD 
WORDT ... 
Rijnhotel: modern, comfortabel hotel 
in Rotterdam-Centrum. 140 Kamers 
met bad of douche. Congresaccom
modatie voor 20 tot 2000 personen. 
Ruime ondergrondse parkeergarage 
direkt naast het hoteL 

rijnhotel rottereJam 
. ~ 

Schouwburgplein 1 Rotterdam 
Tei.(010) 1a2eoo. Telex 21e40 

COMBINEER' 
STRANDHOTEL TE VLISSINGEN 

met 

R _0 T I s s E R I E I I D E p u T 11 

voor "EEN HEERLIJK WINTERS WEEKEND UIT". 

Het Strandhotel heeft daarom éen speciaal weekeindarrange
ment voor u samengesteld. De kamers zijn comfortabel en 
goed verwarmd en de ligging van het hotel biedt u een 
prachtig uitzicht op de scheepvaart. 

In de Rötisserie geniet u van een goed diner geserveerd 
beneden de zeespiegel in een aparte sfeer en entourage. 

Arrangementen f 42,5~f 47,50 per persoon, bediening inbe
grepen. 

Ook voor uw KERSTWEEKEIND Bel: 01184 • 2297J4227 

om ook langs 
die weg de V\~0 
te steunen 
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ro eert 
zonaaar 
eens te 
l~pen·op 
eenbeen 
U komt geen twintig meter ver. Maar van uw par
tij verwacht u wel dat zij op één been voorop 
blijft gaan. (En zij slaagt er nog wonderwel in 
ook.) 

Met dat ene been bedoelen wij, met permissie, 
uw eigen lidmaatschap. Uw partij is er zeer 
verheugd mee. Maar ja ..• het is maar één 
lidmaatschap. 
Voelt u waar wij heen willen? Ja. 

Hoe lang is het geleden dat u met een vriend 
of een kennis over de VVD hebt gepraat? 
Met die meneer in de flat boven u? Met een 
collega? De liberale gedachte beleeft 
een indrukwekkende renaissance. Wlj merken 
het aan overweldigende belangstelling 
voor onze partijvergadering en. Maar de weer· 
spiegeling ervan in ons ledental kan 
beter. Véél beter. 

Talloze liberaal-gezinden zitten op de wip 
om óók lid te worden. Zij wachten alleen op een 
duwtje. Welnu, geef ze dat duwtje. Deze tijd 
van politieke gisting en vernieuwing 
plaatst uw partij voor grote taken. Alleen een 
krachtige en groeiende VVD kan deze 
taken volbrengen zoals u en wij wensen. 

· Ledenwerving? U bent en bUjft onze bes te 
propagandist. Een persoonUjk woord 
van u haalt meer uit dan ellenlange propaganda-
verhalen. 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE· 

zet UW ene 
beste beentie voor 
en maak 
minstens één licll 

coupon 
Algemeen Secretariaatvan de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 

Koninginnegracht 61, 's-Gravenhage. 

C Ik geef mij op als lid van de V.V.D .. contributie f 25.- per jaar. 
(Amsterdam. Enschede en Hengelo f 30.- per jaar.) 
incl. het weekblad Vrijheid en Democratie. 

C Ik verzoek u mij volledige documentatle te zenden over de V.V .D. 

Maak het· vakje van uw voorkeur zwart. Opzenden als brief met 
·adres: V. V.D., Antwoordnummer 1877, 's·Gravenhage. 
Plak géén postzegel, die betalen wij. 

NAAM ___ ..,;._ ________ _ 

ADRES-------------

PLAATS-----------

HANDTEKENING-----------
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Het onhoudbare 

standpunt van 

de heer Den Uyl 
Tijdens zijn televisietoespraak op za

terdagavond 2 december heeft de heer 
Den Uyl gezegd dat hij - in het kader 
van de opvoering van de paraatheid on
zer strijdkrachten ·-·het handhaven van 
twee squadrons F-104-G vliegtuigen en 
een aanvullende bestelling van 60 Leo
pard-tanks, onjuist achtte. 

Omdat ik in het "Achtel) het 
Nieuws"-interview, diezelfde avond, 
door tijdgebrek hierop niet dieper kon 
inga;an, wil ik dat graag. hier doen. Ik 
acht . namelijk het standpunt van de 

· heer Den Uyl niet houdbaar. 
Na de inval van strijdkrachten van 

Warschaupact:landen in Tsjechoslowa;
kije in augustus van .. _ dit jaar_ heb~en 
alom diepgaande studies en dis?uss:es 
plaatsgehad om te trachten emgszms 
een antwoord te verkrijgen op de vraag 
wat de militaire bezetting van Tsje
choslowakije betekent, zowel voor de 
Oostblok-landen als voor de landen van 
het westen, alsook voor de verhouding 
tussen de landen van beide bondge-
nootschappen, de Navo en het 
Warschaupa;ct. . · . 

Het was dus allermmst onvoorbereid 
dat parlementsleden van de Navo-lan
den van 11 tot 15 november jl. te Brus
sel bijeenkwamen om, voorafgaande 
aan de ministersbijeenkomst op 15 en 16 
november de ontstMl·e situatie te 
bespreken'. Zij beschikten daarbij over 
een uitstekend rapport van de rappor
teur van de militaire commissie van de 
Navo-assemblée, de Amerikaall senator 
Cooper. 

Aanbeveling 
Na uitgebreide discussies aanvaardde 

de assemblée op 15 november met alge
mene stemmen een aanbeveling van de 
volgende inhoud (eigen vertaling): 
De Assemblée, 
verenigd in haar overtuiging dat _volle

dig adequate Navo conventwn~le 
strijdkrachten en een nucleaire 
afschrikldng noodzakelijk zijn om oor
lÓg te vermijden en de vrede te hand
haven; 

veroordeelt de invasie van Tsjechoslo
wakije door de Sowjet-Unie, Oost
Duitsland, Polen, Hongarije en Bul
garije; 

betreurt het dat vorderingen op het ge
bied van de ontspanning ·en van bete
re Oost-West verhoudingen tegenge-

Mededeling 
In verband met de kerstdagen 

en de jaarwisseling zal Vrijheid 
en Democratie niet verschijnen 
op 27 december en op 3 januari 
aanstaande. 

Het laatste nummer van dit 
jaar zal dus gedateerd zijn vrij
dag 20 december, het eerste In 
1969 verschijnende nummer zal 
gedateerd zijn vrijdag 10 januari. 

Het algemeen secretariaat van 
de VVD te Den Haag zal op 
vrijdag 27 december gesloten zijn. 

door 
G. Koudijs, 
defensie
specialist 
van de 
VVD-fractie 
in de 
Tweede 
Kamer 

houden worden door de Sowjet-actie 
tegen Tsjechoslowakije; 

geeft uitdrukking aan haar ~rnstige be
zorgdheid over Sowjet-activiteiten in 
de Middellandse Zee; 

is van mening , dat het huidige niveau 
van de Navo-convention'ele strijd
krachten onvoldoende is voor de de
fensieve doeleinden die hun zijn toege
wezen; 

beveelt de raad van ministers allin : De 
conventionele strijdkrachten van de 
Navo in alle sectoren te versterken 
door het nemen van onmiddellijke en 
krachtige maatregelen voor het ophef
fen van de tekortkomingen in man
kracht, materieel, training, mobilisa
tiebases, vliegtuigbescherming en 
opstelling, welke tekortkomingen dui
delijk aan het licht zijn gekomen als 
gevolg van de Sowjet-invasie van 
Tsjechoslowaldje en de toegenomen 
sterkte van de Sowjet-strijdkrachten 
in de Middellandse Zee; 

dringt sterk aan ·bij de regeringen en 
de parlementen van alle leden-landen: 
1e. om de bovengenoemde aanbevelil}
gen van de Noordatlantische As
semblée ·aan de Noordatlantische Raad 
van ministers, tot versterking van de 
strijdkrachten van de alliantie, in 
ernstige overweging te nemen; 
2e. om het volle aandeel van alle fi
nanciële en andere lasten die daaruit 
voortkomen, te dragen. 

PvdA aandeel 
Gedelegeerden uit de Tweede-Kamer

fractie van de PvdA. onder wie de heren 
v.d. Stoel en Wierda. hadden bij de 
opstelling van deze aanbeveling een 
werkzaam en constructief aandeel ge
had. 

Oorspronkelijk luidde het eerste punt : 
"Om de bovenstaande aanbevelingen ... 
te steunen en uit te voeren". De gedele
geerden van de PvdA stelden, terecht, 
dat men niet van de parlementen kan 
vragen iedere maatregel waartoe de 
ministers zouden komen op voorhand 
goed te keuren; dat zou immers neerko
men op het geven van een blanco vol
macht aan de ministers. Op voorstel 
van de heer Wierda werd dan ook met 
algemene stemmen besloten punt 1.' te 
doen luiden als volgt: 
"1. de bovengenoemde aanbeveliügen 

va11 de Noordatlantische Assemblée 
aan de Noordatlantische Raad, voor 
het versterken van de strijdkrachten 
van de alliantie, in emstige overwe
ging te nemen." 

De delegatie van de PvdA stelde daar- Aangézîen het - zoals wij allen weten 
bij uitdrukkelijk dat de door haar .voor- -'-·Zeer de vraag zal zijn of er voor een 
g·estelde wijziging louter van formele . · ·êventuele volgende fase nog vliegend 
aard was. · ,.. materieel van deze squadrons beschik· 

Ik meen nu dat het niet aangaat· om baar .is,, getuigt het niet van grote 
in Brussel bij de minister(s) aan te kracht van de door de heer Den Uyl 
dringen op versterking van de strijd- voor de televisie gebruikte argumenta
krachten om daarna, als de minister tie, wanneer hij alleen, en met nadruk, 
dan een week later met het voorstel de nücleaire rol van deze squadrons 
komt om althans een deel van de sinds verméldt. 
1963 ontstane tekortkomingen te gaan 
inhalen, zich daartegen te verzetten. Al
thans tegen een belangrijk, redelijk en 
integrerend deel van dat plan, namelijk 
dat betreffende de vliegtuigen en de 
tanks. 

Wat ·toch is het geval? 

De vliegtuigen 
Vóórdat de gebeurtenissen in Tsje

choslowakije leidden tot een herwaarde
ring van onze defensiepositie, had de 
minister van defensie besloten, uit fi
nanciële overwegingen, de sterkte van 
onze twee slagsquadrons terug te bren
gen van 18 op 12 vliegtuigen. Een deel 
van de na ·het indienen van de defensie-

~ begroting aangevraagde f 225 miljoen 
zal ·nu gebruikt worden om deze voorge
nomen vermindering van de sterkte niet 
te doen plaatsvinden. Dat is dus nog 
geenszins een versterking - die de le
den van de PvdA-fractie in Brussel nota 
bene zelf aanbevalen. 

Deze squadrons zijn allerminst een 
nieuwigheid. Men vindt hun bestaan en 
hun taak vermeld op pagina 28 van de 
defensienota-1964. 

De vliegtuigen van deze slagsqua
drons hebben een zgn. "dual capacity" 
- conventioneel en nucleair; vermoede
lijk conventioneel in de eerste fase van 
een onverhoopt conflict, waarbij hun 
taak is: steunverlening in de lucht -
onontbeerlijk --:- aan de operaties van de 
landstrijdkrachten. Deze taak moet 
worden uitgevoerd zolang in het kader 
van het aangepaste antwoord tactische 
nucleaire _wapenen niet worden ge
bruikt. De conventionele bewapening 
van de vlieg tuigen van deze slagsqua
drons wordt dan ook gemodemiseerd. 

Op vragen van de heer Wierda en van 
mijzelf heeft staatssecretaris Duynstee, 
voor de Koninklijke Luchtmacht, geant
woord dat naar zijn interpretatie van de 
evolutie in een conflictssituatie geduren
de de eerste dagen, bij een mogelijke 
aanval . van de andere zijde, het zeer 
waarschijnlijll:, redelijk waarschijnlijk 
of aanneembaar waarschijnlijk is, dat 
deze squadrons in eerste instantie wor
den ingezet in com·entioneel verband. 

De Leopardt~nks 
De 60 Leopa~d-tani{s ZIJn bestemd 

voor vervanging van·· de verouderde 
Centuriou-tanks van het 7.e. tankbataljon 
(het 8e wordt nog niet verv~n_gen). 

lk kan daarover kort zijn~' .pe tanks 
die]1en tot steun aan onze mqb'~~sabele 
eenheden. Wij mogen hun de ·~s~~un 
door moderne tanks eenvoudig niet ~k 
houden. - );..~, 

Op het soms gebruikte argument ~i; ~'i, , 
onze maatregelen tot verdere escalatie 
aan Sowjet-zijde zouden kunnen leiden, 
zou ik willen antwoorden dat zulks m de 
eerste plaats nog de vraag is, dat in de 
tweéde plaats de Sowjets, gezien hun 
voortdurend stijgende defensiebegrotin
gen, zelfstandig zeer wel in staat zijn 
oot escalatie, en ten slotte: dat het nim
mer mag voorkomen dat wij, indien on
verhoopt een conflict zou uitbreken, te-
gen onze jongemannen zouden moeteil 
zeggen: Sorry jongens, je hebt maar 
een oude buks om mee te schieten, 
maar ... het mocht niet, van I wan. 

Als men een verouderde tank ver
vangt door een moderne heeft men niet 
twee tanks. Ook dit is derhalve nog niet 
de, ooit door de PvdA in Brussel aanbe~ 
volen, versterking van het materieel 
der strijdkrachten. Daarover is het ar
gument van de heer Den Uyl in alle 
opzichten ondeugdelijk. 

Tenslotte nog dit. De heer Den Uyl 
sprak in zijn televisiepraatje o.m. ook 
over noodzakelijke krotopruiming eri on
derwijsmaatregelen. Ik zou hierop wll· 
len antwoorden, dat onze huidige rege
ring hierin een evenwichtig beleid 
voert, en o.a. de uitgaven voor onder
wijs drastisch heeft verhoogd, terwijl de 
heer Vondeling toen hij, na zijn "ster
ke" start in 1965 als minister van finan· 
ciëri naar verlaging van de rijksuitga
ven moest omzien, daarvoor niet de
fensie, maar wel onderwijs en we
tenschappen voor een bedrag van ruim 
f 12 miljoen wist te vinden. 

Het standpunt van de heer Den Uyl 
komt hierop neer, dat hij de NavO niet 
wil afvallen maar haar de noodzakelijke 
l>racht wil onthouden. 

»Defensie is een taak voor mensen", met· het 
accent op mensen, zo stelt het VVD-Tweede 
Kamerlid H. J. L. Vonhoff in een artikel over het 
z.i. voortreffelijke personeelsbeleid van minister 
Den Toom. Zie paginga 5. 
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:Kopij voor deze rubriek zen
den aan: mevr.· mr. E. de 
Roock-Bedding, Stadhouders
plantsoen. 212, Den Haag. 

Het gebruik van drugs 
Op 19 .november jl. hield de Nationale 

Vrouwenraad onder voorzitterschap van 
mevr. M. A. van den Boogert-Selhorst 
een vergadering in de Raadza,al van het 
Stadhuis te Utrecht; 

V oor . deze ·vergadering, dié aJs studie
dag was georganiseerd met als onde.r
werp "Waar ligt onze· verantwoordelijk
heid ten aanzien van hét gebruik van 
stimUlerende, verdovende en bewust
zijnsverruimende _middelen?'', was een 
grote belangstelling, ook. van de zijde 
van <te pers. 

·Drs. W. M. Samson, inspecteur in. Alg. 
Dienst bij de Hoofdinspecti~. voor Ge
neesmiddelen, sprak namens het Depar
tement van Sociale Zaken en Volksge
zondheid een inleidend woord. De over
heid heeft voor de fabricage en :verhan
deling van geneesmiddelen een vergtin
ningénstelsel en tevens ·veiligheids- en 
controlevoorschriften . ingesteld., Verdo
vénde•' middelen vallen onder de Opium
wet . van '1928, die steeds aangevuld 
wordt. Het grote ·probleem van vandaag 
wórdt gevormd door een sub-groep, ·de 
'psycho-farmaca, waaronder de tranquil
lizers en vooral ook de wekaminen 
(LSD) .behoren. De sluikhandel hierin 
neemt toe ··en houdt gelijke tred met de 
welvaart. Spreker richtte 'zich .·speciaal 
tot de vrouw in haar gezin en haar 
beroep, waarbij zij de kinderen kan 
observeren en zo nodig deskundige hulp 
kan inroepen bij de eerste symptomen 
van verslaving. Deze medewerking van 
de vrouwen zou kunnen bestaan ·uit een 
vorm van kennisgeving aan de regio
nale inspecteurs, waarvan spreker een 
adreslijst overhandigde. Men moet deze 
medewerking . niet zien, 1;\ls verraad, 
maar als een begin ·. ;van een actieve 
afweer van het kwaad, dat juist_ in het 
·beginstadium · plisschien nog te stuiten 
is, zoals , destijds bij de strijd tgen het 
alcohol-misbruik .. Het Alg. Handelsblad 
sprak zelfs tal van een "Vrouwen-bur
gerwacht" bij het verslag van dit con
gres,, ·.maar hierover zal het. Hoofd
bestuur· van de Vrouwenraad zich nog 
.moeten beraden. 
"·,''·l 
,._,Dr. W. G. Mulder, hoofd van de afd. 
Geestelijke Hygiëne van de GGD te 
Amsterdam belichtte de psychologische 
aanpak. We leven vandaag in een soort 
nonchalante "Drugtaking Society". Voor 
elk lichamelijk of geestelijk gevoel van 
onbehagen moet een tablet verkrijgbaar 
zijn. Men heeft recht op welzijn. De 
vitaliteit van jongere·1 is sterk toegeno
men, de seksuele rijping is anderhalf 
jaar vervroegd, gewicht en lengte zijn 
in de westerse landen toegenomen. Men 
is eerder zelfstandig _en men heeft de 
geldmiddelen om met' zichzelf te gaan 
experimenteren. Vroeger ·gebruikte men 
alcohol; vandaag is dit vieux jeu en 
neemt men marihuana; hasjiesj of LSD, 
die eigen onzekerheid en angst moeten 
overwinnen en een roestoestand moe
ten teweegbrengen. De bekende gevol
gen hiervan: vermindering van presta
tievermogen op school, verslechtering 
van de gezondheidstoestand, worden he
laas meestal te laat door de omgeving 
gesignaleerd. 

Hierna sprak dr. F. A. Nelemans, hfd. 
afd. Klinische Geneesmiddelen van TNO 

Vrijheid en~ 
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en privaat-docent in de farmacologie te 
Utrecht, over de farmacologische aspec
ten. De g-evaren van verkeerd gebruik 
van geneesmiddelen nemen toe met de 
vergroting van het aantal dat vandaag 
te koÓp is. Er was al eerder opgemerkt, 
dat :er al geneesmiddelen zijn voor zieK· 
ten, die nog niet geconstateerd zijn. 
Spreker stelde dat ,alie middelen met 
zorgvuldigheid moet~n worden gebruikt. 
Dit betekent dat. ook de kleine lettertjes 
van de specialités moeten worden gele
zen en de adviezen opgevolgd. Voorts 
dient alles buitim ·het 'bereik van onbec 
voegden te worden opgeborgen én na 
genezing te 'worden weggegooid. Ook 
hier zal het weer. de vrouw des huizes 
zijn, wie deze taak toevalt. Voor de arts 
is éontrole moeilijk; hoe moet hij weten 
dat ·bv. slaappillen bij te grote hoeveel
heden werden ingenomen ·en als verdo
vingsmiddel werden aangewend? Om 
van de soms fatale combinatie met al
coholgebruik eii autorijden maar te 
zwijgen. Er is een geval bekend, dat 15 
APC-tabletten per 21 uur werden. ingeno
men: Spreker adviseerde zo min moge
lijk dergelijke middelen te gebruiken, 
zodat geen _verslaving kan. ontstaan. De 
moderne gemakkelijke opvatting van 
het gebruik van geneesmiddelen, heeft 
een gezonde Visie daarop verzwakt. Iri 
gezin en maatschappij moet d_it' euvel 
worden bestreden. · 

.Dr.- H. J. Krauwe.el, directeur van hef 
Medisch Consultatie Bureau van Alcoho
lisme te _·Amsterdam, belichtte als 
laatste ·spreker de . sociale zijde. Hij 
waars'chuwde voor een overdrijving van 

\ae. feiten. De verbreiding van de versla
vingis niet zo groot als men. wel veron
derstelt. Wel is hij van. meni~g, dat de 
reliabilitatie van patiënten die èens le
den aan een vorm van verslaVÎJl~ (alco
hor·of verdovende middelèri) 'Of :wel aan 

··.een misdadige afwijking; · i:Ó. ons lánd 
':érbarmelijk is te noemen. Ook wordt op 
school ~e weinig onder',Vij!' in. 'gezond
heidsleer gegeven. De ouder.s _ weten 
ontstellend weinig van hun kinderen in 
de puberteitsjaren. Met het constateren, 
dat de jeugd tegenwoordig zo slecht. is 
wordt niemand geholpen. Er z.ou een 
synchronisatie . tussen school eiJ. ouders 
moeten ontstaan. De problemen zouden 
door deskundigen in de vorm van 

"cursussen onder de aandacht van ou
de'rs en opvoeders moeten worden ge-
bracht, al of niet met inschakeling van 
de massamedia. Als men meer zocht 
naar de achtergronden die de jeugd 
drijven naar de verdovende _middelen, en 
deze ontdaan van elk drama trachtte te 
begrijpen, zou men op de goede_ weg 
zijn om de jeugd de helpende hand te 
bied_en. 

Ter vergadéring werd een resolutie 
opgesteld van de volgende inhoud: "Pe 
Nationale Vrouwenraad van Nederland, 
in vergadering bijeen, spreekt bezorgd
heid uit inzake het toenemend onverant
woord gebruik van geneesmiddelen in 
algemene zin en wel in het bijzonder 
van stimulerende, verdovende en be
wustzijnsverruimende middelen. De 
raad dringt er dientengevolge bij de 
regering met klem op aan betreffende 
bovengenoemd onderwerp vooral in Eu
ropees · bestel al het mogelijke te · doen 
ter bestrijding van dit euvel." 

De resolutie is aan de 53 aangesloten 
organisaties ter goedkeuring toegezon
den. 

G. HUESE-LAMING 

-Bestuur 
Het Bestuur van de Organisatie Vrou

wen in de VVD was op 29 november jl. 
in vergadering bijeen. Punten van 
bespreking waren o.a. de Landdag 1969 
en de Najaarsconferentie 1969. De Na
jaarsconferentie zal worden gehouden 
op de Pietersberg te Oostcrbeek op 11 
en 12 oktobèr 1969. Omtrent plaats 
en datum van de Landdag is nog geen 
beslissing· genomen. In verband met de 
steeds stijgende kosten voor het stencil
len van convocaties en de hoge porti
kosten, werd besloten voortaan voor de ~ 
Landdag en de Najaarsconferentie 
geen convot:aties meer rond te sturen. 
Het . programma voor deze dagen zal 

• t.z.t. in onze rubrie:~ in Vrijheid en De
mocratie worden bekend gemaakt. 
Leest u daarom s.v.p. geregeld- onze 
rubriek! Voorts besloot het Bestuur ad
hesie te betuigen met de ter vergade
ring van 19 november jl. door de Natio
nale Vrouwenraad aangenomen resolutie, 
betreffende de bestrijding van het ·ge
bruik van stimulerende, verdovende en 
bewustzijnsverruimende middelen. 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
V.V.D. 

Koninginnegracht 61 
's-Gravenhage 

Telefoon (070) 604803 
Giro 67880 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE-

Voor u.v was 
naar 

BORG U 
Tevens adres voor Chemisch Reinigen 

N.V. STOOM" EN CHEMISCHE WASSERIJ 

v.h. C. D. BORGH & Zn. 
Bellevoystraat 75 - Rotterdam - Telefoon 232631-236235 

Geweven schoonheid in nylontapijt 

Gaarne J')resenteren wij u ons nieuwe produkt Vertoion: 
Veneion is een nylon tapijt, dat vervaardigd is volgens de bc• 
proefde weeflechniek. Vertolon vcrvilt of pluist niet. Ver• 
tolon blijft mooi, zelfs op de meest intensiefgebruiktè plaat· 
sen. leder van de ll Vertolon- kleuren· is fraai genuanceerd. 
Vortolon wordt geleverd op 380cm. breed (kamerbreed) 
en 100 cm. breed.,Vertölon is 2oals alle Verto-produkten 
Gnl!eiofelijk sterk. Prii: JBO cm. breed: f98,- per me~Gf. JóO cm. breed:/ 25,80 per meur. 

Spreekbeurten 
Pe1·iode van 13 december 1968 tot en met 13 januari l!Ui8 

13 dec. 

13 dec. 

13 dec. 

13 dec. 

14 dec. 

16 dec. 

16 dec. 

20 dec. 

.2 jan. 

4 jan. 

6 jan. 

6 jan. 

10 jan. 

10 jan. 

13 jan. 

13 jan. 

Dordrecht (20.00 uur, Sioatenhof; onder
·werp: De liberale positie) · 

Wassenaar (26.15 uur, Huize Den Deijl; 
JOVD) 

Ommen (20.00 uur, hotel Het Zwarte 
Paard; onderwerp: Contact met de kie
zers en de presentatie van de VVD; 
statencentrale) 

Leeuwar(len (20.15 uur, hotel De Klanc 
derij; gemeenteraadsforum) 

Rotterdam (10.00 uur, café-restaurant 
Engels; onderwerp: Herziening onderne
mingsrecht; kamercentrale Dordrecht) 

Apeldoorn (Politiek Café; JOVD) 

Renkum (onderwerp: Moet het kabinet
De Jong verdwijnen?; debat, georgani

. seerd door de PvdA) ~ 

Utrecht (Kath. Theologische Hogeschool; 
onderwerp: Standpunt van de VVJD t.a.v. 
de verhouding overheid-individu; studen
tenwerkgroep) 

Liberale kring Z.O.-Drenthe 

Hoogeveen (20.00 uur, hotel Homan; 
Nieuwjaarsvisite) 

Heiloo 

Assen (Nieuwjaarsvisite; Liberale Club) 

De Rijp 

Ridderkerk 

Hengelo (18.00 uur; Liberale boterham) 

Baarn (debat VVD-D'66) 

Mr. dr. C. Berkhouwer 

Mr. H. E. Koning 

H. J. L. Vonhoff 

Drs. G. M. V. van Aardenne. 

H. Wiegel 

Mr. J. G .. Rietkerk en drs. 

J. v. d. Doel (PvdA) 

Mr. J. G. Rietkerk 

Mr. E. H. Toxopeus 

H. J. L. Vonhoff 

H. J. L. Vonhoff 

Mr. H. van Riel 

H. J. L. Vonhoff 

H. Wiegel 

Mevr. mr. E. Veder-Smit 

H. Wiegel 

Deze lijst, waarin in principe alleen spreekbeurten van Kamerleden - die zij vervullen 
binnen het verband van de partij - worden vermeld, wordt opg·esteld door het Algemeen 
Secretariaat van de VVD, Koninginnegracht 61 te Den. Haag (telefoon 070. 604803). De 
gegevens, waaronder bij voorkeur ook he,t aanvangsuur. en de plaats waar · de ver
gaderingen worden gehouden, dient men derhalve niet naar de redactie van het weekblad, 
maar naar het Algemeen Secretariaat van de partij te zenden. De lijst wordt elke maan
dag om 12.00 uur afgesloten. 

Radio-uitzending van de VVD: donderdag 19 december, 18.20--
18.30 V.JJIIJir, ovea:: de zender Hilversum 11 (298 m). 
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Reger.lng Dn k"leswet. Hier wordt dus eigenlijk duidelijk ge~ 
[ill _ , zegd, dat men extra restzetels als mo-

gelijk . lokmiddel voor het in de . hand • 
·' · · · 'Verke.n • :v.an stembusakkoorden wll ge

Minister Beernink is·. èe~- voÖrzicJ:t~g bruikèn, Jets dat wij nu juisJ verwerpe
man. Hij gaat. beJ?aald ·~et- o:'er. een ,, ··rijk'/vlifMP., .Qêlukkig denkt ook precies 
nacht ijs. Na mtenm-adv'ies.- te hEtbben 'ct . .- • ·· lf. ........ d · K' · d d a zo over 

a d aan • èlé ' '' stààt'sc6fuiriis":' . · e,Jte t Y:Vn .. e : Jesraa. a r ~ · ~evra g .. , .,, ·,:· ··-~ ... · .... , ._, .. , , .... <· ,, __ ,, , ,_ .. , •. , .,- .pe.ze·•· .}eden-.· 'V:flcn de . K1esraad zeg,.,en 
s1e-Cals-Don?er: .oVfilt:p:a• .cev,epti/ele WIJ~ • •·&~.àr@\)'~'(.''d:at zij niet inzien ,.waarom 
zigingen, d1e .. tha:n§: •.(r~!"}l$1 In <;i~· "''áà:n'''pá:rtfjën, 'die/'. met afzonderlijke . 
Kieswet zond\"~ kt)Ill.Jen· ':"ord:n aang~ .·ka:t'HÜ~at-<illlljste~. tiitJwmen en welker 
bra?ht; na <?:~ar['l'~V vpprd~fge,.,a\'-n no': :pn:igrà}mma:s; va!l utteenlopende inhoud 
a~v1es te hel5~en; ~~yr"'ag . ,a,(l.]l Cl~ .. ~Pe _ · kiuinen zijn/ ·de .gelegenheid moet wor
Ciale com_mlSSie_-BlJ·rge:r.· ov:~r , .h.~:. · tier(- ·èfiódei:J (loor 'middel van een sim
vraa?'s~uk van ··.d~ PPi'om~t'P'!l\'ilt·· blJ', , ê'lê·-~~erl:lirl!;ifhg~velr.kf~ring .de op hun 
verktezmgen'' en .:ril\~ Jm;r, si~tte_ ... ~ver' de_ chj.sf~n. -~itgebrá,cht() ': stemmen bijelkaar 
door deze CO.ll1'!;NSS};l3~- ,g<)';'I<U'lè_,: V9<,WStet-. op te tel.len en daa'rq~r mogelijk één of 
len nog weer de Z]':.ll,SW1Jlle :~~ hebb!'l?' · · mé.ei·extrazetels'te"b'llhalen." 
gevraagd van de R)~.r;aa(l,··i{~;·de '·ffil- .:'·'É}t· is· nog "eèn bijkomstig bezwaar, 
n~ster dan. nu gekomen ,;net een ,.voorlo- namelijk dat men het aldus ook de 
p1g regermgs~~andpunt over deze on- kleinste (splinter) groepjes mogelijk. zou 
derwerpen. HIJ heeft daarover een nota maken om door verbinding van hun 
aan de Tweede Kamer ge~gl)den.. . . _. · lijstèrt zetels .te, verwerven, die zij an-

Aan de hand van·~,a}._?~ze a~y,'lezen -~ · :· den:r.niet:~~(>uden behalen. 01? deze wijze 
van het ,. voorl?p1ge , J!;l~~~~~~~stan. . zou ·cte. ;versplintering nog m de hand 
punt" zal de bewmdsU:~lJ ,J!J;;:•_?,y Janua~l worden/gèwerkt. Men zal in dat geval 
a.s. nu nog met de b1Jzond:e:J?,e,;:l{!!-ll1e~--· dan dok noodgedwongen nog met speei-
commissie ,.van gedll:~hten WIS.s~l?P. '•· af'è eisen van kwantitatieve aard moe-
alvorens met ·ZIJ~. . . deflmbeve ten komen. De Kies~aad adviseert in 
wetsvoorstel(len) tot · WlJZlgmg van de. &'tt. geval te bepalen,. dat van de ver
Kieswet te komen bonden lijsten ten .. minste één zelfstau-

Zoals wel reeds vaststond, ligt' hét in dig' ··een zetel zal· :moeten hebben be-
het voornemén der. regering, indede-r . hààld. . . ' ' •' .. 
geval te komen met een voolèste~ . tot,· , , De .andere·, .. punten -houden wij voor 
afschaffing van de opkomstplicht.· _Het een volgende ru'J:J:rîek'.: 
"voorlopige 'regeringsstandpunt'•. luidt 
hier kort en goed:- ,.Hoezeer het ge
wenst is dat de burger gebruik maakt 
van zijn recht orn mede te werken aan 
de sarhenstelling van de verschillende 
vertegenwoordigende lichamen, het 
wordt niet juist geacht hem daartoe te
gen zijn -zin te verplichten. De straf
rechtelijk · gesanctioneerde opkomst
plicht-ware daarom te schrappen. Opne-. 
ming~ in de wet van een verplichting· 
zonder sanctie verdient evenmin aanbe
veling". 

Eëtsoonlijk kan tk het daarmee. eens 
zijn.~· En naar men weet heeft het bui
teiigèwoon congres van de VVD in Hil
versum vorige maand met vrij grote 
meerderheid (302 tegen 139 stemmen) 
de meerderheidsresolutie van de com
missie Kiezer en Gekozene aanvaard. 

Het staat eveneens wel vast, dat die 
afschaffing, wanneer zij eenmaal in een 
wetsvoorstel zal .zijn. neergelegd, een 
meederheid in de Kamer(s) zal krijgen. 

Prec~es als op ons congres het geval 
was zal ook onze Kamerfractie wel ver
deeld blijven op dit punt. De heer Wie
gel toonde zich op ons congres over
tuigd voorstander van de afschaffing. 
Zijn fractiegenoten mr. Geertsema en 
Vonhoff gaven daarentlegen uiting aan 
hun ernstige bezwaren tegen de ophef
fing en zij zullen, naar wij veronderstel
len, die ook wel handhaven. Dat is uiter
aard ook hun goede recht. Wij zouden 
ons echter kunnen voorstellen, dat bij 
twijfelaars in de fractie het feit, dat het 
meerderheidsvoorste.l der commissie 
ook door een grote meerderheid van ons 
congres' werd aanvaard, hun stem uit
eindelijk naar de afschaffing zaL doen 
gaan. 

• Lijstenverbinding 
Bepaald afwijzend blijven wij staan 

tegenover eventuele invoering van de 
mogelijkheid van verbinding van de 
lijsten van partijen binnen eenzelfde 
kieskring. In ons artikel van 18 oktober 
in dit weekblad, gewijd aan het "vierle
dige advies" van het KiesVITet-rapport 
der staatscommissie-Cals-Donner, heb
ben wij onze ernstige bezwaren daarte
gen nog eens uitvoerig uiteengezet. 

De commissie-Geertserna in .haar rap
port, het hoofdbestuur en de partijraad 
in hun adviezen, waren u n a n i e m in 
hun afwijzing en ten slotte is de desbe
treffende afv<lijzende resolutie op ons 
Hilversumse congres met algemene 
stemmen aanvaard. Unaniemer kon de 
partij in haar besliste afwijzing van de 
schrapping van het verbod van lijstver
binding binnen een kieskring, dus niet 
zijn! 

Het is jammer dat het "voorlopige 
regeringsstandpunt" welwillend is tegen
over dit meerderheidsvoorstel van de 
staatscommissie. De regering meent 
blijkens de nota van minister Beernink, 
dat het ,.positief moet worden gewaar
deerd" dat de afschaffing van het ver
bod van lijstenverbinding binnen de:1lelf
de kieskring bij landelijke verkiezingen, 
de partijen een stimulans geeft om 
reeds vóór de verkiezingen aan te geven 
met welke partij of partijen zij zouden 
willen samenwerken. 

• HlnkomQn" der Kroon 
In zijn boek "Nasmaak en Voorproef" 

vertelt dr. Vondeling, dat toen hij de 
portefeuille van financiën· medio april 
1965 aanvaardde, er o.a. een op 1 april 
1965 gedateerd ontwerp-voorstel van het 
toen demissionaire kabinet-Marijnen 
bleek te · liggen betreffende het ,.inko
men" (ook dr. Vondeling plaatst dat 
woord terecht tussen aanhalingstekens) 
der Kroon.· Het •·bevatte het ·voorstel om 
het' bedrag van f 2.500.000 te brengen op 
f 3.250.000. 

In de, zoals gebruikelijk korte, toe
lichting werd gewezen op de loon- en 
prijsstijgingen van . qe .l.af.l.tste vier ja
ren. Het bedrag van f 2.500.000 dateerde 
namelijk van 1 januari 1961'. Met even
tuele toekomstige ontwikkeling·en was in 
het ontwerp geen rekening gehouden. 

Op' voorstel en aandringen van mi
nister Vondeling werd door het kabi
net-Cals besloten om deze kwestie ge
beel opnieuw te bekijken en "eerst een 
deskundig onderzoek naar d~ werkelijke 
gang en stand van zaken .in te stellen, 
op dezelfde wijze als bij alle andere 
begrotingsposten ge beurt". Uit
gangspunt zou daarbij dan moeten zijn: 
een volledige vergoeding van alle nood
zakelijke kosten, die de goede vervul
ling· van het ambt meebrengt. 

De heer Vondeling erkent volmondig: 
"De uitkomsb van het onderzoek was 
(echter) wel een beetje anders dan ik 
had verwacht. De werkelijke kosten ble. 
ken name_lijk aanmerkelijk hoger dan 
door onze voorgangers was aangeno
men. Wij zagen ons daardoor genood
zaakt, het bedrag op f 5.250.000 te bren
gen." 

Daar d~ ministers wel begrepen, dat 
zo'n plotselinge verhoging - van f 2,5 

, op f 5,2 mln. - de publieke opinie, "die 
met betrekking tot het Koningshuis toch 
al gevoelig was geworden" sterk zou 
schokken, werden, al een half jaar tevo
ren, eerst ·de fractievoorzitters inge
licht door minister Vondelings ambtge
noten Cals en Smallenbroek. De reac
ties waren toen, zoals de heer Vondeling 
het uitdrukt, beslist niet afwijzend. Wel 
werd aangedrongen op een goede voor
lichting over dit onderwerp en de heer 
Vondeling erkent, dat het daaraan bij 
de indiening van het wetsontwerp heéft 
ontbroken. "Het mag het kabinet als 
een domme fout worden aangerekend," 
zo schrijft de oud-minister zelf. 

Aan de andere kant verontschuldigt de 
heer Vondeling zich: ,.Dat de kwestie 
van het inkomen van de Kroon in een 
slecht daglicht kwam te staan door de 
fantast,ische verhalen over het vermo
gen van de koninklijke familie, konden 
wij echter niet helpen." Toen bleek dat 
er in brede kring geloof aan werd ge
hecht - en wie wil niet graag geloven 
dat een koning sprookjesachtig rijk is, 
zo . vraagt de schrijver - is dit door 
Cals voor de televisie tegengesproken. 
De formulering die hij daarbij gebruik
te, mocht minister Vondeling, naar hij 
mededeelt, samenstellen op basis van 
officiële accountantgyerklaringen .. Desal
niettemin, zo merkt hU wat bitter 
op, bleven sommige publiolstlen meer 

Minister Bee!'nink gaat niet over één 
nacht ijs. Zie: • Regering en kieswet. 

Over zijn teeren? Zie: • Mertens 
op de barricaden. 

gelo()f .. hechten aan . een Amerikaanse 
. bron. 

Inmiddels ·is de voorlichting alweer 
verder g·egaan en weet men· thans, dat 
de. koninklijke familie geen vermogen of 
bezit in .het buitenland heeft en dat het 
vermogen voor het overgrote deel 
bestaat uit niet of weinig renderende 
goederen zoals. juwelen .. en landgoede
-ren. 

• De belastingvrijdom 
De kwestie van het "inkomen der 

Kroon" heeft ook de sedert de instelling 
van het Koninkrijk grondwettelijk vast
gelegde "vrijdom van personele lasten" 
(directe belastingen) voor de koning en 
enkele leden van het koninklijk huis in 
de belangstelling gebracht 

Vooral in socialistische kring leken de 
bezwaren daartegen plotseling levens
groot. Des te belangwekkender en· 
verrassender zijn de rèële kijk en de -
zij het nog maar veronderstellenderwijs 
opgeworpen - suggestie van dr. Vonde
ling op dit punt. 

De schrijver begint met vast te stel
len, dat bij de beoordeling van het inko
men der Kroon ook de vrijdom van 
belasting meespeelt. Hij acht het heel 
begrijpelijk, dat gepleit wordt voor 
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afschaffing van. dit privilege. ,.In be
ginsel" heeft hij daar ,.uiteraard" geen 
enkel bezwaar tegen. 

Men moet z.i. echter wel bedenken, 
dat bij afschaffing een ander, niet min
der groot probleem opduikt: wat moet 
het - echte -inkomen van· de konink
lijke familie zijn? "De Koningin, de 
Prins en de Kroonprinses en haar man 
kunnen het werk; dat wij van hen in 's 
lands belang vragen toch niet voor niets 
doen als een soort (reuzegrot1e) ere
baan?" Op zijn minst moeten naar zijn 
mening toch die privé-uitgaven (dan) 
worden gedekt, die net geen kosten 
zijn, maar die voor personen met een 
dergelijke status niet gering zijn. "Een 
koninklijke gift (bij rampen of zo) kan 
nu eenmaal niet uit een . tientje 
bestaan ... " 

Dr. Vondeling ziet een "vreselijk ge
harrewar" over het ,.rechtvaardige" 
loon van de hoogste ambtsdragers in het 

. verschiet. Zou het bijvoorbeeld gelijk 
gesteld y,rorden: aan dat van de directie
leden van de · "Koninkli]ke", om :n'iaà:r 
eens wat te rioemen, dan zal êr .:::üi.a'r 
schatting toch zeker in totaal eeri · pair 
miljoen mee gemoeid zijn. 

En ·dan komt zijn suggestie.: Mi<ï· 
schien is die vrijdom van , belas,ting, 
"hoe vreselijk ondemocratisch ook" .Jen 
slotte nog niet zo'n gekke oplossing .èn ... 
voordelig voor de schatkist. Maar .dat 
laatste, zo voegt hij daar met enige 
ironie aan toe, mag in oris pri11cipiële 
land natuurlijk geen argument zijn! 

Hij' is ten slotte benieuwd wat het 
c daartoe benoemde driemanscl'!ap (de 
drie ,.WIJZe mannen": prof. Simons, 
prof. Van der Hoeven en drs. De Pous) 
zal "brouwen" en of het de Grond
wetscommissie zal "smaken". 

Het is een beetje jammer dat hij dit 
deel van zijn· beschouwingen besluit. met 
wat wij ··toch . wel als enigszins wilde 
kret~en aanvoelen (al begrijpen we. wel 
wat hij bedoelt): "En dan is er d(!' 
Kamercommissie voor Grondwetszakei! 
nog! Het kabinet zit wel bom- en scherf:' 
vrij als deze. granaat inslaat. Lang leve 
het dualistische stelsel!". 

• · Merfens . - ~-

op de barricaden ? 
Is de heer Mertens, voorzitter van het 

Nederlands Katholiek Vakverbond, wat 
over zijn toeren heen? Wij beginnen het. 
te geloven. · 

Vor!gè ., week wijdde ·mr. Van Galen 
· reeds· een?. 'àrtikel aan · diens befaamde 

redevoeringen".'· voor het.: NKV-district 
Frièsland te Sneek "en voor de afdeling 
·Amsterdam van dè·•.:M:à:atschappij voor 
Nijverheid en Handel. :Daal" ::is het. ech
ter niet bij gebleven. :ifntegendeel . het 
gaat met de heer Mertens nu.in versnel~ 
de-pas! " ·• 

Voor het NKV te Eindhoven. heeft, de 
heer Mertens nu gewaagd van de·;•,:vuile 
handen", die de vakbeweging" •i'aak 
maakt, omdat ZlJ geen mogelijkheid 
meer ziet - ook niet onder leiding van 
christelijke of humanitaire inspiratie ..:. 
om de gevestigge orde anders te bestrij. 
den dan met haar eigen middelen (wat 
hij met die laatste woorden precies be
doelt, is ons overigens niet geheel dui
delijk). 

Volgens een verslag in De Volkskrant 
zei de heer Mertens verder nog: "Als de 
jongeren het Nederlands Katholiek Vak
verbond verwijten, dat_ het zijn 
weerstand en daadkrachf heeft verlo
ren; dat wij ons met huid en haar heb
ben overgegeven aan een kapitalistische 
maatschappij, en dat wij bij het nastre
ven van onze ideeën ook kapitalisten 
zijn gewQrden, en bang zijn voor een 
wezenlijke aantasting van de bestaande 
maatschappelijke orde, en dat wij den
ken in het westelijk-kapitalistische 
denkpatroon en het spel van de schijn
democratie meespelen, dan moeten wij 
toegeven, dat wij dit inderdaad vaak 
doen, en dat wij nog veel vaker de 
schijn op ons laden, dat wij dit van 
harte doen". 

Het is ·een heel lange zin, maar dat is 
niet önze. schuld. Als wij deze in de· 
vorm van een soort zeli'beschuldiging ge
goten krijgshaftige taal goed begrijpen, 
zouden wij eerstdaags de heer Mertens 
op de barricaden moeten zien, ten strij
de tegen de .gevestigde orde, tegen· het 
verfoeilijke westelijk-kapitalistische 
denkpatroon en tegen de "schijndemo
cratie". Een frisse, vrolijke klas
senstrijd dus kennelijk, doorgetroltken 
bovendien tot in het politieke vlak. E~ 
dat in een tijd, waarin de sociale zeker
heid groter is geworden dan ooit tevo
ren en de arbeiders in het algemeen en 
wederom: meer dan ooit tevoren, delen 
in de algemene welvaartstijging. 
· De heer Mertens zou goed doen zich 

eens te bezinnen op de vraag of het 
werkelijk in het belang van de arbeiders 
en van de werknemers in het algemeen 
zou zijn, al dit verworvene door het 
verwekken van sociale en politieke on
rust in de waagschaal te stellen. Na
tuurlijk is voor de arbeider de inhoud 
van zijn loonzakje van groot belang. 
Maar dat hij zich in sterke mate zou 
inneresseren voor de vraag van het Bl 
dan niet kapitalistische karakter van de 
maatschappij, is bepaald onjuist. Opi
nie-onderzoekingen hebben wel anders 
aangetoond. A. W. ABSPOEL 
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Samenwerking gemeenten 
BURGEMElESTER Samkalden van 

Amsterdam is een tactisch n1an. Hij 
ziet kans om vrij harde dingen te zeg
gen zonder dat zij onmiddellijk hard 
aankomen. Pas later voelt de toehoor
der de "impact" van de opmerking. 
Van deze kant heeft dr. Samkalden zich 
làten horen op de jaarvergadering· van 
de Amsterdamse industrHwereniging die 
vorige week in het &AI-congrescentrum 
is gehouden. Onderwerp van zijn lezing 
was de vraag of Amsterdam de ee!·ste 
industriestad van Nederland zal blijven. 

Daarmee zat hij midden in het pro
bleem van de vertrekkende bedrijven 
uit de stad en' vooral .uit het centrum. 
Hij analyseerde de cijfers daarover -
cijfers die ook op deze plaats weleens 
met bezorgdheid zijn gesignaleerd -
om vervolgens tot de conclusie te ko
men dat "gemeten naar de stad" de 
werkgelegenheid in Amsterdam terug
gaat en Amsterdam dus niet de eerste 
industxiestad zal blijven. Dat wil overi
gens ·nog niet zeggen, zo -betoogde hij, 
dat de produktie of het stedelijk produkt 
kleiner wordt. Moderne werkmethoden · 
hebben daar hun invloed op en vooral 
ook, in het totaal gezien, de outwildre
ling van de tertiaire sector die beter 
gaat da.n de secundaire, al zal ook in 

die dienstverlenende· secto1· verdergaan
de specialisatie nodig worden. Hieraan 
knoopte hij tler1oops een pleidooi vast 
voor de vestiging van een Wereldhan
delscentrum, dat ongetwijfeld een sti
mulerende invloed zal kunnen hebben 
op de tertiaire sector. . 

Echter "gemeten naar de regio" was 
de heer Samkalden optimistischer. De 
mogelijkheden die er in de regio liggen 
en die goeddeels ook al wel gebruikt 
worden, rechtvaardigen dat optimisme. 
Maar om die mogelijkheden optimaal te 
benutten zal het nodig zijn dat de voor 
de regio onontbeerlijke infrastructurele 
werken (een nieuwe sluis bij IJmuiden, 
vervanging van de Hembrug, verbete
ring van het Amsterdam-Rijnkanaal ·en 
de aanleg van de Amst·erdamse ring
weg) zo spoedig mogelijk worûen uitge
voerd. 

Daarmee was dan meteen de proble
matiek verplaatst van de stad naar de 
agglomeratie. Terecht stelde hij .dat een 
verplaatsing van een bedrijf . van de 
stad naar een randgemeente geen ver
lies behoeft te zijn als daarmee moder
nisering van het ·bedrijf gepaard gaat. 
Stilzwijgend gaf hij met deze opmerking 
een aansporing om meer en meer agglo
meratief te denken. Een zekere agglo-

meratieve samenwerking is er natuur
lijk al wel, en burgemeester Sa.mkalden 
liet er dan ook geen twijfel over dat hij 
de contacten met buurgemeenten op 
prijs telt. Maar hij wil verder. De 
totstandkoming van een bestuursli
chaam voor Groot-Amsterdam kost wel 
veel tijd. Het voorontwerp ligt- al · gerui
me tijd op de regeringstafel maar hoe
lang studie daarop nog nodig is, valt 
niet te voorzeggen. In elk geval, zoals 
de commissaris van de Koningin voor 
Noord-Holland, mr. F. J. KranEnburg, 
later zei, moeten we hier niet een soort 
Rijnmond hebben. (Zijn arg~JJ.t!entatie 
.was wat eenzijdig: zo'n órgaan zou ge
meenten betuttelen. en bevoegdheden 
vàn de provincie wegnemen). Maar, al
dus de heer Samkalden, we hoeven oolt 
niet op Groot-Amsterdam te gaan zitten 
wachten. Hij schetste een vorm van sa
menwerking die een söort college van 
overleg zou kunnen zijn om- de grondsla
gen voor een verantwoord ontwikke
lingsbeleid te leggen. In dat college zou 
niet alleen plaats zijn voor de negen . 
gemeenten die Groot-Amsterdam willen 
vormen, maar bijvoorbeeld ook voor het 
ontwikkelingsschap ··Zaanstreek, en nog 
algemener de bij het Noordzeekanaalge
bied betrokken gemeenten. 

o.nder moeders hoede 
MET grote blijdschap, zo kan worden 

vastgesteld, · is allerwegen kennis 
genomen van de definitieve vestigings
plannen van Shell Nederland Chemie. 
Na rijp beraad heeft de directie van dit 
bedrijf haar keus bepaald op het nieuwe 
industrieterrein dat onder de auspiciën 
van het Industrieschap Moerdijk bij het 
Hollands Diep .. zal worden aangelegd. 
Het groté chemische concern heeft daar 
de beschikking gekregen over een stuk 
grond met een !)ppervlakte van vijfhon
derd. hectaren, waarvan het om te be
ginnen honderdvijftig hectare!!- 'voo1' be
bouwing in aanmerking wil laten 
komen.. . 

Wat er precier; aim .de Moerdijk gaat 
verrijzen staat ngg niet vast, evenmin 
wat er . precies in het nieuwe fabrieks
cori1plex zal worden vervaardigd. De 
directie hee:ft,:.tot dusver hardnekkig ge
weigerd \v.at dat betreft het achterste 
van há:ar tong te laten zien. Zij heeft 
all\!e:a ~aar te kennen gegeven dat zij 
§~, V€lStiging aan de Moerdijk als een 

· •logische uitbreiding van haar fabrieken 
in Rotterdam-Pernis beschouwt. 

" ·Verder heeft zij laten .weten dat zij 
naar heel ruwe scha,tting in de komend.e 
tien, vijftien jaar zes- à negenhonderd 
miljoen in het project denkt te steken. 
Een schatting die niet alleen heel ruw. 
maar vermoedelijk ook mild is. In de 
kring van havendeskundigen wordt 
rekening gehouden met de mogelijkheid 

·' 
van een aanzienlijk hogere investering. 
Hoe dan ook is het streven erop gericht 
het nieuwe fabriekscomplex in 1973 be
drijfsklaar te krijgen. 

.De blijdschap over het besluit van 
Shell Chemie om zich aan de Moerdijk 
.te vestigen is bepaald niet ten. onrechte. 
Het was allang een publiek geheim dat 
vele andere gegadigden, ook in het bui
tenland op het vinketouw zaten. Achter
af heeft de ·directie verklaard dat ·zij 
keus heeft gehad uit niet minder· dan 
dertig vestigingsmogelijkheden, tot in 
Frankrijk toe. Zij heeft daar echter zelf 
onmiddellijk aan toegevoegd dat Ant
werpen verreweg de grootste concurrent 
van de Moerdijk is geweest. De grote 
Belgische havenstad is tot zeer belang
rijke concessies bereid geweest, zo werd 
openlijk toegegeven. . , . . 

Van die concessies is iets naai· ·buiten 
getreden. Shell Chemie· heeft in het inc 
dustriegebied van Antwèrpen grond 
kunnen kopen voor f 10 . ....,:. per. vier
kante meter; Voor de grond in. het in
dustriegebied aan de Moerdijk heeft zij 
het dubbele moeten betalen. Men kan 
zich voorstellen dat het verschil in 
grondprijs lange tijd voor de directie van 
het bedrijf een heet hangijzei· is ge-

. weest. Vemoeclelijk is zij over haar be
zwaren tegen vestiging aan de Moer
dijk pas heengekomen nadat . zij van de 
regering een zeer aanzienlijke financiële 
faciliteit in het voomitzicht g<;steld had 

gekregen. 
Te weten: een tegemoetkoming in de 

grondkosten van, zoals de directie het 
uitdrukte, "meer dan f 10 11:üljoen".·· De 
beslissing van de directie zal bovendien 
zijn vergemakkelijkt door de wetenschap 
dat van rijkswege de Dordtse Kil zal. 
worden "opgerekt", zodat het industrie
gebied aan de Moerdijk bereikbaar zal· 
worden voor schepen met een laadver
mogen van ongeveer twintigduizend ton. 

In dit verband is interessant de mede
deling van de directie dat zij bij de rege
ring nooit heeft aangedrongen op de 
aanleg van een kanaal door de Hoekse 
Waard, eenvoudig omdat zij aan zo'n 
kanaal (voor schepen van veertigdui
zend ~ton) geen behoefte· heeft. Men late 
zich door deze verklaring niet tot voor
tijdige conclusies verleiden. Voor het 
Moerdijkgebied is Shell Chemie de eer
ste vestiging. Daarbij zal het niet blij
ven. Er moeten integendeel nu al onder
handelingen gaande zijn met andere be
lapgrijke gegadigden voor vestigings
ruimte .. Laat niemand dus denken dat 
over .een kanaal door de Hoekse Waard 
nu niet meer zal worden gesproken. 

De geschiedenis van het Sheil-project 
kan om verschillende andere redenen 
uitermate belangwekkend. heten. Che
mische industriën zijn· over het alge
meen niet zo heel erg arbeidsintensief. 
Nochtans is deze eerste industriële ves
tiging in. het Moerdijkgebied on tegen-

Twee moties en taxi's 
DE gemeenteraad heeft ter gelegen

. heid van het St. Nicolaasfeest een 
week vrijaf genomen, d.w.z. hij heeft 
het begrotingsdebat onderbroken. Het 
lijkt er op dat intussen de storm, die 
tegen ·wethouder Hijlkema was opgesto
ken, wat is geluwd. Overigens is zo 
langzamerhand een hele reeks moties 
ingediend, waaronder eén van de heer 
Dettmeijer, mede-ondertelwnd door àlle 
andere fracties. Die eensgezindheid van 
de raad, die gedeeld wordt door het 
college van b. en w.; betreft het sprei
dingsbeleid van het rijk. De motie van 
de heer Dettmeijer verzoelü b. en w. 
alle stappen te ondernemen, die dienstig 
zijn om een verdergaande verhuizing 
van rijksdiensten uit de Haagse agglo
meratie een halt toe te roepen. Eigen
lijk waren b. en w. daar al mee bezig, 
maar de motie kan stellig voor het col
lege een steuntje in de rug betekenen. 
Wat pikant is wel, dat de commu
nistische heer Ymkers de motie ook 
heeft ondertekend, een politiek gebaar 
in zoverre, dat het lijnrecht ingaat te
gen hetgeen zijn partijgangers in de 
Tweede Kamer hebben bepleit. Die heb
ben er nl. bij de regering juist op aan
g·edrongen zoveel mogelijk rijksdiensten 
naar de "achtergebleven" gebieden 
over te brengen. Bij de heer Ymlrers is 
het hemd echter kennelijk nader dan de 
l"Olt. 

De liberale heer Appel heeft ook een 
'motie ingediend, die al evenzeer een 
nationaal trekje heeft. De heer Appel 
had, sprekende over de werkloosheid, 

·.,' .. •een, goede· analyse·' gegeven·' ·van· :het· 

werkloosheidspatroon in onze stad. Het 
knelpunt zit, zo betoogde de heer Appel, 
bij de werklozen boven 40 jaar. In de 
toekomst zal er rekening mee moeten 
worden gehouden en men zal ook aan 
deze idee moeten wennen, dat wij niet 
meer ons hele leven bij dezelfde baas 
zullen doorbrengen, sterker nog, het 
leek dè heer Appel ·niet uitgesloten, dat 
wij zelfs niet meer ons hele leven het
zelfde vak zullen kunnen beoefenen en 
dit niet meer steeds in dezelfde plaats 
kunnen doen; m.a:w. we zullen meer 
mobiliteit aan cle dag moeten leggen. 
Die grotere beweeglijkheid heeft echter 
nog een heel belangrijke kanC en wel, 
dat de bij een bepaalde bedrijfstak ver
worven pensioenrechten niet meeneem
baar zijn naar een andere bedrijfstak. 
Of ze zijn wel meeneembaar, :n;1aar dan 
kan men zich niet in het pensioenfonds 
van de nieuwe bedrijfstak inkopen, wat 
dus op hetzelfde neerkomt. De overheid 
zou hier het voorbeeld moeten geven, 
maar doet dit niet. De tot voor kort 
bestaande mogelijkheid van inkoop bij 
het Alg. Burgerlijk Pensioenfonds is 
zelfs onlangs komen te vervallen. Deze 
hinderpaal dient te worden opgeruimd, 
meende de heer Appel, die een motie 

van deze strekking indiende met het 
verzoek deze ter kennis van regering en 
Staten-Generaal te brengen. Ook deze 
motie was mede-ondertekend door· leden 
van de andere fracties. Aanneming van 
beide moties lijlrt aldus verzekerd. . . 

EEN kwestie van geheel andere aard 
wordt gevormd door het taxi-pro

l:lleem. De· verkeerscommissie van · de 
Ver. van Ned. G0meenten heeft daarover 
onlangs een rapport aan de staatssecre
taris uitgebracht. Er staat een aantal op
merkingen in, die ons grotendeels wel 
aanspreken. Zo wordt opgemerkt, dat 
taxistandplaatsen buiten het centrum en 
de stations dikwijls niet bezet zijn. Uit 
een oogpunt van serviceverlening aan 
het publiek moet echter een adequate 
bezetting van de taxistandplaatsen in 
hun totaliteit worden nagestreefd. Van 
wezenlijke betelrenis is uiteraard, dat 
de ondernemers en chauffeurs zijn door
drongen van het belang van een goe
de bezetting van de standplaatsen. 

De nota acht het · aanwezig zijn van 
een mobilofoon in t:Lxi's van wezerilijke 
betekenis (minder rijden zonder passa
giers en dus economischer), maar daar-

Bok ma fu~u~· •. 
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Tot de voordelen van zo'n samenwer
king zou ook kunnen behoren dat de 
programma's van eisen van de verschil
lende gemeenten zorgvuldiger op elkaar 
en op het gewestelijke belang zouden 
aansluiten. Die eenheid is dringend ge
wenst. Verdeeldheid over de vraag hoe 
bepaalde zaken moeten worden gere
geld, a:ldus de Amsterdamse burge
meester, moeten we uitstellen totdat we 
ons die luxe kunnen permitteren. 

In deze laatste zin zat zijn boodschap 
verpakt. Daarin wordt tegelijk eèn af
keuring over een al te ver doorgevoerde 
doe-het-zelf-houding, en een duidelijke 
bezorgdheid over de gevolgen voor de 
toekomst van zo'n houding uitgespro
ken. Het klonk als een vriendelijk 
waarschuwend belletje, maar voor wie 
erover nadenkt groeit het geluid aan tot 
een luide noodklok. Niet alleen voor de 
bum·gemeenten, maar ook voor de stad 
zelf waar blijkens een enquête. honderd 
bedrijven een personeelstekort hebben 
van 3.500 man, goedc).eels als gevolg van 
woningschaarste .. Om niet in moeilijkhe· 
den te geraken zal er agglomeratiever, 
maar vooral ook economischer moeten 
worden gedacht in het gewest Amster
dam: 

zeglijk van betekenis voor werkgelegen
heid in westelijk Noord-Brabant. 

Belangwekkend is het project ook om
dat eruit kan blijken hoe groot voor 
nieuwe vestigingen de agglomererende 
invloed van het Rotterdamse haven- en 
industriegebied is. Rotterdam heeft zelf 
het nieuwe chemische bedrijf van Shell 
om. technische redenen geen huisvesting 
kunnen bieden. Dat heeft de directie van 
het concern niet in paniek op de vlucht 
gedreven. 

Haar besluit om zich aan de Moerdijk 
te vestigen is me.de ingegevcen door de 
overweging dat er tussen de nieuwe 
fabriek en de bestaande fabdeken in 
Pernis een afstand van slechts. dertig 
kilometer gaapt. Dat is een afstand die 
de gewenste onderlinge contai3ten niet. 
in de weg hoeft te staan. Met enige ver
beeldingskracht zou men kunnen ZJeg
gen dat het nieuwe bedrijf zich onder 
moeders hoede heeft gesteld. · 

Veelzeggend is in dit verband het oor
deel van de directie over. de kansen van 
het Sloegebied in het "spel" om deze 
vestiging. "Een goed industriegebied; 
Maar het is voor ons te excentrisch ge
legen~'. 

Het Moerdijkgebied heeft de slag ge
wonnen. Wij zijn geneigd dat een ver-.
heugend feit te noemen. Het zou al te 
erg zijn geweest wanneer dit in wezen 
heel Nederlandse concern zijn schreden 
naar het buitenland had moeten richten. 

tegenover staan betrekkelijk hoge ex
ploitatie-kosten. 

Het publiek weet te weinig dat straat
taxi's mogen worden aangeroepen. Ter 
bevordering van het gebruik van deze 
mogelijkheid moeten taxi's beter her
kenbaar worden; aanbevolen wordt een 
oranje kleur en lichtbakken. Het ·publiek 
is langzamerhand wel heen over een 
felle herkenbare kleur, zegt de nota en 
daarmee zijn we het wel .eens. Wie· zo'n 
fel gekleurde taxci niet wenst, kan altijd 
- althans in de grote (re) steden - van 
garage-taxi's gebruik maken. 

De nota voelt niet veel voor het ge-·· 
bruik van de vrije bus- en trambaan 
door taxi's. Het wil ons voorkomen, dat, 
wanneer men de taxi tot het openbaar 
vervoer wil rekenen, dit toch wel 
wenselijk lijkt. 

Voorts deelt de nota wel de mening, 
dat de 'taxi-tarieven feitelijk te hoog 
zijn. In dit verband vraagt de nota zich 
af of het geen aanbeveling zou verelie
nen aan taxi-ondernemingen een ver
lichting van fiscale lasten te geven. Wij 
zouden daartegen geen bezwaar hebben, 
maar zouden dan toch in de eerste 
plaats willen pleiten voor verlichting 
van fiscale lasten voor de stadsautobus
sen, . waarvoor wegenbelasting moet 
worden betaald, terwijls zij in de 
meeste gevallen geen gebruilr ma.l,en 
van ·l'ijks\Vegen. -
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Reële:r taal (I} 
* * De welhaast berucht gewot:(len * tiitspraket~ van de landelijk voor· 

.zitter van het Nederlands Ratholiek Vak· 
verbond, de. heer Mertens, hebben niet 
alleen weerldanl.: gevonden buiten de Ne· 
derlandse vakbeweging, doch ook daar
binnen. Daarvan getuigt onder meer 
een felle reaetje van de heer Frans Doh
Inen, voorzitter van de Nederlandse 1\:a
tholieke Mijnwerkersbond, die hij vori• 
ge week zaterdag in Heerlen liet horen 
tijdens een feestvergadering van· de a.f
deling Nieuw-Ende van de NKI\Iffi. 

Men behoeft het niet met alle uit· 
spraken van de heer Dohn1en eens te 
zijn om toch te lmnnen vaststellen dat 
hij in vele opzi1ehten heel wat genuan
ceerder en redelijker denkt dan zijn col· 
lega's, met name van het NRV en NVV. 

Zo noemcle hij d_e publielrrechtelijke 
bedrijfsorganisatie in Limburg· nog 
steeds een weldaad voor werknetner en 
werkgever. Terecht ool• stelde hij dat 
als het met de vakbeweging niet goed 
gaat, zorgvuldi1g naar de oorzaken daar
van dient te worden gezocht. 

De moeilijkheden, zo zei de heer Doh· 
men terecht, zitten in de structuur, in 
de opstelling van de vakbeweging en de 
steeds wisselende politieke lief<lesver
klaringen. 

Het getuigt voo1·ts van een reëel en 
helder inzicht van deze vakvereui· 
gingsleidei' als hij · nadrulrkelijl;: stelt clat 
men er bepaald niet komt met alleen te 
schoppen tegen de gevestigde 
maatschappij. 

De heer Dohn1en herinnerde aan de 
recentè opmerking van NVV-voorzitter 
Kloos dat allerhande · adviezen en rap· 
porten van de Sociaal Economische 
Raad dóor de regering in de idskast zijn 
gezet. Niet ten onrecl]:te constateerde de • 
heer Dohmen · dat in diezelfde SER 
mensen van de .·vakbeweging zitten, .,t.er· 
wijl een groot ·. cleel van hen dèél uit
maall;t van de Tweede 1\:amer. 1\'Iet 
andere woorden: dezelfde lieden zittmi in 
verschillende politiel.:e functlres zichzelf 
te adviseren. 
·Nogmaals, ook de ·heer Dohmen rede

neert vanuit de belangen die hij voor 
zijn vakbond . noodzakelijk acht. Dit is 
zijn goed I'echt. Doch wij menen bij 
hem in elk geval een verstan<liger taal 
te bespeuren dan bij degenen die zich 
voorstander tonen van een "harde lijn", 
!lie meer is ingegeven do{)r politieke 
agitatie dan .door een weloverwogen 
bestudering van de sociaal-economische 
problemati1ek, waarvan· niemand zal ont
kennen dat zij niet tlient te verstarren. 
Er zijn waarlijk meer reële oplossin
gen te bedenken dan een strijd die lou
ter wordt gekenmerkt door een onver
zoen.lijke houding. 

Reëler taa.l (11} 
* * ..Een reëler standpunt wordt even-* eens ingenomen door de voorzit
ter van het Christelijk Nationaal Vak· 
verbond, de heer J. van Eibergen, di!e 
dezer dagen bepaalde bedenkingen liet 
horen tegen de "harde lijn", zoals die 
de laatste tijd is gepropageerd door zijn 
collega's, 1\'Iertens van he-t NRV en 
Kloos van het NVV 

Ook de heer Van Eibergen· liet er 
geen· twijfel .over bestaan .dat mecle in 
de kring van het CNV ·de . gedachte leeft 
aan meer strijd en minder overleg. 
Maar velen, zo voegde hij er aan toe, 
bedenken dat bet wapen van de staking 
lang niet zwaarder is dan het overleg. 

Hij stelde zich daarbij op het reële ' 
standpunt . dat de strijd aan de conferen
tietafel met argumenten (lient te WOl'' 

clen gestreden, met bet gevolg dat ie
dereen · met de resultaten kan instem· 
men. Staken noemde hij echter een 
kwestie van wie de langste adem heeft. 
En veelbetelwnend voegde de heer Van 
Eibergen hier aan toe: "Voor we hier 
de beslissing nemen ons terug te trek· 
ken uit onze overlegposities, wil il.: eerst 
nog eens goed met Kloos en 1\'lcrtens 
·bestuderen wa.ar de vakbeweging nu in
vloed heeft, hoe groot die is en wat er 
precies gebeurt als zij die opgeeft." 

Deze làatste niJtspraak is bepaald niet 
zonder betekenis. Het. is te wensen dat 
tle heer Van Eibergen in dit verbaml 
niet een roepende in de woestijn is. Zijn 
collega's van het NVV en het Nl(V heb
ben inmiddels, gelijk tle tovenaarsleer
ling, krachten opgeroepen die zU zo 
laügzamerhand zelf niet meer onder 
controle hebben. Dat is een hetreu
renswaartlige ontwil;:keling·. 
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Defensie, een taak voor mensen 

Voortreffelijk beleid 
In onze krijgsmacht openbaart zich. 

een sterke drang naar· vermaatschap
pelijking. Men verstaat daaronder dat 
de verhouding tussen meerderen en 
minderen zich wijzigt en ontwikkelt tot 
een situatie van samenwerking tussen 
partners, waarvan de één een grotere 
bevoegdheid heeft dan de ander, maar 
waarbij het accent wordt gelegd op de 
verantwoordelijkheid die beiden dragen. 

Dit uitgangspunt is al bij de begro
tiligsbehandeling voor het jaar 1968 ge
formuleèrd door minister Den Toom op 
26 oktober 1967: "Ik geloof dat wij die 
vermaatschappelijking moeten baseren 
op een onderling vertrouwen, team
geest, en vooral op het kweken v_çm een 
individueel verantwoordelijkheidsgevoel 
bij de mensen." 

Het is goe.d om aan.de hand van dit 
uitgangspunt het beleid van minister en 
staatssecretarissen te t{)etsen. Dan kan 
de verheugende conclusie zijn dat het in 
dit afgelopen jaar niet bij woorden is 
gebleven. 

Zonder dat de boel ontplofte, is een 
groot aantal concrete maatregelen ge
troffen, die alle hetzelfde beeld verto
li,!;)n, namelijk ,verruiming van de indi

. viduele bewegingsvrijheid vall de dienst
. ·doende milltairen. Ik wil ze hieronder 
opsommen, omdat ik· van mening ben 
·dat daaraan niet voldoende aandacht is 
besteed in verschiliende persorganen, 
omdat de strijdvraag over de f 225 mil
joen meer nadruk heeft gekregen. Be
grijpelijk, maar niet geheel terecht, om
dat bij de beoordeling van de militaire 
inspanning de wijze waarop de .mens in 
de militaire organisatie een plaats heeft, 
een primaire verantwoordelijkheid voor 
de politicus raakt. 

Wat tot stand kwam 
Welnu, in het afgelopen jaar k'.vamen 

de volgende veranderingen tot stand: 
a) Wijziging dagindeling: onder, meer 

verlating tijdstippen reveille, ap
pèls e.d. 

b) Verruiming avondpernlis.sie en 
vergunning de nacht buiten de ka
zerne door te brengen. 

c) Reducering groetplicht. 
d) Afschaffing verplichtino- om van 

militaire treinen gebruik te maken. 
e) Opheffing lectuurverbod. 
f) Nieuwe regeling ziekmelden. 
g) Instelling contactcommissie dienst

plichtigen. 
h) Intensivering contacten met be

drijfsleven met betrekking tot de 
vakopleidingen. 

i) Periodiek overleg met het bestuur 
van de VVDM (Vereniging voor 
Dienstplichtige Militairen). 

Hiermede is geen , eindpunt bereil,t. 
Het is zo, dat de personeels-politick 
voortdurend beweging vraagt. 

WC!It op stapel staat 
De minister heeft daarom (ut j;HU' de 

volgende punten opgesomd, di.e hij in 
de komende maa.nden wil reali;,"ren: 
· a) Een wetsontwerp regebnde de 

rechtspositie van de diem;tplhhti
ge militair is naar de Raad van 
State om advies gezonden. 

b) In elke compagnie, baü•.ljon, ka
zerne of legerplaats zal een con
tactcommissie worden ingesteld, 
gekozen door de dienstplichtigen. 
Deze commissies zullen periodiek 
onder voorzitterschap v8n de com
mandant vergaderen. Zij zullen vrij 
zijn in de keuze van de onderwer
pen die zij willen bespreken. 

c) De wedde van de dienstplichtigen 
boven de 24 jaar wordt verbeterd. 

d) Een rapport over de totale bezoldi
ging· van dienstplichtigen komt 
nog vóór de komende bcgrotino· in 
de vaste commissie voor defc~sie 
ter sprake. 

door 
H. J. l. 
Vonhoff, 
lid voor 
de VVD 
van de 
Tweede 
Kamer 

e) Uitstel zal worden verleend indien 
een joJ;J.gen in de toekomst van 
MAVO naar VWO via HAVO zal 
gaan. Als er geregelde vooruitgang 
is in de studie zal dit als één op
leidingsgang worden gezien. Dit is 
belangrijk, omdat de mammoetwet 
in haar geheel op basis van deze 
doorstromingsgedachte is gecon
strueerd, 

f) Afgeschaft worden de straffen 
streng en verzwa~rd arrest als · 
krijgstuchtelijke maatregelen. Dat 
betekent dat een commandant een 
mindere niet meer een céllulaire 
straf kan opleggen. Een zeer be~ 
langrijke ontwikkeling! 

g) Indien het overleg met de hoofd-. 
. raadsman er aanleiding toe· geeft, 
zullen er meer raadslieden voor de · 
humanistische ·geestelijke verzor
ging kunnen worden aangesteld. 

h) "Opvoedlmndige" maatregelen die 
een duidelijk diseriminerend ka
rakter hebben, in wezen verkapte 
straffen of plagerijen zijn, zullen 
ten strengste verboden worden. 
Dit zal worden meegedeeld op de 
publikatieborden in alle gebouwen. 

Ik laat dan nog buiten beschóuwing 
dat een aantal zeer belangrijke perso
neelszaken zal v..-orden bestudeerd en 
dat er op tal van essentiële punter1 in 

· het komende jaar rapporten worden 
verwacht. 

Volslagen onredelijk 
Deze opsomming toont wel heel dui

delijk aah, dat er op het gebied van de 
personele voorzieningen veel wordt ge
presteerd. 

Het is dan ook wel volslagen om·ede
lijk geweest dat de heer Wieldraaijer 
(pvda) nog meende te moeten opmer
ken dat geen sprake is van drastische 
hervormingen. Ik geloof niet dat ik 

overdrijf wanneer ik stel dat het wezen 
van de militaire dienst op personeelsge
gebied onder het beleid van deze minis
ter sterker is veranderd dan in tiental
len jaren daarvoor. Dat was ook nodig. 
Het is de verdienste van dit beleid, dat 
die noodzaak in gemeen overleg tussen 
minister Den Toom, zijn staatssecreta
rissen en de volksvertegenwoordiging 
praktische gestalte krijgt, 

Die gelukkige ontwikkeling meen ik 
door de voorgaande twee opsommingen 
te hebben aangetoond. Daarmede is nog 
niet alles wat wenselijk is verwezenlijkt. 
Vooral t.a.v. het vraagstuk van de 
dienst- en rusttijden zijn wij nog niet 
tot een oplossing gekomen. En zo is er 
nog wel meer, maar het gaat over de 
gezindheid van het beleid. En die is 
voortreffelijk! 

UIT DE PARTIJ 
• SCHAGEN 

Het secretariaat van de afdeling 
Schagen is overgegaan in handen van 
de heet' G. P. M. Bodewes, Bruck
nerstraat i, aldaar. De .aftredende se
cretaresse, mevrouw N. J. de Boer -
Becker, werd door de ledenvergadering 
hartelijk gedankt voor haar goede ar
beid. 

• CAPELLE a. d. IJSSEL 
De afdeling Capelle.· aan den IJssel 

oi·ganiseerde op 18 november voor de 
tweede niaal een Politiek Café. Het 
rapport· "Naar een sociaal-cultureel 
plan voor Capelle" leverde stof . voor 
een levendige, pittige discussie, die voor
al voor degenen die nog niet zo lang 
hier wonen, verhelderend was t.a.v. veel 
problemen in deze sne.Jgroe.iende, ge
meente (in januari wordt de 25.0QOste 
inwoner verwacht). · 

Het Politiek. Café beloOft hier nu 
reeds een "instituut" te worden, waar 
Capellenaren van elke. richting gelegen
heid hebben in gezellige· sfeer informeel 
van gedachten te wisselen over allerlei 
actuele plaatselijke en 1;egionale onder-
werpen. · 

De volgende bijeenJmms.t zal weer op 
de derde maandagavond van dé maand, 
dus 16 december a.s. plaats'hè:libben, 
zoals gewoonlijk in Café-Restaurant 
,,De Koperwiek". 

Belangstellenden zijn van harte 
welkom. 

~'<f"'+';toor'0-'~"··~01.(.-.•· ..... ~-",.._-----------------------------. 

~~.V. Scheepswerven "PIET HEIN" 
v /h Fa. W. SCHRAM & ZONEN 

Werven te Bolnes en Papendrecht 
NIEUWBOUW EN REPARATIES 

Vel'l:hmwen van Sleepschepen-tot l\.lotorboren 
inclusief inbouw en revisie van motoren. 

DWARSIIELLINGE·N 2 x :U5 mete.r 
geschlkt voor het zwaarste materiaal. 

D R. 0 0 G D 0 K 115 x 30 meter 
geheel overdekt. 

Telephones: 

R~tterdam: 13!1276"' - Dordrecht 83H77-40466 - Ridderkerk: 3644.-8400 

voor werf Holnes Papendrecht Bolnes 

. __________ . ___ _____:_ ___ --

Een ROND V AART. door de Rotterdamse Havens SP/DO 
een BELEVENIS! 

Wille1nsplein 

Rotterdam 
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VASTE STENEN IN ALLE SOORTEN 

" M 0 IJ. I S 0 L" MOLER ISO LA TIESTENEN 

VUURVASTE ISOLATIESTENEN 

ZUURVASTE STENEN 

"P R 0 D 0 R I T E" CHEMISCH BESTENDIGE PRODUKTEN 

LEVERT 

N. V~ .. Gouda -Vuurvast 
VERENIQDE VUURVASTE STEENFABRIEKEN 

G()UDA. ~ .TELEFOON 67 44 ~ (18 20J 

vloeibare zuurstof. 
: vloeibare s~ikstóf 
machine-fabriek· .. · 

N.V. W.A.HOEK'S MACHINE· EN ZUURSTOFFABRIEK HAVENSTR,19 SCHIEDAM TEL: 01G-Z6906f 

,, .r 

. t 

containers : 
koel/vries
containers : 

"Flats" en· 
"Hu ifcontainérs" ·: 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Onder de beschermde naam "Multiload"· 
container bouwt Paul er. Van Weelde 
N.V. genormaliseerde aluminium STA· 
PELCONTAINERS voor het stukgoe-
derenvervoer.. , 
De oonstructle van Van Weelde~• con-- · 

. talnera leent zich In het bijzonder tot 
het bouwen van uitvoeringen als. koel/ 
vriescontainers, met naar keuze poly
streen of polyurethaan Isolatie.. Binnen-
afwerking naar wens In aluminium of 
polyester. Tevens kan elk gewenst koel~ 
aggregaat worden geleverd. · 

. GESLOTEN ALUMINIUM 
CARROSSERIEËN 

CARROSSERIE· EN CONTAINERFABRI~K 

.. 
~ .. PAUL&VANWEELDE.N.V" V . 'S;GRAVENWEG 360· NIEUWERKERKND IJSSEL. Ta. (01303) 2841 (3 UJNEN) .•. 

·-·...:" 

J, Vermaäs' Scheepvaart Bedrijf N~v.,·, ~" 
~ . "I '" 

Reders en managers van zeeschepen 

kleine en grote handelsvaart 

CARGADOORS. 

BEVRACHTINGSAGENTEN 

telefoon 116400* 

-··-; .. 

"--:'\": 

Baan. 12 · 

ROTTERDAM tele~ 22153 (2 liinen) • · · .. 

,,,· 

5') 

lJTI LITE lTS- EN woNING 80 uw 
voor: * 

* * * 

Arbeidsbesparende woningbouw 

Moderne ~anpak o.a. gietbouw 

Bouwstromen 

Utiliteitsbouw 
N.V. Aannemersbedriif v /h J. Stam - Kortenaarstraat 3 . Zwiindrecht 
0185~28939 • Directie; 28663 - Boekhouding - Loonadministratie; 29398 - Werkvoorbereiding - Voor- en 
Nacalculatie. · 

r 

r 

• utiliteitsbouw 
e hoogbouw 
e woningbouw 
e betonbouw 

projectontwikkeling 
administratie en 
onderhoud van 
onroerend goed 

n.v. bbuw- en aannemingsbedrijf 

l l 

VANSTRAALEN & VAN DER HAVE 
sfrevelsweg 700 tel. 010-279580* 

~e11r en Tmchermbtg 
ROTTERDAM 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

-PRIKKELS-
• Het Parool in een redacti<meel 
commentaar: "Minister De Block 
heeft er niet ten onrechte op ge· 
wezen, dat er tot dusver nauwe
li,jks sprake is van prijsstijgingen 
die op de BTW vooruitlopen. Het 
'\'alse voorwendsel ·dat men t .. ch 
vooral nu moest· kopen omdat de 
prijzen str~ks met 12 pct. omhoog 

- zouden gaan, is slecht.s inciden· 
teel gebruikt ·en- van alle kanten 
aan de kaak gesteld. De algeme· 
ne indruk is dan ook, dat het be· 
drijfsleven zich redelijk gedisci· 
plineerd gedraagt." 

• NVV-voorzitter Kloos in een 
gesprek met Het Vrije Volk: "In 
wezen geeft de invoering van 
spaarloon bijvoorbeelq eenzelfde 
effect als nationalisering, maar 
zonder al die soes ah". 

• CRU-jongerenvoorzitter Jac. 
Huijsen: "Zorgwekkend bliJven 
de niet in te dammen liefdesperi· 
kelen van de ARP. Deze "kuise 
kleine luy;Ien" van weleer flirten 
tegen de klippen op. Men onder
houdt vage relaties met. PPR en 
GPV, en met de CHU en de KVP 
in de · Achttien. De beslissing zal 
onzes inziens niet dóór haar, 
maar vóór haar geOQmen wor
den.•• 

• Inzender in Opinie, het 
H-daags orgaan van de. PvdA: 
"Het is natuurlijk mogelijk, dat 
het Kabinet-De Jong inderdaad 
inzet van de verkiezingen wordt. 
Maar als het doorga[Lt zoals het 
nu loopt, is de kans niet uitgeslo. 
ten, dat een VVD-CDU-combinatie 
na de verkiezingen geen meerder
heid haalt, evenmin als de 
RPP-combinatie, die Vondeling 
voorstaat. Om in die situatie een 
kabinet te kunnen vormen, zal 
dan toch weer gemarchandeerd 
moeten worden. De "grosse Koa
lition" lacht ons al vrolijk toe ! 
Waar blijft Vondeling dan'?" 

STOP EEN 
VAKANTIEHUIS 
IN UW KOFFER 
RENT AHOME heeft in 
de mooiste streken van 
Europa bungalows te 
huur, die alles hebben 
wat uw huis in 
Nederland niet heeft. 
GRATIS 
FOTO-CATALOGUS 

Via onderstaande bon 
krijgt u die toegezonden. 
U vindt daarin alle 
RENTAHOME 
bungalows, chalets en 
appartementen. 
Bovendien leest u in de 
catalogus hoe u één . 
of meer(lere bungalows 
op zicht kunt kr[jgen. 

CATALOGUS-COUPON 

De heer: 

·Adres: 

verzoekt om toezending 
. van RENT AH OME 
catalogus met 
bungalows, chalets en 
appartementen. 

Geldropseweg 80 
EINDHOVEN 
Tel. (040) 17084 

löölööM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prefabs voor verschillende doeleifiden. 
Vloerplaten in normale afmetinQen of 
pasplaten volgens opgegeven mate.r:t. 
Broeibakken en alle onderdelen voor 
de tuinbouw. 

Mijn opinie is • • • 
• Vreemde beslissing 

Ons congres Kiezer-Gekozene vond in 
de liberale bladen .gelukkig een goede 
pers. Zo sprak het Algemeen Han
delsblad· van een .,wijs congres". Toch 
moet ik. opmerken dat ·mijns inziens bij 
de behandeling van resolutie 2 betref
fende de voorkeurstemmen een vreemde 
gedragslijn is gevolgd. 

Naar aanleiding van de door enige 
afdelingen ingediende amendement.en -
waaronder die van de afdelingen Har
lingen en Soest-Soesterberg,, welke de 
invloed van de voorkeurstemmen nog 
meer willen vergroten dan de commis
sie had voorgesteld - schreven de com
missie en de partijraad op bladzijde 6 
van de bundel van 46 pagina's, dat zij, 
aangezien het hier een technisch inge
wikkeld probleem betreft er· de voor
keur aan geven niet in details te treden 
en het bij de algemeen luidende 
uitspraak van de oorspronkelijke ont- . 
werp-resolutie te laten. Zij adviseerden 
derhalve alle ame11ólementen te verwer· 
pen en de resolutie ongewijzigd te aan-

. vaarden. 

Voorop,stellendé dat ik het voorstel 
der commissie tot verlaging van de li
miet tot slechts een kwart van de lijst
kiesdeler onvoldoende- blijf vinden, wil 
ik toegeven dat in de gegeven omstan· 
digheden voor het standpunt van com
missie en partijraad om de ontwerp
resolutie ongewijzigd te aanvaarden. 
iets te zeggen was. Immers dè toelich· 
ting·en op de verschillende ingewikkelde 
amendementen konden niet overeen
komstig de steeds gehuldigde goede de· 
mocratische gewoonte tijdig in het 
weekblad (of de bundel) worden opge· 
nomen, zodat een goede g·edachtenwis
seling in een grote vergadering, welke 
op dit punt niet voldoende was voorbe
reid, ten enenmale onmogelijk was. Het 
was dan ook goed geweest. indien aan 
een suggestie van de afdeling Rotter
dam was gevolg gegeven om deze zaak 
- wat de details aangaat - nog eens 
nader te bestuderen. Dit is echter he
laas praktisch onmogelijk gemaakt 
doordat de leiding der vergadering in 
plaats van vast te houden aan het -
neutrale - advies om alle amendemen
ten te verwerpen er geen bezwaar tegen 
maakte in de resolutie wel over te DEl· 
men het amendementcVoorschotèn, dat 
geheel gebaseerd was op het in het rap
port der commissie aangegeven voorstel 
(een kwart van de lijstkiesdeler), zulks 
niettegenstaande dat de partijraad en 
de commissie zelf 'op. bladzijde zes van 
meergenoemde bundel moesfen toege
ven, dat bij dat voorstel der commissie 
"het toeval een te grote rol speelt". 

Dit vind ik een vreemde gang van 
.zaken. Van een overigens "wijs con
gres" had men meer mogen verwachten. 

MR. TH. F .. R.AEDT, Soest 

• Mertens' 200 
De voorzitter van het Nederlands Ka

tholiek Vakverbond (het vroegere 
K.A.B.), de heer P. J. J. Mertens, heeft 
inmiddels een aantal namen genoemd 
van de 200 mensen die in Nederland 
volgens hem de economische macht in 
handen zouden hebben. De heer Mer
tens heeft deze kwestie naar voren ge· 
bracht in zijn streven naar een recht
vaardige inkomensverdeling. 

De wijze van lancering van zijn stel· 
ling en de ophef welke hierover ls ge
maakt, heeft de mensen . die op het 
lijstje van Mertens voorkomen in een 
kwaad daglicht geplaatst. Het valt uit 
de presentatie niet op te maken dat 
zulks niet de bedoeling was. 

Op de lijst van Mertens komen o.a. 
voor: 

-een curator van de Vrije Universiteit 
te Amsterdam. Een man van goede 
naam die zich belangeloos o.a. heeft 
ingezet om allè moeilijkheden rond de 
nieuwbouw van de VU op te lossen, om 
op die wijze een wezenlijke bijdrage te 
leveren aan datgene wat door velen als 
bijzonder waardevol wordt gezien. Een 
kundig man die door het bedrijfsleven 
hoog wordt geacht; 

- de voorzitter van de Ser, die vanwe-

ge zijn functie nauw betrokken dient te 
zijn bij het bedrijfsl~ven; 

. -een veertigtal bankiers dié vànwege 
het feit dat hun bank kredieten heeft 
verstrekt commissariaten hebben be
dongen en op grond van hun bekwaam
heid hebben verkregen en de revenuen 
hieruit voortvloeiend als "ontvangen 
interest!" aan de bank ten goede laten 
'komen; 

- enkele schèepvaartdeskundigen . die 
v;mwege het feit dat .hun maatschappij 
in verschillende ondernemingen deelne
men en vanwege·. hun' deskundigheid 
commissaris zijn geworden. De beloning 
wordt geboekt als "ontvangst~!\ uit 
deelnemingen" en beïnvloedt zo . de uit
keerbare winst waarvan het gehele 
personeel via gratificaties prolijt heeft. 

Economische macht . is macht welke 
voortspruit uit economische verhoudin
gen. Macht is het vermogen zijn wil 
door te zetten tegen de wil van een 
ander in, In die zin heeft de heer Mer
tens een telfout gemaakt. Het zijn er 
beduidend minder dan 200. De econo
mische macht is eerder in handen van ' 
de voorzitters van het NKV, CNV, NVV 
en een aantal. categorale bonden. 

Het is dan ook een vreemde zaak dat 
de heer Mertens, mèt al zijn geroep om: 
eerlijkheid en openbaarheid en zijn zoe
ken naar waarheid, geen betere meth~ . 
de weet te vinden dat op dezelfd~ grove, 
onelegante en niets ontziende wijze de
magogie te bedrijven, als ·waarop de 
eerste-jaarsstudenten tegenwoordig- me-

. nen hun ongenuanceerde eisen kracht 
bij te moeten zetten. · · 

Het is te . hopen dat deze proève van 
economisch-machtsmisbruik wordt door
zien. 

R. BON, Purmerend 

• Fluoridering 
Toen. bij het fluorideringsonderzoek 

van Tiel-Culemborg de gunstige resulta· 
ten· op cariës bij kleuters be~end wer
den werkte de behandelingsmethode 
(flu~ridering van het leidingwater) bij 
vele Nederlanders, opgevoed om niet 
onnodig medicijnen in te· nemen, veel 
weerstand op. Ook de verzekering, dat 
het middel evenmin giftig is, nam de 
angst voor het gedwongen gebruik niet 
weg. Ondertussen zijn .de patiëntjes nog 
steeds niet geholpen. Is het nu niet de 
hoogste tijd om een commissie ad hoc 
in te stellen van artsen, liever nog kin~ 
derartsen, om tot een snelle .èn goede 
fluorbehandeling bij kinderen te komen·? 

Analoog aan het sacharinetabletje 
dat ouderen in hun koffie of thee doen, 
zou thuis en op school fluortoevoeging 
aan de kinderconsumptie door middel 
van tablet of. druppels kunnen worde?l 
toegediend. 

Ondertus8en zou men verder kunnen 
discussiëren over het pro of contra van 
de waterleid'ingmedicamentatie. 

W. J. WAANING, Haarlem 

OPEN BRIEF 
In de "Open brief aan Kamerleden'•, 

die wij vorige week op pagina 8 afdruk
ten, is tot onze spijt een regel weggela
ten. Aan het slot van de brief wordt een 
voorstel gedaan met betrekking tot 
Atheneum A. en B. en Gymnasium A. 
verdeeld in twee paragrafen: A en B. 
Daaronder zijn opnieuw twee páragra
fen A en B. afgedrukt. Boven deze 
laatste paragrafen had moeten staan, 
dat zij betrekking hebben op het Havo. 

Voor verz~rgde levensmiddelen 
en fijn fruit 

GUICHELAARS 
lEVENSMIDDElENBEDRIJF 

Hengelosestraat 168 - Tel. 15855 
Enschede. 
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COMMISSIE

VERGADERINGEN 
Indertijd heeft de toenmalige voor

zitter van de Tweede Kamer, dr. L. 
G. Kortenhorst ter bevordering van 
de werkwijze van de Kamer het stel
sel vàn de openbare commissie-ver
gaderingen ingevoerd. 

Door toeval heb ik de laatste Ü]d 
verschillende openbare commissie
vergaderingen bijgewoond. Het 
moet mij van het hart dat de 
goede bedoelingen van dr. Ko·r· 
tenhorst in de praktijk niet ver
wezenlijkt zijn. Voor de "open
heid", waar men tegenwoordig zo 
over spreekt, is het wellicht nuttig, 
voor de democratie niet. De vergade-

. ringen duren veel te lang, zijn niet 
boeiend voor de toehoorders en er 
wordt- te veel in details getreden. Dit 
kan 'uiteraard in besloten commissie
vergaderingen .zeer nuttig zijn, maar 
voor de totale lijnen van het beleid 
en de sfeer van het debat is deze 
gang van zaken niet bevorderlijk. 

Het .gevoelen dat men niet op de 
goede weg is, is algemeen;· ook in de 
gemeenteraden wàar men dit stelsel 
heeft nagevolgd, zoals in Rotterdam. 
Rijst de vraag een beter stelsel te 
bedenkèn in het belang van de de
mocratie en.- in het belang van het 
debat. 

SPREKEN 
Een dezer dagen is aan de. Rijks

universiteit te Utrecht tot doctor in 
de letteren gepromoveerd de in onze 

. kring bekende mej .. J. C. W. Hefting. 

Bij de stellingen die zij bij haar 
promotie verdedigde trof mij de vol
gende: 

"Het is gewenst dat in Nederland 
reeds op jeugdige leeftijd aandacht 
wordt geschonken aan het zich uit
drukken in de eigen taal. Dit zou · 
het helder denken stimuleren en ook 
degenen, die bij hun latere werk· 
zaamheden gedwongen worden of 
zich geroepen voelen in het openbaar 
te spreken, zeer te stade komen". 

~!,.? 
Inderdaad, als men de wijze van 

uitdrukken van velen in vertegen
woordigende lichamen vergelij~t met 
bijvoorbeeld de spreekvaardigheid in 
Frankrijk, België of Engeland, dan 
slaan wij een slecht figuur. Het is 
dringend gewenst dat bij de vele her
vormingen die men bij het onderwijs 
bespreekt, nu eens daadwerkelijk aan 
deze belangrijke zaak bijzondere 
aandacht wordt geschonken. 
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HOTEL "DE NEDERLÄ DEN'~ VREELAND 
REST A.URANT •ROTISSERIE .,NAPOLEON" 

. VREELAND Afo VECHT 
BIJ KRUISINQ AUTOWEQ ftAARLEM/ftllVERSUM + UTRECli T /A~1STERDA~1 

RESERVERING (02943) 1576 

-H 0 TE L W I T J·E B:R U G 
DE.N HAAG- SCHEVENINGE.N -

1 

* 

l'i~--- ' 
' 11/1~ 

alle kamers met privé bad en douche 

* 
nie1.9w Restaurant en nieuwe Lounge-Bar 

* 
(geheei'a-irconditioned) 

. OISTERWIJK N.-B. 

Hotel de Zwaan, annex Rotisserie "Le Prince de Galles" 
telefoon 04242 • 2109 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet. 
Restaurant van bijzondere klasse. 
Gezelligé terrassen. · 
Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aànvraag. 

J. A. M. Couwen"-8, prop. 
Chevalier du Tastevin 
Membre de la chaine des rotisseurs. 

Hotel Bar 
Restaurant 

,/9p ~ouden q()ieken" 
UITSTEKENDE KEUKEN - POPULAIRE PRIJZEN 

14 zalen voor recepties, bedrijfsfeesten, 
congressen 

Aparte film-, toneel-, concertzalen 
Ruime parkeergelegenheid 

!el. 070 - 555200 - Scheveningseweg 37 - Den Haag 

I(ASTEELOUD-WASSENAAR 
HOTEL-RESTAURANT 

Vljf minuten van Den Haag, te bereiken via autoweg naar Am
sterdám, ·afbuige-n tegenover Dierenpark Wassenaar. 

In ~a·gnifiek park gelegen hotel met alle moderne comfort. Salon;
voor speciale diners, recepties, cocktailparties, vergaderingen, etc. 

. GEEN PARKEERPROBLEMEN! Telefoon 01751 • 9045 

waar de gast ktrning is 
Cocagne, levend middelpunt van een levende stad: 
perfekte outillage voor vergaderingen, congressen, 
shows, feestelijke bijeenkomsten: royale hotelacco
modatie, resta~rant, café, petit-restaurant, bar en 
bowling. Speciale arrangementen bij f.eeste.lijke ,gele
genheden: Kerst~is ·Nieuwjaar- Pasen- Pinksteren~ 

<GG<GA~IIB 
RESTAURANT DES SPeCIALITeS. CAVE ·RENOMMËE. 
EINDHOVEN, VESTDIJK 47. TELEFOON 040 · 69288 

. "Hotel. . • 
Noordzee-Boulevard N.V." & 

Tel. 01184-2245. 

Gele_gen op het mooiste punt van Vlissingen. Vanuit de 
komers en vanof het terros schitterend uitzicht op de 
Scheldemond, waar de ~ceaanstomers het hotel op 
enkele tientallen meters pósseren. Str. k. en w. water en 
huistel. op alle kc~mers. Centr. verw. kamers m. privébad. 
Kamers m. ontb. f 13.50 tot 19.50. Rest. de gehele dag. 
Gerenommeerde keuken. Eigenaar P.J. Smits. 
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Politieke concentratie en politj_f!_~e~- vernteuwmg 

CDU biedt 

geen uitkomst 
De KVP '· ARP en CHU ZlJn weer een 

stap nader gekomen tot een Chris
tendemocra;tische Unie: de drie par
tijen zullen er naar streven bij de 
staten- en raa;dsverkiezins-en in 1970 
met gezamenlijke lijsten voor de kie
zers te treden. 

Dat is duidelijk een voorbereiding 
voor de kamerverkiezingen 'in 1971. Wij 
kunnen niet anders doen dan hen die een 
dergelijke opstelling reeds jaren nastre
ven - en de heer Schmelzer is een van 
de exponenrten diergenen .:._ geluk te 
wensen met dit eerste resultaat. 

Ik stel vast dat het gemeenschappe
lijk beleden christelijk geloof kennelijk 
vuor velen een zodanig bindmiddel is, 
dat het tot samenblijven beweegt, ook in 
de politiek. Dat mijn eigen overtuiging 
omtrent dat, wat tot politiek samengaan 
moet voeren geheel anders is, is be
lmnd. Wij, liberalen, zijn er diep van 
overtuigd dat· de mens bewogen 
wordt door geloofsovertuiging of 
levensbeschouwing. Wij menen echter 
dat de gemeenschappelijke geloofsover
tuiging niet leidt tot gemeenschappelijk 
politiek inzicht en dart: men vanu·it 
verschillende geloofsachtergronden tot 
een gezamenlijke politieke overtuiging 
l•an komen. De feiten geven ons daarin 
geUjk. 

Politieke malaise 

Er bestaat binnen de grote confessio
nele partijen,. een, soms diepgaand, 
verschil van politiek denken. Juist dat 
verschijnsel heeft in de achter ons lig
gende jaren naar mijn mening in ;;rote 
mate bijgedragen tot de politieke ma
laise in ons land. Het was steeds weer 
zo, dat de politieke signatuur van de 
kabinetten werd afgelezen aan de deel
neming van hetzij de PvdA, hetzij de 
VV!D. Dat de laatste twee partijen auto
matisch meedeelden in de malaise 
hoeft geen betoog. 

Zal nu een CDU uitkomst bieden? 
Neen. De gesignaleerde politieke on

zekerheid lijkt door een dergelijk sa
mengaan alleen maar grotere propor
ties te kunnen gaan aannnemen. Ik kan 
mij niet goed indenken dat bijv. de ra
dicalen in de confessionele partijen 
door het ontstaan van de CDU niet meer 
radicaal zouden willen zijn. 

Mededeling 
In verband met de kerstdagen 

en de jaarwisseling zal Vrijheid 
en Democratie niet verschijnen 
OJ) 27 december en op 3 januari 
aanstaande 

Het volg~nde nummer zal dus 
gedateerd zijn vrijdag 10 januari 
1969. 

Het algemeen secretariaat van 
de VVD te Den Haag zal op 
vrijdag 27 december gesloten zijn. 

Juichen over de plannen van de KVP, 
ARP en CHU kan ik daarom niet. 

Geen verschil 

Voor de regeringscoalitie maakt de · 
ontwikkeling der confessionele partijen 
geen verschil. Zo lang de vier rege
ringspartijen bereid blijven loyaal dl? 
bij de formatie gemaakte afspraken te 
honoreren en het kabinet in de af
gesproken lijn zijn arbeid voortzet, is 
er geen reden aan enige verandering te 
denken. 

Mochten de kandidaat CDU-leden in 
de verleiding komen om te pogen door 
een wijziging van ons kiesstelsel een 
meerderheid te bereiken, dan zullen zij 
de VVD tegenover zich vinden. Daaro· 
ver hebben wij nooit onzekerheid laten 
bestaan. 

Is er door de verdergaande samen
bundeling der confessionelen iets veran
derd voor_ de VVD? Ik meen van :niet, 
alth~ns met wezenlijk. Bij kabinetsfor
maties zullen. we misschien niet meer te 
maken hebben met drie confessionele 
partijen, die zelfstandig opereren, Jat is 
:vaar. Hoever dit de mogelijkheden zal 
mperken, laat zich maar ten dele voor
zien. In ieder geval is het niet zo, dat 
een onverwacht novum ons tot beleid
wijziging _aanl:idin?' geeft. Wij zagen 
deze ontw1kkelmg Immers llil lang aan
komen. 

Een andere vraag is, of dit samen
gaan. de . ontwikkeling zal stoppen, de 
o_~tw1kkelmg van de confessionele par
tlJen àf. Ik geloof dat niet. Het denken 
binnen die groeperingen, die de kiezers 
l~_veren voor de confessionele partijen 
liJkt eerder te gaan in de richting van 
het ontbreken van de behoefte aan het 
geloof als bindend element in de politiek. 
Zulk een ontwikkeling is met een bunde
ling van politieke krachten niet te stui
ten. 

Liberaal Beraad 

Voor ons, liberalen, blijft het parool: 
doorgaan met de bezinning op het :Ibe
rale beginsel en de politieke toepassing 
daarvan, een bezinning die in het Libe
raal Beraad plaats vindt. Terecht heeft 
het Liberaal Beraad onlangs nesloten 
tot een versnelling van de werkzaam
heden. Ruim voordat de voorbereids~len 
voor de verkiezingsstrijd aanvano·en 
moet het beraad zijn afgesloten. " 

. In het socialistische kamp zijn de me
nmgsverschillen niet gering. Niemand 
kan voorspellen wat daar uit yoortlwmt. 

D'66 zal tegen de verkiezingen t.och 
ook duidelijk een voorkeur moeten heb
ben voor enig-erlei samenwerkino· voor 
enigerlei politiek. ''" 

Ziende naar wat gebeurt oJn ons heen 
roep ik alle liberaal denkenden op zich 
a3;r; te sluit~n bij de VVD en bijeen te 
bliJven. Memngsverschillen van niet we
zenlijk politieke aard mogen de ·-"eza
m.enlijke krachtsinspanning niet ~ de 
weg staan. 

Eendracht maakt inderdaad macht en 
die macht hebben wij nodio- om nnze 
politieke idealen, onze vi~ie op de 
maatschappij, te verwezenlijken. 

MR. E. H. TOXOPEUS 

ONDER-VOORZITTER VVD: 

Hoofdbestuur stelt 
mr. T als ma kandidaat 

Het hoofdbestuur van de VVD 
heeft in zijn vergadering van 14 de
.cember de heer mr. H. P. Talsma 
uit Enschede kandidaat gesteld voor 
het onder-voorzitterschap . van de 
partij. Dit is geschied 'in verband 
met het feit dat mevrouw G. v, van 
Someren-Downer, de aanvankelijk 
door het hoofdbestuur gestelde kan
didate voor het ·onder-voorzit
terschap, inmiddels op .15 november 
door het hoofdbestuur is voorgedra
gen voor het voorzitterschap van de 
VVD. Mr .. Talsma is thans lid van 
het hoofdbestuur voor de Kamercen
trale Zwolle. 

De ledenvergaderingen van de af
delingen kunnen hunnerzijds voor het 
onder-voorzitterschap van de partij 

kandidaten stellen tot 1 februari '69. 
Aangezien de heer Talsma aan de 

beurt van aftreden was als · lid van 
het hoofdbestuur, was hij reeds door 
de afdeling Enschede opnieuw l{andi
daat gesteld voor de piaats van de 
rijkskieskring Zwolle in het hoofd
bestuur. Voor deze plaats is even
eens kandidaat gesteld de heer Tj. 
H. Stikker te Em.meloord, en wel 
door de afdeling Avereest: Met ·het 
oog op de kandidatuur van de heer 
Talsma vpor het onder-voorzit
terschap is de termijn waarbinnen 
de ledenvergaderingen van de afde
lingen binnen de rijksldeskring Zwol
le kandidaten voor de desbetreffende 
plaats in het hoofdbestuur kunnen 
stellen, verlengd tot 1 februari 1.969. 

De laatste dagen 
De .laatste dagen van het jaar naderen en in het tempo waarin wij leven zijn 

ook d1e laatste dagen zeer snel voorbij. De politiek lijkt wat op de achtergro~d ·te 
raken omda~ andere . zaken pregnanter zijn en voorrang krijgen. Het is als het 
w?-re een ~t1lsta~d d1e omstreeks Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar intreedt. Een 
stilstand d1e, al 1s het maar een kort ogenblik, de gelegenheid biedt een terugblik 
te werpen op wat het jaar 1968 bracht. 

Het bracht voor de VVD een groot verlies. Onze ere-voorzitter en jarenlang onze 
s_tuwende kracht, prof. mr. P. J. Oud, ging heen. Ook vele anderen die in de 
~~~~r::'-le gelederen stonden, zijn uit ons midden weggenomen. Aan hen allen denken 
WIJ m deze dagen terug, ons herinnerend wat zij voor de liberale zaak hebben 
gedaan. 

~a::'-r de jongeren hebben de gelederen aangevuld en versterkt. Hun onstuimig
held IS e~_n waarborg voor het verder voortdragen van de liberale gedachte. Dat 
breng~ miJ op het zien naar de toe.komst, op hetgeen er na deze laatste dagen van 
1968, m het voor ons liggende nieuwe jaar, moet worden gedaan. Dat is veel zeer 
veel. ~ant van een ieder van ons, of hij nu gewoon lid van de partij is of z

7

itting 
heeft 111 een der be_sturen .. of vertegenwoordigende lichamen, zal het optimale 
gevraagd w.~rden. W1llen WIJ allen meewerken om te .leven in een land en in· een 
m~.atsc::~app1J waar het gelukkig is om te mogen leven, dan moeten wij van onze 
VriJ~ tiJd offeren. Tot dat offer moet ieder van ons bereid zijn, al zal dat vaak 
rnoe1te kosten. 
. De goed_e wensen die ik hierbij voor u uitspreek zijn: dat het u wel moge gaan 
111 uw gezm, in_ uw familie, in uw werkzaamheden, dat het wel moge gaan met de 
VVD, me~. de liberale gedachte, dat het wel moge gaan mèt ons land en ons volk 
en dat WIJ allen met elkaar een gelukkig 1969 zullen beleven. 

In dit laa1ste nummer van het jaar wensen wij op <le 

pag-. 10 en 11 vrienu en tPgenstan!ler een g-elukldg 1969. 

D. W. DETTMEIJER 
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Kopij voor deze rubriek zen
den aan: mevr. mr. E. de 
Roock-Bedding, StadhÓuders
plantsoen 212, Den Haag. 

Terugblik 
Bij de naderende jaarwisseling komt 

onwillekeurig de vraag naar boven: 
"Wat heeft het afgelopen jaar ons ge
bracht?" Dat is weer veel geweest. Om 
maar enkele punten te noemen: de 
kwestie Vietnam is nog steeds niet op
gelost; de moord op Martin Luther King 
en Rob<nt Kennedy; studentenopstand in 
Parijs; de Russische invasie in Tsje
choslowakije; Nixon verkozen tot presi-
dent van Amerika. · 

. In ons eigen land heerst gelukkig poli
tieke rust; het kabinet De Jong zit ste
vig in het zadel. Wel onrust en gekra
keel in enkele politieke partijen. In onze 
VVD is men eensgezind en spreekt men 
zich op democratische wijze uit over het 
rapport Kiezer-gekozene. Als wij het we
reldgebeuren om ons heen bezien, hoe 
dankbaar. mogen wij dan zijn in een 
democratisch land· als Nederland te le
ven, met een constitutionele monarchie 
van het Huis van Oranje. 

Voor de Organisatie "Vrouwen in de 
VVD" bracht 1968 in de eerste plaats het 
aftreden als voorzitster en secretaresse 
van mevr. Scheltema en mej. Springer. 
Ruim twintig jaar hebben beiden hun 
werkkracht aan onze organisatie gege
ven. Als erkentelijkheid voor hetgeen zij 
.al die jaren hebben gedaan, werden zij 
bij hun aftreden benoemd tot lid van 
verdienste van het bestuur. Hoogtepun
ten waren dit jaar in mei de Landdag in 
Dronten, met een bijzonder groot aantal 
deelneemsters en de najaarsconferentie 
in oktober op de Pietersberg. Ook 
verschillende provinciale en regionale 
dagen, ik zal ze niet alle noemen wa' 
ren een groot succes. Hoe goed' zijn 

·deze dagen voor het onderling contact! 
. Verschillende nieuwe plaatselijke en 
; regionale vrouwengroepen werden opge. 
; richt. Het aantal vrouwelijke leden van 
1 de 'VVD, neemt steeds toe. Wij kunnen 
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dus wel zeggen, dat onze organisatie 
springlevend is. Dat mag echter 
geenszins een reden tot gezapigheid en 
stilzitten zijn_ ·De taak voor ons allen 
blijft steeds, ook in het komende jaar, 
de liberale beginselen uit te dragen, 
zodat het liberalisme steeds meer veld 
zal winnen. Het liberalisme is niet 
alleen een politieke overtuiging, maar 
ook een levenshouding_ 

Voor ieder van ons persoonlijk zal het 
afgelopen jaar zowel lief als leed, plus
en min-punten gebracht hebben. Ik wens 
u toe dat u de kra~ht en energie mag 
vinden om het nieuwe jaar moedig tege
moet te treden. 

Moge het jaar 1969 voor ons allen een 
goed jaar worden. 

E.d. R.-B. 

Nederlands Congres Gebouw 
De 'afd. voorlichting en congreszaken 

van de gemeente 's-Gravenhage orga
niseert 3 voorlichtingsochtenden en wel 
op 15-16 en 17 januari 1969. Na een 
bustocht door de nieuwbouwwijken zal 
een bezichtiging van het Congresge
bouw mogelijk zijn. De tocht begirit om 
9 uur; einde van het programma 12.15 
uur. De leden van de bij de Federatie 
VVH-Pen Haag aangesloten organisaties 
(dat is ook de Haagse Vrouwengreop) 
kunnen zich individueel voor één _van 
deze dagen opgeven en wel per brief
kaart met vermelding van naam en 
adres en organisatie, waarvan men lid 
is; te richten aan: Afd. Voorlichting 
en Congreszaken, Gemeentesecretarie, 
Burg_ De Monchyplein 12. Per dag kun
nen 400 personen deelnemen; bij over
tekening za] het lot beslissen. Geeft u 
zich dus tijdig op_ 

BTW 
De BTW, belasting toegevoegde waar

de, die 1 januari 1969 in werking treedt, 
veroorzaakt heel wat opwinding. ,Het is 
voor veel mensen een onbegrijpelijke 
màterie. En maakt het woord belasting 
alleen al ons niet· schichtig? Via de -Ne
derlandse Huishoudraad kwam er een 
persbericht van het ministerie van Eco
nomische Zaken, maar dat is te. lang 
voor ons rubriekje. Men zou het kunnen 
samenvatten in: windt u niet op en kijk 
uit. 

Volgens het Centraal Planbureau zal 
het prijspeil in zijn geheel met ca. 1,5 
pct. stijgen. Daar is ovêrheen te komen. 
Maar het is een gemiddelde, d.w.z. 
sommige dingen, die wij willen kopen, 
kunnen meer in prijs stijgen dan ons 
lief is en andere goedkoper worden. 

De omschakeling van het ene stelsel 
op het andere is een heel karwei, waar 
ieder die ermee te maken heeft, nacht
merries van krijgt. De eerste tijd zullen 
er stellig oneffenheden zijn_ Vandaar 
je raad: kijk uit. Betaai niet zonder 

'meer wat gevraagd wordt, maar verge
lijk de prijzen in verschillende winkels 
met elkaar .. Over een ppos komt. alles 
wel in evenwicht .. Maar komt u inmid
dels wat tegen, dat u al te vreemd lijkt, 
schrijf dan naar de Nederlandse 
Huishoud Raàd, Anna Paulownaplein 7, 
Den Haag_ J. H. S. 

Groningen-Haren 
De afdeling Groningen-Haren van de 

Vrouwen in de VVD belegde ·in no-

UIT DE PARTIJ 
• BOSKOOP 

De afdeling Boskoop heeft de heer ir. 
B. C. Soeteman tot voorzitter gekozen. 
De aftredende voorzitter, de heer J. P. 
v.d. Broek had zich als zodanig niet 
herkiesbaar gesteld, maar blijft wel 
deel uitmaken van het afdelingsbestuur. 

• UITGEEST 
Het VVD-raadslid drs. K. Claij ·heeft 

tijdens de begrotingsbehandeling in de 
gemeenteraad van Uitgeest b en w van 
die gemeente voorgesteld om, gezien de 
ligging van de gemeenten Akersloot, 
Castricum, Limmen en Uitgeest tussen 
de stedelijke agglomeraties van de 
Zaanstreek, IJmond en Alkmaar, met 
de besturen van. genoemde gemeenten 
besprekingen te houden over het te voe
ren beleid op het terrein van de ruimte
lijke ordening in de komende tien of 
twintig jaar. 

BRANDB~VEILING 
Officieel goedgekeurd 

Talrijke attesten 

SIMPLUS N.V. DORDRECHT 

Visstraat 6 - 8 - Tel. 43355 * (0 1850) 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Vereniging van 
staten- en 
raadsleden 

Het bestuur . van de VVD-vereniging 
van staten- en raadsleden kwam op 10-
december in Amersfoort bijeen. Met het 
oog op de gemeenteraadsverkiezingen 
in 1970 werd uitvoerig van gedachten 
gewisseld over het Gemeenteprogram. 
Besloten werd een commissie in te stel
len ter herziening van het huidige pro
gram. 

Deze commissie zal verzocht worden 
vóór 15 april 1969 haar advies aan het 
bestuur der . vereniging aan te bieden. 
De mogelijkheid . wordt overwogen om 
voor de zomer van 1969 een hearing te 
houden, teneinde uit de partij te verne
men welke wensen er leven t.a.v. het 
gemeenteprogram. 

De jaarvergadering van de vereni
ging zal het program in het najaar van 
1969 vaststellen. Dezt'! jaarvergadering. 
welke één dag zal duren, zal in de 
plaats komen van . het tweedaags con
gres te Lunteren. Het ligt in de bedoe
ling in maart-1969 in landelijk of in regi
onaal verband een kaderdag te orga
niseren voor kandidaat-staten- en raads
leden. 

De vereniging heeft een gironummer 
aangevraagd. Aangezien een en ander 
nogal veel tijd vergt zal dit jaar (Ie 
contributie op de gebruikelijke wijze 
geïnd worden (.f 25 voor gewone leden 
en i 10 voor buitengewone leden, over te 
maken naar Mees en Hope te Den 
Haag, t.g.v. vereniging van staten- en 
raadsleden; gironummer van de bank is 
68~00). Het bestuur gaat de mogelijk
held na de contributie volgend jaar 
d.m.v. accept-girokaarten te innen. 

Tenslotte werd nog een aantal huis
houdelijke punten behandeld. 

Spreekbeurten 
Periode van 20 december 1!168 tot en met 20 januari 1969 

20 dec. 

2 jan. 

4 jan. 

6 jan. 

6jan. 

6jan. 

6 jan. 

10 jan. 

Utrecht (Kath. Theologische Hogeschool; 
onderwerp: Standpunt van de VVD t.a.v. 
de verhouding ovèrheid-indivi~u; studen~ 
tenwerkgroep) 

Liberale kring Z.O.Drenthe 

Hoogeveen (20.00 uur, hotel Homan; 
Nieuwjaarsvisite) 

Heiloo 

Assen (Nieuwjaarsvisite; Liberale Club) 

Enschede (18.00 uur; liberale boterham) 

Delft (21.00 uur, De Koophandel; onder
werp: Herziening 'ondernemingsrecht) 

De Rijp (20.00 uur, Stadhuis van Am
sterdam; onderwerp Vóoruit willen, voor
uit kijken, vooruit gaan) 

Mr. J. G. Rietkerk 

Mr. E. H. Toxopeus 

H. J. L. Vonhoff 

H. J. L. Vonhoff 

Mr. H; van Riel 

R. Zegering Hadders 

Drs. J. G. Th. Linssen 

H. J. L. Vonhoff 

vember een dr1,1kbezochte bijeenlwmst 10 jan. 
in het Sportcentrum Vorenkamp te Help-

Harlingen {Vrouwengroep) . Mevr. mr. E. Veder-Smit 

man. Op deze middag sprak me'vr. Van 10 jan. 
der Laan-Koppius, raadslid voor de 
VVD in Groningen, over haar reis naar 13 jan. 
Amerika en Canada, waar zij het We-
reld Vrouwencongres in Michigan be- 13 jan. 
zocht. Zij gaf een boeiend ·verslag van 
de vele internationale contacten, die 13 jan. 
daar gelegd zijn. 

Winterswijk 
16 jan. 

17 jan. 

17 jan. 

17 jan. 

18 jan. 

20 jan. 

20 jan. 

Ridderkerk 

Hengelo ( 18.00 uur; Liberale boterham) 

Baarn (debat VVD-D'66) 

Hilversum (Onderwerp: Universiteit en 
beweging; kadercursus Statencentrl!ele) 

Nijmegen (Terrasschip ,.Waalorama" aan 
de Waalkade; Nieuwjaarsbijeenkomst) 

Oegstgeest (20.00 uur, Gem. centrum; 
Onderwerp: Kabinet de Jong halfweg) 

Heerenveen (Statencentrale) 

Studiekring Z. Kennemerland (Onder
werp: Woningbouw) 

Meppel '(20.00 u., restaui·ant Slot; JOVD) 

Groningen (Liberale Societeit) 

Rijswijk (Z.H.) (20.00 uur, gebouw Irene; 
onderwerp: Gelijke kansen voor iedereen) 

H. Wiegel 

Mevr. mr. E. Veder-Smit 

H. Wiegel 

Dr. K. _yan Dijk 

Mr. J. a: Rietkerk 

Mr. W. J. Geertsema 

H. J. L. Vonhoff 

H. Wiegel 

Mr. E. H. Toxopeus 

H. J. L. Vonhoff 

H. Wiegel 

Op 20 november j.l. hield de Win
terswijkse Vrouwengroep · in Café 
Restam-ant , .De Zwaan" een drukbe
zochte voorlichtings-middag, waar · ook 
belangstellenden uit omliggende 
plaatsen tegenwoordig waren. Me-vr. G. 
Huese-Laming behandelde het · huidige 
politieke partijschema. In dit verband is 
het woord .,Vernieuwing" niet van de 
politieke lucht; vernieuwing, die tot nu 
toe de toestand in de politiek eerder ge
compliceerder .dan overzichtelijker heeft 
gemaakt. Er wordt de VVD wel· verwe
ten, dat men in deze partij niets va'n 
vernieuwing bemerkt, doch de VVD geeft 
er de voorkeur aan eerst inwendig met 
een vernieuwjng tot volkomen klaarheid 
te zijn gekomen, alvorens hiermee in de 
openbaarheid te treden, aldus 
spreekster. Nadruk werd nog gelegd op 
het belang van inspraak van de jongere 
generatie in de liberale politiek .. Verval" 
gens werden de besluiten van de buiten
bewone algemene vergadering van de 
VVD op 15 november j.l. te Hilversum 
door de spreekster toegelicht aan de 
hand van-het rapport "Kiezer - Gekoze-

Radio-uitzending van de VVD: donderdag 2 januari van 18.20 
tot 18.30 uur, over de zender Hilversum I (402 m). 

ne''. LET OP DE ZENDERWISSELING! 



VRIJHEID. EN. DEMOCRATIE 

A
LLE mense]J] worde]J] vrij en gelijk in waardigheid el!] rechte]J] geboren, 

Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens 
elkBmder in een geest van broederschap te gedragen. 
Zo luidt het eerste artikel van de . Universele Verklaring van de 

rechten van de Mens, die de Derde Algemene V er gadering van de Verenigde 
Naties op 10 december 1948 aanvaardde, deze maand dus twintig jaar geleden. 

Het zijn woorden, waarop een goed predikant zijn kerstpreek zou kunnen 
baseren. Dat zou een hoeiende preek kunnen worden, over Kerstmis en de 
Rechten van de Mens. · 

Helaas zijn h~t woorden gebleven. Er zijn:dan ook nog slechts twintig jaar 
verstreken sinds die dag van idealisme -.én bijna twintig eeuwen sinds de 
geboorte van het Kind. De verwezenlijking van idealen kost tijd - voor 
velen te veel tijd, en zij wenden zich af. 

Toch zullen wij niet de schouders mogen ophalen. Een wereld zonder 
mensen, die vervuld zijn van idealen, heeft· geen toekomst. Alle onn:echt en 

· eUende op aarde kan voor de gelovige niet leiden tot de conclusie: God is 
dood. Zij kmimen ·en n1ogen voor de vooi-veéhters van de Rechten van de 
Mens geen excu.us. zijn om de hoop maar op .te geven. •' .. · .-

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens js onverbrekelijk 
vm:-honden aan het beginselprogramma van de VVD. V oor ons reden te meer 
om stil te staan bij de herdenking. Het is overigens vreemd met die V er
klaring gesteld. Vrijwel iedereen weet van het bestaan et-van. Slechts weini·· 
gen kennen de inhoud. 

Die liegt er intussen niet om. In veel gevallen wordt er door gezagheb
bende instanties tereebt een beroep op gedaan bij de he- en verom·deling 
van maatregelen in andere la.nden. Wie bijvooi:beeld Zuid-Afrika's apart-. 
heidspolitiek zou toetsen àan de V criklaring stuit al ineteen op artikel 2: Eeltll 

· ' · ieder heeft aanspraak op aUe rechten eD. vrijheden, in deze V erk1aring op ge· 
somd, zonder e n i g onderscheid van welke aard ook, zoals r a s, k l e u r, 
geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maat
schappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. 

. ~ : 

KERSTFEEST EN DE 
RECHTEN VAN DE MENS 

In hoeveel landen, niet alleen a~hter het IJzeren Gordijn, wordt artikel 
5 met voeten getreden: Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, 
noch aan een wrede, onmenselijke of_ onterende behandeling óf bestraffing. 
Of artikel 9: Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie. 
detentie of vërhanning. Of artikel 12 :· Niemand zal onderworpen worden 
aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijm 
gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling . . • · 
· Een ieder heeft het recht, zo staat in artikel 13, welk land ook, met inbe
grip van hèt zijne, te verlaten en daarnaar terug te keren. En in artikel 19 
leest men: Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. 
Dit recht omvat de vrijheid· om zonder inmenging een mening te koe~teren 
en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeel- · 
den op te sporen, te ontvangen en door te geven. Jazeker, de verklaring werd 
ook door Rusland ondertekend! 

Zij bevat ook tal van minder algemeen bekende artikelen. Zo kan men 
erin lezen- en in hoeveel landen is dat ideaal verwezenlijkt? - dat ieder 
recht heeft op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid 
en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder hegrepen voeding, kle
ding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale 
diensten, alsmede het recht op voorziening ingeval van werkloosheid, ziekte, 
invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan 
bestaansmiddelen, ontstaan tengevolge van omstandigheden onafhankelijk 
van zijn wil. 

Er staat in dat ieder mens recht heeft op periodieke vakanties met behoud 
van loon en dat ieder recht heeft op gelijk loon voor gelijke arbeid. Artikel 
26 bepaalt dat voor alle mensen het lager en beginonderwijs kosteloos zal 
zijn en dat het hoger onderwijs gelijkelijk zal openstaan voor ieder 4;lie 
daartoe de begaafdheid bezit. 

De uit dertig artikelen hestaande V er klaring wordt voorafgegaan door 
enkele "overwegingen". Laten wij met één e1-van besluiten: Terzijdestelling 
van en minachting voor de rechten van de mens hebhen geleid tot harbaarse 
handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan; de 
komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en van 
geloof zullen genieten en vrij zullen zijn van vrees en gebrek is verkondigd 
als het hoogste ideaal van ieder mens. 

De kerstpreek zal wat dit laatste betreft misschien tot een andere conclusie 
komen. Maar als we in 1969 een. stapje naderen tot dit ideaal, mogen predi
kant en politicus al niet ontevreden zijn. 

Ph. C. la CHAPELLE Jr. 

vrijdag 20 d~c:.ember 1968 - 3 

Hoevelen in de wereld 
sterven van honger t~~ijl 
wij onze Kerstkalk~n ver-.. 

. orberen? Die k;tlkoen1 ga.llil, ,, 
kip of wat liet ook zijn 
mag, is U van harte ge
gnnd. Wa.ar het om gaat 
is in een geza~~nJijlf~ , . 
kraob:tsinspànnmg te stre
ven naar een wereld, die 
niet beheerst wordt door 
vrees en gebrek. Dat ideaal, 
waarop de Universele Ver
klaring val!l de Rechten van 

· de Mens ' is · · geinspiresrd, 
mogen wij niet uit het oog 
verliezen. 



4 - vrijdag 20 december 1968 

Industrie en gevaar 
TWEE gebeurtenissen hebben eind vo

, rige week de aandacht getroklc~n. 

Twee gebeurtenissen die nauwer met 
elkaar verweven zijn dan men op het 
eerste gezicht zou menen. De ene \Vas 
de brand op een tanker bij de Mobiloil 
raffinadel ij, de andere was {Ie 
toespraak van de commissaris der 
Koningin voor Noord-Holland, mr. F. J. 
Kranenbmg bij de Havengilde-bijeen
komst 

Mr. 'Kranenburg schetste de ontwiloke
lingsmogelijkheden en groeikansen van 
het Noordzeelmnaalgebied, mogelli1>he
den die hij, zoals onlangs ook bUJ·ge
meester Samltalden gedaan heeft, me
d·e-afhankelijl; stelde van de mate van 
samenwerldng waartoe de betroJ;ken 
gemeenten bereiel zijn. Doordat de pijp
leiding tussen· Europoort en Amster
dam tot stand is gekomen, is er• e<•n 
wijziging gekomen in de verhouding van 
de drie grote havens in de Benelux. Er 
is' een eind gekomen aan de periode van 
150 jaar gelijl;e bedeling, van nu ::.f ·is 
aanvaard dat de grote tanlters naar 
Rotterelam lwm.en en dat daarmee de 
belangengemeenschap van de ha·vens 
van Antwerpen, Rotterdam en Am;>1:er
dam in een nieuwe fase is gekomen. 

Maar daarbij mag dan niet uit het 
·oog ·worden verloren dat Amsterdam 
·e•e)l unieke· geografische en economische 
positie inneemt, met zijn grootste finan
·ciële centrum van de Euromarkt en 
·met zijn veruit grootste Nederlandse 
·centrum van· activiteiten in de tertiaire 

sector. En dat b1·engt ons weer .bij _de 
enorme kansen die er liggen in de vier
duizend hectare braakliggend indus~rie

ten·ein aan de óevers van het Noordzee
kanaal. De onhvil,keling daarvan mag 
volgens mr. Kranenburg best plaats\·~n
den onder de. "prestigenaam Amster
dam" als daarbij dan maar wordt 
beseft dat hiermee een aanzienlijk rui
mer a1'eaal wordt bedoeld. 

Al herhaaldelijk is hier betoogd dat 
een van de fundamenten voor die 
ontwil,lwling . is het nuchter-economisch 
denken in brede laag. Niet alleen de 
infrastructu:u]: is bepalend voor de 
lmnsen, ook de psychologische ïactorcn 
wegen zwaar. De aanvaarding van re
gels en noodzakelijkheden is de enige 
basis waarop het verlwcr veilig lcJ.n 
zijn. In aanleg is het moderne verl,eer 
buitengewoon gevaarlijk. Maar het is 
jüist de wetenschap daarvan, en daa.r
mede · het aanvaarden van ver
keersvoorschriften, die het mogelijk 
maakt met betrekkelijke veiligheid cioor 
dit verkeer te lave'l'en. Het !{evaar 
ontstaat zodra wij de regels neg•?i'en. 
Daarnaast is er het - aanzienlijk ~erin
gere - gevaar van technische storins·en 
zoals bijv. het klappen van een a'Jto
band. Maar de bedwinging van l;et 
hoofdgevaar ligt in de aanvaarding ''an 
de veiligheidsmaatregelen. 

Datzelfde geldt in de zware industl'ie. 
Het zou dwaasheid zijn te ontkennen dat 
die grote gevaren-meebrengt. Maar wat 
in het verkeer als· een g·eheel i10l'lnale 

Kanaal: ja of nee 
·}' ~ het kader van de interpellatie.Ny-

pels, vorige week . donderdag in de 
Tweede Kamer, heeft de minister van 
verkeer en waterstaat, de heer Bal,l{er, 
nadrukl,elijk verldaard dat er door de 
Hoekse Waard geen kanaal zal worden 

:gegraven voor grote zeeschepen. De in
terpellatie had betrekking op de voorge
nomen vestiging van. Shell Chemie in 
het industriegebied aan de MoerdijlL De 

·minister stelde zich op het standplint dat 
;ûch daar geen zeehaveng'ebied · mag 
. ontwikl,elen. Dooi· "opreldöng" ·van de 
,l)ordtse Kil zal het gebied bereikbaar 
worden voor schepen _ van ongeveer 
20.ÓÓO ton en' dat achtte de bewindsman 
v.oldoende.: · · 

.. D~ 9ag; ,daarop kwam het. geme8J1te
bestmu· van Rotterdam in de openbaar

.. heid l1{et · éen raPl.:iort dat het -Eng0Jse 
bureati Fr·ederic R. · Harris (Holia11d) 
NV in nauwe samenwerking met Asso
ciatd luclustrial Consultants Netherland 
NV heeft opgesteld na een ·diepgaand 

· • onderziek naar de ontwildtelingsmoge
·lijkheden van het havenverlteer, de in
·dustrievestiging en het havenbeheer in 
de Delta. In dit rapport nu wordt l1et 
graven van een kanaal door de Hoel;se 
Waard, liefst voor schepen van 60.000 à 
80.000 ton, nu juist onontbeerlijk ge
·noemd voor een voorspoedig·e verdere 

groei van de havenindustriële bedrijvig
heid in het zuidwestelijlte deel van ons 
land. 

Aan dat kanaal hechtte de heer S. E. 
Bergh van het bureau Harris zoveel 
waarde dat hij e'r in een persconferentie 
nog eens speciaal de aandacht voor 
vroeg. Na gesprekken m.et grote in
dustriëlen in de Rotterdamse agglome
ratie was hij naar zijn zeggen tot de 
overtuiging gekomen dat het kanaal in 
de infrastructuur van het gebied niet 
kan worden gemist. Het is niet eens zo 
zeer nodig voor de ontwiklwling van 'Jet 
industriegebied aan de Moerdijk als wel 
voor nieuwe industrievestigingen op het 
eiland de Hoel\se Waard. 

Tussen minister Baldter en de sa
menstellers van het zogeheten .,blauwe 
boekje" blijkt dus een zeer opmerl\elij]{ 
verschil van ·inzicht te bestaan. Wij zijn 
benieuwd in . welke richting de .toe
komstige werl\'elijkheid op dit verschil 
zal reageren. 

Het rapport oiJent niet zo verschrildte
lijk veel nieuwe gezichtspunten. Maar 
het bevat wel een reelts hoogst belang
wekkende prognoses voor de ontwikke
ling in de Delta. Er worden voorts tal
rijke nuttige wenken in gegeven voor 
een bevordering van die ontwikkeling<'n 
en voor een efficiënte· exploitatie- en 
behee_r·su1ethodiek. 

.. :Verkeersbeleid met obstakels 

.. WETHOUDER mr. Dankel1uan·. heeft 
· · ·het. goede voorbeeld van zijn .colle

·ga, Hijlkema - dat hij overigl;ns wel 
·niet. nodig zal hebben gehad --,- gevolgd 

··en de gemeenteraad een boeiende uit-
eenzetting gegeven over de obstakels, 
die hij bij het voeren van zijn beleid, op 
zijn weg vindt. Wanneer hij spreekt 
over een programma van J 450 miljoen 
voor allerhande verkeersverbeteringen, 
dan is het merkwaardige, dat dit enor

_me bedrag eigenlijk niet eem; het 
grootste obstaltel .vormt om. de vele 
plannen tot uitvoering te brengen. Die 
450 miljoen betekenen wel, dat in het 
urgentieschema aan prioriteiten niet te 
ontkomen valt. Trouwens aan een fase

·1'ing zou men ook om andere reelenen 
.niet kunnen ontkomen. Het is nu een
maal onmogelijk om de stad op talrijke . 
plaatsen tegelijk gedurende lange tijd 
geheel over hoop te halen. Bovenclie'l 
speelt het aanbod van werkkracr'.en 
een rol van niet ondergeschikte b<eke
nis. 

Om ons nog even tot de financ:iering 
te bepalen: het stemt tot voldoening, 
dat het rijk al enige malen met belang
rijke bedragen is bijgesprongen en 
voornemens is, dat ook in de toekomst 
te zullen doen, met name wat betreft 
die verkeersvoorzieningen, die nodig 
zijn voor de bereikbaarheid van onze 
stad met haar zo belangl"ijke centrum
ftmctie. 

Het heeft de <1anclacht getrokl,en·, .dat 
het zo ambitieus opgezette ringwe
g·enstelsel niet zo snel voltooid wordt, 
als wel wenselijk wordt geoordeeld. Mr. 
.Dankelman heeft ten deze meegedeeld, 
dat het daarbij o.m. ook om doorbraken 
gaat, dus om het verwerven van onroe
rend goed en dat is - we schreven er 
een vorige keer over --- soms een proces 
yan lnnge adem .. Dat gelçlt. ;oelfs voor de 
\vestelijke randweg,- \V_aar de gemeente 
nog enkele objecten moet verwerven al
vorens met de aanleg daarvan kan 
worden begonnen, voorzover althans 
tiaartoe al is besloten. Vooral het rea
liseren van de doorbraak van de Boek
horststraat e.o. blijkt veel hoofclbreltens 
te kosten en toch is de aanleg daarvan 
om. meer clan één reden urgent. In de 
eerste plaats vormt de doorbraak een 
verlèngstul' van de "dwarsweg", clie 
van het nieuwe Centraal Station via de 
Nieuwe Haven en beide Veerkaden naar 
het westen leidt. In de tweede plaats is. 
het Boekhorstslraat-pl'Ojeçl van bcteke-

zaak wordt aanvaard, wordt door 'Telen 
in het technische en chemische ·;erkeer 
nog niet alleen niet begrepen maar ver
worpen. De onmisbaarheid van de ba
sisindustrie wordt door velen verstande
lij]\ misschien nog wel ingezien, maar 
in de eigen levenskring niet aanvaard. 

In feite is dat een nare, egoïstische 
levenshouding. De mogelijkheid om de 
beangstigend toenemende wereldbcvol
ldng te voeden en te helpen lwmt, of we 
dat prettig vinden of niet, steeds meer 
te liggen in de sector van de synthe
tische produktie. Het is naïef te denken 
dat iets anders dan een ·zeer tijdel ijl' 
soelaas kan worden geboden door cnlie· 
Je offertjes van mensen in welvaartfJlan
den .. Het hele. probleem moet integraal 
en principieel worden aangevat. 

Er fs. nu een bedrijfsongeval gewee§t 
bij het . lossen van l'UWe olie uit eep 
tanker. Het is een afschuwelijk ongduk 
geworden. Dat had het niet behoeven te 
zijn.- Er is brand ontstaan door een m~
chanisch ongeluk, al weet men op ·het 
ogenblik nog niet met· zekel'heid wat de 
oorzaak is geweest. Dank zij het voor
treffelijke ·optreden van goe(] geïnstru
eerde deskundige brandweerlieden is de 
omvang van dit bedrijfsongeval beperkt 
gebleven. De ramp is pas gruwelijk ge
worden door haar gevolgen op het 
menselijke· vlak. Mensen in doodsangst 
zijn overboord g·esprongen en een &an
tal vond daarbij de .dood. Deze Spaanse 
mensen zullen geen ogenblik hebben ge
weten, ve1·moecl zelfs, dat het water in 

·Mits van over;heidswege voor een 
goed vestigingsklimaat wordt gezorgd is 
naar het oordeel van de rapporteurs 
voor het Deltagebied een grote toe
komst weggelegd. Potentieel lijltt het 
gebied voorbestemd in de eerstvolgende 
decennia één van de belangrijkste in
.dw-;triegebieden van Europa. te worden. 

Willen echter de mogelijkhèden opti
maal worden yenvezenlijkt dan zal de 

. overheid niet mogen terugschrikken 
\'oor · het doen van zeer omvangdjke 
investeringen. In de persconferentie 
schatte de heer Bergh die investerin
gen op twee à drie miljard gulden. Daar
tegenover komen dan volgens hem in
veRteringen door de industrieën te staan 
tot een bedrag van / 25 miljal'd. 

Wat in hel rapport sterlt de aanchcht 
trekt is het bij. herhaling signaleren van 
"kritieke situaties". In verierlei opzich
ten i~> er behoefte aan een snelle be~luit
vorming, met name op landelijk niveau. 
Uitdrukkelijk heeft de heer Bergh ook 
in de persconferentie gezegd dat h<:Etst 
geboden is. Volgens hem is de industrie 
gereed om te investeren. Er zullen Rtel
lig ondernemingen uit het Deltagebied, 
misschien zelfs wel uit ons land vel·· 
dwijnen als zij niet op km-te termijn 
aan de slag kunnen. 

Voor het havenbeheer in de Delta 

· ni;:;. voor d.e onth1stiüg van het,'ve~·kepr 
door de G1:ote :JVIq,rktstra~{L u~;· ·beste 
oplossing daR,t'-'9()1; ,·.zoil'zijn hèt rijdende 
verkeer l}ieru,it _te:\vèrpn, ma:~r .. het zit 
er nauwelijks in: -Eenrichtingsverkeer 
blijkt niet aantrekkelijk zomin .trouweYts 

. als een vinduet voor het openbaar ver
voel'. Niet alleen zou dit esthetisch niet 
vernntwoorçl zijn, maar er bestaan ook 
grote praktische·: bezwaren teg·en, De 
beste oplossing' zou ·ongetwijfeld een on
dergrondse trambaän zijn. Of dit finan
cieel mogelijk· ·zal. zijn, moet worden 
afgewachL 'De studie' over het serrii-me
troplan zal daarover waarschijnlijk wel 
enig licht verspreiden. Mr. Dankeiman 
heeft de gemeenteràad een foto getoond 
van de Obere Königstrasze in Kassei, 
een winl,elstraat te vergelijken met de 
Grote l'viarktstraat. Daar rijdt alleen 
nog - op een vrije baan - de tram. 
Uit een oogpunt van vodteersveiligheid 
schijnt dat overigens geen al te bevrecli
gende oplossing. Dit bezwaar zou kun
nen worden voorkomen door langs de 
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een Nederlandse winter niet hetzelfde is 
als dat in hun eigen land. Schrij
nend-ironisch is de wetenschap dat hun 
zeer waarschijnlijli niets zou zijn over
lwmen als zij aan boord gebleven wa
ren, zoals .anderen hebben gedaan. 

Reeels zijn er stemmen opgegaan die 
uit deze ramp munt willen slaan om 
hun opvattingen over de bestemming 
van de industrieterreinen aan het 
Noordzeeiranaal te onderstrepen. Zij 
maken geen behoorlijk gebruik van de 
omstandigheden. Het enige dat zij zou
den kunnen gebruiken is dat een g·rotere 
ramp. ,slechts kon worden voorkomen 
dank zij de deskundigheid van mensen. 
Dat is. met hoeveel dankbaarheid men 
dat ool,t mag zeggen, een zwal;ke plek. 
Veiligheid mo.et systeem zijn, niet i.ets 
dat .. afhangt va11 deskundigheid, zóals 
veiligheid op de \Veg in het systeem .van 
verkeersregels is verwerlü. 

Voor het overige moet ool' deze :ramp 
ons .Jeren waar nog leltken in het sys
teem zitten.. Men ltan pas voorkomen 
als n'len., weet wat er voorkomen. moet 
worden. De wereld kent woestijnen .en 
dorre .strel~en, als .gevolg van het l;ap
pen van bomen op de bergkruinen. Pas 
na heel lang heeft de mens ontdekt cl:ü 
de humusvorming door die bomen de 
waterregeling in de dalen bepaalt. Zo
dra men dat weet wordt het ongelimi
teerde .kappen van bomen misdadi:;. En 
zo zou het nalaten. van veiligheidsnwàt
regelen. misdadig worden zodra m<'n ètc 
nooclz.aak el·v:;m !;ent. 

hebben de· l:'aj)1)0rteürs een systeem van 
eenheden (havenbedrijven) voorgciiV'ld. 
Binneri het raam van dat systeem 1wn 
een ruime plaats worden toegel,end aan 
het gemeentelijk havenbedrijf van Hot
terdam dat immers als geen ander ha
venbedrijf is uitgerust met kennis Yan 
de materie. Voor· een nog betei'e·"func
tionering' van het Rotterdamse hav'~~Ibè
clrijf worden wel een aantal wense.:ijk· 
heden opgesomd, vooral van orgnnis:t\o
risèhe aard . 

Wij hèi"innèren ons in dit vei·bnn:l dat 
de leider van de. liberale fractie in de 
raad, mr: I<.' Stàab, meer dan ee01.c; op 
zulk een' 'reconstructie van het gcrüeen· 
telijlt liàvei1beclrijf heeft aangecll·ongen. 
Het zou overdreven zijn te zeggen· dat 
hij in het rappm;t het volle pond krijgt. 
Maar het zal toch ee!1 voldoening voo1· 
hem zijn te weten dat de rapportem's 
zijn opvattingëh in belangrijlte mat2 de
len. 

Als èèl1 .. bijzonde1·heid van het rapport 
mag ten slotfe worden aangeduid clai de 
adviseurs niet slechts voor de ontwüdte
Jing van het Deltagebied de invloed van 
de regering willen ven;terken, maar ook 
voor het beheer van de havens. In het 
bijzonder aan het departement \'all eco
nomische zaken wordt een ltraci1ligc 
stem in het J;apittel toegekend. 

trambaan hel>jes te plaatsen, maar hier
over heeft de Haagse brandweer al 
zijn veto uitgesproken. Wil men de Gro
te Marktstraat niettemin ontlasten, clan 
zàJ het· verkeer via. beide Veerkaden 
geleid moeten vvorelen en dat is dan ook 
de bedoeling. lVIaar hier vindt de wel
houder clan weer een obstal,el op zijn 
weg; er moet eerst een omvangrijk rio
leringssysteem worden aangelegd. Als 
•dat gebeurd is, zal met spoed aan de 
herprofilering van Amsterdamse en Stil
le Veerkade worden begonnen. Wellicht 
zal dan ook een aanvang gemaakt kun
nen worden met de bouw van een pni·
keergarage voor 1050 auto's, plan van 
Bijenkorf en V. en D. Eehter ook hier 
een obstakel. Die parkeergarage be
hoort tot het bestemmingsplan Geel. 
Gracht-Nieuwe Kerk en daartegen zijn 
al bezwaarschriften ingediend. En clat 
betekent vertraging in cle uitvoel'ing. 

Er was uit de raad gevraagd of nu 
maar niet moest worden overgegaan tot 
demping, resp. overkluizing van de nog 
resterende grachten. l\Tr. Danlwlman 
wees er op, dat dit open water, dat deel 
uitmaakt van het koelwatercircuit van 
het GEB, niet gemist kan worden, tenzij 
men koeltorens zou gaan bouwen; een 
zeer lwstbare zaak en bovendien niet 
fraai voor het stadssill~tïuet. Toch zal 
·er hier en daar aan oyerlduizing niet 

(YPI'\'O]g' OJI Jln.~. 9) 
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Europa op de drempel van '69 
' ~ ... ,.... 

In de cyclus van Europa's eenwording 
zal het stormachtige jaar 1968 niet als 
een kroonjaar de geschiedenis ingaan. 
Integendeel. Het was een jaar vol be
roeringen en alom stàk oud nationa
lisme weer de kop op. Helaas niet al
leen in Frankrijk. Misschien is wel de 
ergste eigenschap van het gaullistische 
nationalisme dat het besmettelijk is. 
Erger nog dan dat het historisch ach
terhaald is. 

Ook 1968 had weer zl]n herden
kingsdagen. Het waren er zelfs veel. 
Laatstelijk herdachten we op de 10de 
van deze maand dat ·twintig jaar gele
den de Verenigde Naties de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens 
aanvaardden. Daarom had 1968 het jaar 
van de rechten van de mens moeten 
worden. Helaas hebben velen op vele 
plaatsen der aarde aan den lijve moe
ten· ondervinden dat deze rechten het 
nog niet veel verder gebracht hebben 
dan geschreven teksten. De genocide op 
Biafra en de op de Tsjechen gepleegde 
internationale misdrijven ·tegen. de vre
de zijn de schrijnendste voorbeelden 
van de grote onvolmaaktheid, ja het 
ontbreken van een werkzame wereld
rechtsorde. 

Gedaagd voor het forum van de Vei
ligheidsraad konden de bedrijvers . der 
agressie tegen Tsjechoslowakije een ver
oordeling s~echts ontlopen door het veto 
van een der voornaamste beklaagden, 
toen rechter in eigen zaak. Wat betreft 
het misbruik van dit veto-recht: De 
USSR heeft het tot dusver aHéén in 
totaal zeven à acht maal zo vaak toe
gepast als alle andere. vaste leden van 
de Veiligheidsraad samen! 

De Franse "revolutie" 
In het voorjaar van het jaar waarin 

sommigen moeizaam .herdachten dat 
150 jaar geleden Marx werd geboren, 
braken in Frankrijk de studentenrevol
tes uit, gevolgd door stakingen. Alles 
tezamen heet dit thans in Frankrijk "les 
événements". Trieste noot in de ge
noemde Marx-herdenking was ·de con
tradictie van Cohn Bendit. Eén der m<Yt
to's van zijn oproer was "Wij vrezen 
niet langer om te komen van de honger, 
maar .van de verveling." Het eind van 
het lied is bekend. Oorzaak van alles 
was de onwil van het Franse bewind to'i> 
samenspraak. Tijdens het hoogtepunt 
der revolte trok de Franse president 
zich terug in een godenschemering, ging 
naar zijn generaals in Duitsland en 
kwam terug_ Vervolgens oogstte hij het 
loon van de angst der Franse burgers. 
Mede dank zij het districtenkiessysteem 
(onzalig terugverlangen van sommigen 
ten onzent!) zit het gaullistische regime 
steviger in het zadel dan ooit tevoren. 
Met ongeveer 45 procent van de stem
men bezet het driekwart van de zetels 
in de nationale vergadering. 

Benelux 
De eerste juli 1968 had een Europese 

feestdag moeten zijn: de douane-unie 
trad in werking. Een feit dat tot mis
verstanden aanleiding geeft. Eigenlijk 
is er nog slechts een tarieven-unie. Aan 
de buitengrenzen van de EEG zijn de 
tarieven gelijk getrokken, aan de bin
nengrenzen zijn alleen de douanerech
ten weggevallen. Ta)loze andere belem
nleringen bestaan nog rustig vo()rt en 
de douaniers zijn er nog levensgroot. Ja, 
weer groter dan voorheen. 

Benelux begon 3 september 1944 in 
Londen in een Immer, boven de deur 
waarvan geschreven stond "Patience". 
Die zullen we opnieuw moeten opbren
gen tot 1 januari 1970, omdat we er nog 
steeds niet in geslaagd zijn, in al die 
binnenkort 25 jaar, om alle formalitei
ten aan de grenzen afgesch,tft te krij
gen. Op 11 november herdachten de 
Belgische douaniers vijftig jaar wa
penstilstand 1918 met een staking die tot 
g-eweldig oponthoud aan de grenzen 
leidde. Binnenkort zullen er importsiga
retten zijn, die in Antwerpen .f 1,20 en in 
Rotterdam .f 2,40 kosten, met als gevolg 
verscherpte douanecontroles in de trei
nen. Niet alleen aan de Fr~:~nse lmnt van 
de Rijn herrijzen de dou..,niers! Het is 
er9; jammer dat in de stagnatte die Eu
ropa doormaakt Benelux er niet meer 
in slaagt om het Rureool te verkrijgen 
van het trekpaard dat het Europese 
schip weer vlot trekt. Dat Benelux-mi· 
nisters elkaar in persinterviews tegen 
de schenen schoppen - zoals onlangs 
g-ebeurde na een deplora hele zitting, van 
de Europese ministerraad rond het ziek
bed van Euratom is een trieste 
schaduw op het lichtbeeld dat Benelux 
zou moeten zijn. 

Praag, Europa en Nato 
De Nato leed meer onder haar vrien

den dan haar vijanden, leek· het. De 
eerste dag van opzegging was 24 au
gustus 1968. Als het ware om iedereen 

daarvan te weerhouàen, bezette de Sow
jet-Unie met vier van haar satellieten in 
de nacht van 20 op 21 augustus Tsje
choslowakije. Drie maal Praag in dertig 
jaar! In '38 werd Praag door West-Eu
ropa verzaakt in München, iri '48 gaf de 
communistische machtsovername in 
Praag de aanstoot tot de vorming van 
de Nato en juist in haar twintigjarig 
bestaan bracht Praag-'68 de Nato ertoe 
haar verzwakte positie te herzien. 

Praag, "gevolg van Jalta" (De Gaul
le), Praag, ;,verkee~songeval op de weg 
der ontspanning" (Debré), Praag, "be
wijs van succes der ontspanning" 
( Strausz), wij geloven dat de ontwikke
ling bewijst dat de auteurs van deze 
citaten inmiddels wel anders zijn gaan 
denken. Zeker is Praag een bewijs van 
de angst voor het doordringen van 
persoonlijke vrijheden. Is het daarnaast 
los te zien van een globale, interconti
nentale omstrengeling van Europa, 
gaande van de Noordelijke IJszee via 
de Middellandse Zee tot aan de Indische 
Oceaan toe? Beseft men dat · het 
Russische potentieel aan weerszijden 
van: Suez in staat is de kraan van 
West-Europa's olievoorziening uit het 
Midden-Opsten dicht te draaien? 

Over en na Praag is er veel meer 
onzeker dan zeker. Wat wel zeker is 
gew~rden is dat een Europa van Brest 
tot de Oeral een wensdroom is en dat 
ontspannen door de kleine Westeuropese 
landen, inclusief Frankrijk, ieder voor 
zich met de kleinen van het Warschau
pact afzonderlijk, vooralsnog we1mg 
perspectief biedt. Zeker niet na Brezj
nev's verklaring van zijn doctrine over 
het socialistische Sowjet-imperium, 
waarin geen domein voor ontspan
ningsjacht is opengesteld en waarin spe
ciaal aan de Bondsrepubliek het recht 
wordt ontzegd om bruggen te. slaan 
naar het Oosten. Lalen wij dan ook de 
les leren dat een dergelijk bruggen 
slaan vanuit West-Europa alleen zin 
heeft als we het samen doen, zowel op 
het gebied der ontspanning in het alge
meen, alsook op het terrein van de han
del met de Oostbloklanden. 

Moet daarbij een Europa als derde 
macht het ideaal zijn? Wij. geloven er 
niet in. Niet alleen omdat het 
waarschijnlijk al te laat· is. Het gaat ten 
slotte om een keuze van waarden en 
hoe wij die verzekeren. Dat is ook ons 
Nato-beeld. Geen doel op zichzelf, maar 
een verzekeringsmaatschap. Als de risi
co's groter worden stijgt de premie. 
"Geen Nato maar Hato" is een onechte 
en oneerlijke kreet. Het gaat eerder om 
"Geen Hato zonder Nato". Natuurlijk 
willen wij geen middel onbenut laten 
om ons gehele volk die menselijke 
waarden bij te brengen, welke het 
grondpatroon 1,1ormen van onze cultuur 
en het erfgoed zijn dat aan weerskanten 
van de Atlantisèhe Oceaan ligt. M(!ar 
dit streven heeft weinig zin als we niet 
meer de vrijheid bezitten om het te 
verwezenlijken. 

door mr. dr. 
C. Berk
h.ouwer, 
Tweede
Kamerlid en 
vice-voorzitter 
van de Raad 
van Eu~opa 

Nato,. geen doel op zichzelf, maar een 
onvolmaakt middel naar eèn hoger doel. 
Niet meer ontspannen? De vraag is of 
"ontspannen" wel een goed woord is. 

· Omdat uiteindelijk het mondiale dilem
ma is samen te leven of samen onder 
te gaan. En dan is er geen keus. 

Europa's munten 
De laatste storm welke Europa dit 

jaar moest doorstaan werd welhaast 
een orkaan. Op het monetaire vlak 
bleek de as Bonn-Parijs minder 
gesmeerd te draaien. In Frankrijk 
moest· men de misoogst gaan binnenha
len van de mei-revoltes. Werd Frank
rijks economie zwakker, de Duitse be
reikte een hoogtepunt van kracht. Een 
massapsychose van geloof in de Mark 
en wantrouwen in de Fränl' veroorzaak
te een vloedgolf van Frans geld over de 
Rijn. Terwijl de Rue de Rivoli de deva
luatie van de Frank al voorbereid had, 
ging deze· niet door krachtens het 
machtwoord van de Gaulle. Evenmin 
revalueerde de Mark, althans niet offi
cieel. In feite heeft revaluatie plaats 
aan de oostkant van de Rijn door be
lemmering van de export en aanmoedi
ging van de import. Do"or een proces in 
omgekeerde richtin~ heeft in Frankrijk 
eigenlijk een sluipende devaluatie 
plaats. Het Franse regime moet de les 
trekken dat geld alleen maar dat waard 
is wat er achter staat en dat men ook 
een frank niet tegelijkertijd kan uitge
ven om - terwille van nationale glorie 
- een force de frappe te bouwen en de 
industrie "konkurrenzfähig" te maken 
met overig Europa. 

Wie thans . bij Straatsburg de Rijn 
oversteekt naar Duitsland moet zijn 
portefeuille openmaken om Franse doua. 
niers te tonen wat er in zit. Een Euro
pese anti-climax, uiteindelijk voortvloei· 
end uit een solitaire nationalistische 
opstelling, die onder meér leidde tot een 
crisis welke alleen maar bezworen kon 
word'en omdat er anderen waren, die 
n;et solidair handelden. Die solidair wis
ten te zijn en door die solidariteit de 
dwarsliggende alleenganger op de been 
hielden. 

Wij ·leven thans op een Europese 
markt met zes munteenheden (geen 
vijf, maar zes, want in Brusselse win
kels kan men niet terecht met Luxem-

EEN PARTIJl JE LIBRE 
een 

verfrissend 

politiek 

boekje 

door Hans Wiegel 

CITAAT UIT HET VOORWOORD: 

Het :r.ijn wat losse persoonlijke notitie~ over de v.V.D., de part.\jver•ti<•uwing, 
de democratie in bestuur en maatschapp\j geworden. Over mijn eigen 
parqj ga ik niet "hoera" roepen, daarvoor ben ik te verdacht. Overigens 
Ugt het Uberalen niet zichzelf O() de borst te slaan en de eigen ideeën 
briljant te vinden. Een beetje meer relativeren in de politiek, bereid z\jn 
naar anderen te luisteren en af en toe ook eens om jezelf kunnen lachen, 
zonder de ernst van de zaken waar het in de samenleving om gaat te 
vergeten, zou een bijdrage tot politieke vernieuwing zijn, waar we wat aan 
zouden l•unnen hebben. 

U kunt dit openhartig boekje (87 pogina'.s), dat u in één adem uitleest bestellen door 

f 3,95 over te maken op postgiro 10303 ten name van NRC-Tijdschriftenuitgeverij, 
Rotterdam. Op het bijstrookje vermelden: "Libre". 

burgse franken). Wie Europa doorkruist 
moet e·en portemonnee hebben met zes 
vakken. Binnen een straal van 150 kilo
meter rond Maastricht kan men. op één 
dag vier ·maal van munt wisselen. Hoe 
ver zijn Wf!. nog af van een federaal 
Europa met een echte economische unie 
waar men alom terecht kan met dezelf
de munt. Van San Francisco tot New 
York kan men betalen met dezelfde dol~ 
lar, van de Oder tot Wladiwostok met 
dezelfde roebel. De Eurodollar is een 
vreemde rekeneenheid, meestal door 
vreemden in den vreemde op ons conti
nent gehanteerd en onbekend voor de 
gewone man in Europa. Wij hebben 
geen dollars, geen roebels, alleen maar 
troebels met onze nationale munten. 

De economische les van de laatste 
monetaire crisis is dat alleen solidari
tait ons vooruit kan brengen. De politie-
ke les is dat het Europa dat ons idea.al 
is een evenwicht moet zijn, zoals José 
Ortega y Gosset ons al heeft voorgehou
den "Europa es un equilibrio". V~ 
daar ook onze afwijzing van zeker leed· 
vermaak, hier en daar, over een ver
meende verplaatsing van het politieke 
zwaartepunt, in het nog verre van vol
tooide continentale Europa van Parijs 
naar Bonn. Het Europa waarvoor de 

·.fundering gelegd is in de verdragen van 
Rome en Parijs is een liberaal ideaal. 
Het beoogt de VriJe beweging van 
mensen, goederen, diensten en kapitaal 
over een zo groot mogelijk Europees 
gebied, dat open staat naar en voor de 
rest van de hele wereld. Dit Eurooa is 
niet gebaat met zwaartepunten' en 
zwaargewichten die lichtgewichten over
heersen. Zijn wezen is evenwicht. In
wendig met zichzelf en uitwendig met 
de overige wereld. 

.,En passant": Israël 
Betreurende dat 1968 niet de vervul

ling gebracht heeft van de VN-resplutie 
van 22 november 1967, willen we de 
relatie Europa-Israël nog even stellen 
tegen de achterg-rond van dat evenwicht 
dat wij zien als een wezenlijk funda
ment van Europa. Uitwendig zal het 
Europa van de Zes dàt evenwicht ook 
voor O!:;"en moeten houden bij de uitwer
kim; van zijn associatiepolitiek ten aan
zien van de landen rond het toch al· zo 
woelige bekken van de Middellat1dse 
Zee. Als men tot associatie kómt met 
Marokko en Tunis, zal men deze assp
ciatie niet mo9;en onthouden aan Israël, 
dat daar nu al jnren lang om staat .te 
kloppen aan de Brusselse deuren. ' 

Ik weet dat de regering in ·Israël 
vasthoudt aan associatie en niet min· 
der. Op Nederlnnd rust de plich( ervoor 
te zorgen dat Israël door de EEG niet 
met minder wordt afgescheept dan Ma
rokko en Tunesië. 

Albanië 
Het laatste nieuws voor Europa iS een 

stuk Chinees-Albanees vuurwerk dat de
zer dagen in Tirana moet zijn af;o;esto
ken. Onwillekeurig kwamen mij de 
woorden voor de geest van Karl 
Jaspers toen deze het eens had over 
Europa: ,,Man muss denken mit dem 
Globus vor Aug en". Het politiek troebe
le water van de Middellandse Zee bhjkt 
ook op de Chinese draak een on
weerstaanbare aantrek)dngskracht uit 
te oefenen. Hij wil zich ·~ in en 
om de haven van Tinma. De t'lctische 
tackle. tegen de Sowjets is evident. Voor 
hun rugdekking tegen Pekin ~ in het 
Verre Oosten moeten deze ongeveer een 
miljoen sold:üen gelegerd hl"bl:Jen aan 
de Russisch-Chinese grenzen. Dat er nu 
Chinezen kunnen verschijnen in het 
westelijk aangezicht is een uitwerking 
van Lim Piao's g·lol:Jale strate<!,"'e van de 
grote trek naar het westen. Dat van 
Alb>~.nië af raketten op Moskou <>;ericht 
kunne'1 worden, mnet de Rw1s~" nng-e
twiifeld eni"e nieuwe zor;·-~n b'lren. 
Dnemt voor F:urnp'l. het schriJ<:'·pa\fl op 
d:lt de confro'1t~tie Moskou·P<>kin~ ""nS 
v<~n,tf de B"ll'"" 7.n.l onthrll.nd"n? Wel 
lijkt het zelc<>r rht P-·ldnrr op w"~ '" het 
evenw'c,ht tussen 1\iroskou en Wash'ng-
ton te verstoren. l"r ziin tel<<>n ~n 'b.t 
Pekino: uit zijn isolement kom• D~ VS 
schijnen geneio;d te wo•·den rl<> rlr"<~d 
V8n de af<;e~1roken gesr>r-':'>.lrl~C\,.\ in 
W:c~rschflu weer on te n.l'm"''· D ··' Pe
king en Washino;tÓn eens tot z·drc-n. :>:ou
den lmnnen komP.n z·<l de' :\nwie>ts :ven
min onverschillig kunnen laten. 

Het n_fgelope11 jam· wrrs voor R-•-,ron~~, 
geen hoogtU van eensge2in11. pid Tn
tegendeel uit alles wat in en nnd nn.~ 
werelddeel dit jaar is gebre1ud, e11 rla.t 
was niet weiHig, volt bovenal r·"·" di 11 !1 
te leren: Alleen gezamenlijk kunnen w~i 
iets blijven of gaan betekenen. Ook 
ontspa.nnen biedt alleen dnn uitzicht als 
we het snmen doen. Moge het komende 
ja.ar, voor het te laat is, dit inzicht 
meer tot gemeengoed worden dan ZltlTcs 
in 1968 het geval wa.s. 

Mr. dr. C. BERKHOUWEH. 
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Dr. Grapperhaus' ideeën 
De staatssecretaris van finan:::iën, dr. 

F. H. M. Grapperhaus, is niet alleen een 
zeer bekwaam belastingdeskundige, 
maar ook een man met een bijzondere 
visie op fiscal\l problemen. Hij heeft de 
afgelopen weken enig opzien gewekt 
doOl' bij herhaling, laatstelijk in een 
openbare vergadering van de KVP te 
Amsterdam, zijn twijfel te uiten aan de 
do:elmatigheid van de hoge tarieven van 
de inkomstenbelasting. 

Onder erkenning van het draagkracht· 
beginsel, dat aan de progressie ten 
grondslag ligt, vermoedt hij, dat deze 
progressieve druk wordt afgewenteld op 
anderen, dus op de consumenten. Ter 
adstructie van deze afwentelingsth2orie 
van de huidige belasting op inkomen 
voert hij aan het toeneri1end streven 
naar een "schoon" loonînkomen, de eis 

· van .de artsen aan de ziekenfondsen van 
een bepaald netto-inkomen. 

Deze afwentelingstheorie is niet 
nieuw. In. maart 1959 heeft :ninister 

. Zijlstra in de Eerste Kamer bij de be· 
handeling van zijn begroting gez~gd, 
dat onz~ directe belastingen, met ;mme 
de· vennootschapsbelasting, een zodanige 
hoogte hebben bereikt, dat de wal het 
schip keert, d.w.z. dat bij een gemid
deld gunstige conjunctuur de afnemers 
van de produkten de directe belastingen 
gaan betalen; Dit stemde. hem tof riaden
ken ' en tot de conClusie, dat de be- · 
lastingdruk te hoog is. 

·D.r, Grapperhaus wil. verlaging, van de 
hoge .. ·.progressieve tarieven en ter com
pensatie .voor de Sèhatkist de omzetbe
lasting· verhogen. Kennelijk is zijli op
vatting, ·· da:t door de · verlagilig van· de 
belastingen naar winst en inkomen de 
prijzen zullen dalen; waardoo!' de hoge
re.'omzetbelasting gemákkelijker te dra-' 
g-e.n zou zijn. Het zou een exper,imënt 
zjjn, dat, op het ogenblik althans; zoals 
men zegt, politiekniet hàalbaar is. 

·De zaak is echter interessant genoeg 
om ·er even· op in te gaan. Niet . alletm 
omdat vrijwel algemeen erlwnd wordt, 
dat de tarieven van de belastingen naar 
wj.nst· en inkomen zo hoog zijn, .dat zij 
tot allerlei onwenselijke verschijnselen 
leiden (belastingvlucht, hoge onkosten
rèkeningen e.d. om nog maar ni.et te 
spreken van de verleiding van ontdui
killg) maal' ook vanwege de invloed, die 
zij naar het oordeel van dr; Zijlstra en 
~·. Grapperhaus hebben op ons 
p!fi.jss.Ysteem: 

,Dit oordeel lijkt plausibel omdat - zo 
kan men als bewijs uit het ongerijmde 
aanvoeren . ~ de meeste ondèrnemin~ 
gén ~tellig niet in staat zouden Zijn een 
b~hoorlijk dividend uit te keren na af~ 

· ta;pping van ca de helft van de. winsten 
{~aàrvan ·slechts de afschrijvlr.g~>n 

~iêuws uit 
<ie.-.Libèrale 
1:~~~r-nationale 
ei Zaterdag 14 december heeft mr. E; 
H. Toxopeus als president .van de Libe· 
rale Internationale in Londen de pat-tij· 
raad van tlè Britse liberale partij, die 
~ar in verg:ül€-ring bijeen was, toe: 
g~spro~en: Er was een. langdurig eiJ 
warm applaus na zijn rede. 
er oDe· Executieve ·.van de Liberale -Ih
ternationale heeft op 14 en 15 december 
bi::L§üden onder presidium van !:nr. E. 
H,:' 'Toxopcms 'verg·ácterd V::m Neder
landse' zijde \vas de heer D. w. Dettr{lei
jer, aanwezig. BéSlofên werd het pi:in
gtes,196if-te houden in Mül}.che_n 'vjt!l 79 
augustus- ·tot 2 septem]J~r, J-Iet_ : t].}öp'ia 
van hèt' congres zal ;.opvoediugsvraag
stuklr.èh" zijn. Éèn _ speci>J.l!" co1'im'Üssj~ 
zal e:en rapport. voorbereiden :{yyer 'd~ 
onderW'èrpen. welke met dit thèina te 
2naken'hebbèn. Als v.oorzitster van deze 
commissie wer·d benoemd miss Nancy 
Sears, oud-presidente vai1 de Britse libe-
rale partij. · · 
e De Executieve van de Uberale fu
ternationale, ·die in Londen in. vergade
ring bijeen ·was 'op H en" 15 december 
heeft met . eenstemmigheid de volgende 
resolutie aangenomen: 

"De Executieve van de · Liberale In· 
ternationale neemt .m~t voldoening keii
nis van de lloor de Israëlische regm·ing 
bij de Algemene Vergadering '•an de 
Verenigde Nat:ics ingediende voorstellen 
welke er op gericht zijn een duurzame 
vrede te bereiken, gebasPerd 01) gren
zen die door middel van een overeen
komst zijn Yeilig gesteld, en haar nieu· 
we bereidheid intussen met de Ara· 
bisehe· ·staten, de Verenigde Naties . e.il. 
lllterna.tiona.le Bureaus voor Vluchtelin· 
genzalwn deel te nen1en aan een speciale 
conferentie ter behandeling· Yan de drin
gemle vraagstukken inzake tle J\ra· 
bisehe vluchtelingen. 
De Executieve van de Liberale Inter

mationale doet een beroep op· ambassa
deur Jarring de bcj;rokl\en partijen voor· 
onderhandelingen 1imler · zi;jn ·ano;;pidën 
bijeen te brengen." 

herstel en de .snelle herbouw, evenals de del ligt voor conjunctuurbeheersing. De 
re.ële fiscale politiek van vrijstelling planning van het staatsbudget zou moe' 
van vennootschapsbelasting van dat ten worden gewijzigd. Deze berust sinds 
deel der ondernemingswinsten, dat voor Zijlstra op de sterker stijging van de 
sociale woningbouw werd bestemd de belastingen op ·winst en inkomen dan 
oplossing van de woningnood in het nationaal inlmmen ten gevolge van 
West-Duitsland heèft versneld. Het is de sterke progressie. Ca 5,5 pct. t.o. ca. 
daarom begrijpelijk, dat de tegenwoor- 4 pct. per jaar wat de "begrotingsruim: 
dige (socialistische) minister van Econo- te" verschaft. Pogingen dit onbillijl'e 
mische Zaken, Schiller, het vorige jaar, inflatie-effect in de belastingtarieven te 
toen de conjunctuurverbetering zich be- elimineren hebben tot nu toe weinig · 
gon af te tekenen, vergroting van de succes. 
ondernemirrgswinsten primair '>telde De gevolgen van wat wij -naar nu 
voor een verder herstel. eenvoudigheidshalve het plan Grapper-

Zou de omstandigheid, .dat geen land haus zullen ·noemen zouden dus 
als West-Duitsland zó· goed in staat is verstrekkend zijn; Aan de andere kant 
geweest de sluipende inflatie te betcuge- zou dit plan zelffinanciering van de on
Jen misschien ook verband houden met . dernemingen sterk bevorderen. In · rl.e 
deze realistische fiscale politiek? eerste jaren van het economisch herstel 

Dr. F. H. M:. Grapperhans 

naar historische kostprijs mogen •.var
den afgetrokken), tenzij zij deze lasten 
op de een of andere manier kunnen 
compenseren. 

Voorbeeld 
De exorbitant· hoge tarieven dàteren 

van de ooi'log~ Het was toen zaak de 
ooi'logswinsten · af te romen, ·niet .ineen 
uit sociale overwegingen, maar Ook tèr 
beteugeling i,ran de · inflatie (zie b;v. 
Keynes: '"Hów to pay for the- war",·· 
waarin hij een progressie tot 85 p:ct. 
voorstelde). In Duitsland volgde men 
eenzelfde systeem en zo kregen ·wij ge
durende de bezetting ook het hoge 
Duitse· tarief, dàt bij ons gegolden heeft 
tot <Ie belastiligverlag'ing van 1956. 
Sindsdien ·zijn de verlagingen van de 
I.B. en L.B. hoofdzakelijk aan de voet 

· geëffectueerd. In de sterke progressie is 
principieel geen verandering gekomen 
(behoudens voor de midden-inkomens). 

Maar in West,Duitsland heeft men het. 
experiment gewaagd. In .1949 was het 

·maxih1umtarief voor de I. B. (boven 
DM 1 miljoen) 92,7 pct. incl. de "Kir
chensteuer" (boven' 95 pct.) Successie
velijk heeft men dit tarief verlaagd tot 
51,9 pct. op 1 jan. 1958. Dit past ·in de 
moedige politiek, . die Erhard en de mi
nister van financiën Etzel in die jaren 

' he.bben gevoerd, Zond1er twijfel heeft 
deze belastingpolitiek zeer veel bijge

dragen tot het miraculeuze economische 

Inflatiewinsten 
Wanneer men naar d~ theorie 

Zijlstra-Grapperhaus te werk gaat moet 
men deze vraag bevestigend beantwoor
den. Want het dragen van de hoge ~arie
ven naar de winst onder behoud van de 
rentabiliteit is alleen mogelijk ·wanneer 
inflatiewinsten worden gemaakt. Het is 
een onmiskenbaar feit, dat tenslotte de 
"overtollige koopkracht", d.i. gescha
pen geld-inkomen boven de beschikbare 
produktie, . hetgeen . de prijzen opdrijft, 
neerslaat ·bij de producenten, dus r.aar 
hef bedlijfsleven vloeit ·en aldüs inflatie
Winsten 'doet ontstaan, waaruit de exor
bitant hoge belastingen kunnen worden 
betaald·. Er· is dus als .het \Vare een 
krihgloÓp; 'hoge bèlastingen, ho :se prij
zen, hoge (geld)winsten, die voor de 
helft of meer naar de fiscus gaat. Door
breldng van. deze Cirkel, wat de bedoe
ling v$-n deze theorie' is, zou dus een 
reëler Situatie sch_ePJ?fn, ::waarbij de noge 
belastiP,gtariev:en n~et _ -;rneer als een 
soort yari. ;;ihge'bouwde'• ··•· iiiflatie-impuls 
zoudellj fu~geren. . . ·... . . . . 

Het !Zou· :~en z.eer. Ultgebl'e~de studlC 
vereis~n ria·• f!l. gaan In hoeverre de b8· 
lasting'verlagingen . in West-Duitsland 
tussen 1949 en 1958 hebben bijgedragen 
tot de wederopbouw, het economisch 
herstel' en tenslotte de relatief geringe 
inflati~ in dat land. Deductief lmn men 
afleidep, dat deze verlagingen zeliCr de 
gunstige económische ontwikkeling, het 
"Wirt~chaftswunder.''f hebben bevor
derd. i 

Obst~kels 
I 

Indi~n ons -land thans een dergelijke 
politie~ zou willeri volgen, zou men op 
tal vain · obstakels stuiten. Niet alleen 
politieke en ideologische. Conjunctuur
politici kunnen van oordeel zijn, dat in 
de ho~e progressieve tarieven een mid-

Postbus 63:.. Bussum. ~ 70 ~Naarden •. 
·Tel. (02 59) 130f 1. 

Het Economisch Bureau Dr. A. L. S. Pl Stallaert omvat -een staf 
van me~lewerkers, ec~nomen; tec!mici e\t1 a~dere deskundi9en op 
het geb1cd van BedriJfsecononue, Organtsatie en E:flic1ency. 
W er kw ijzen en methoden zijn door directie en medewerkers be
proefd gedurende vele jaren in ruin1 250 ondernemingen, 
Opdrachten werden aanvaard van industriële en handels~ 
ondernemingen en overheidsinstan:ties. 
De vcrschillende terreinen worden door ons bureau, mede door 

_specialisatie van de medewerkers, beheerst en de toepassing van 
de wetenschappelijke organisatie in elke onderneming zorgvuldig 
voorbereid en doorgevoerd. · 

Schematisch omvatte~ onze werkzaamheden: 

e TARIEVEN EN WERKMETHODEN 

e KOSTEN EN KOSTPRIJZEN 

e WERKREGELING EN PLANNING 

e BEDRIJFSADMINISTRATIE 
, ·'· 

• VERKOOPANALYSE, -ORGANISATIE, -BEVORDERING 
.' .· . . 

e FUSIES 

• PERSONEELSSELECTIE, TAAKANALYSES EN TAAKSTELLINGEN 

e KADER- EN ARBEIDSANALISTENCllRSUSSEN . 

werd in West-Duitsland ca tweederde 
van de nieuwe investering-en gefinan~ ' 
cierd uit ingehouden winsten. Men bere· 
kende in de prijzen, zelfs officieel, een 
"Wiederaufbaupremie' '. 

De laatste jaren is tengevolge van de 
situatie op .de arbeidsmarkt, de pl"ijs
stijgingen van· kapitaalgoederen en an
dere oorzaken dit percentage belangrijk 
gedaald, zodat meer op. vreemd kapi
taal een beroep moet worden gedaan, 
hetgeen mede tot de hoge kapitaalrente 
heeft geleid. 

Toepassing van· het plan-Grappe1'11aus 
zou een omwenteling betekenen op ve
lerlei gebied, :waarvoor de situatie thans 
(nog) niet rijp :lijkt;·. Toch zijn er zoveel 
tekenen van ·verval van het vigerende 
stelsel, dat een . bestudering van de 
fiscale denkbèelden · van dr.· Grapper
haus de moeite· waard moet zijn. ' 

I 

J. van Galen 

Kant-_ 
t·ëke-

• • n1ng 
DEMOCRATIE 

========_·=====-" De parlementaire democratie 'is een regeringsvorm die het grootste 
deel van net Nederlándse voJk op 
prijs stelt. Voor: het oudere gedeelte 
van ons volk ·geldt als waarschuwing 

_========~====- ·· en als b,lijvende · herinnering nog _ steeds de bezetting?tijd, toen die par-
lementaire d.emocratie niet kon func
tioneren. Maar te . we1mg wordt 
gezegd welk . eèn weelde parlcmene 
t8.ire deinocJ:iátle ~s en hoezeer ·men 
moet oppassen n1et toe te geven aan 
uitwassen die elk 'stelsel nu eenmàal 
in embryona~e vorin in zich draagt. 
Ik werd in die mening nog eens ge
sterkt . door é~n hoofdartikel in het 
Vaderland, waaruit ik de volgende 
passage citeer: 

"Toch heeft de Kamer nog twee 
lange dagen over militaire zaken ge
sproken. Dit kon alleen door einde
loos te herhalen plus een uitgebreide 
serie kleingoed te berde te brengen; 

· zelfs de verbouwing van de k.euken 
van de kokschool .behoorde daar bij-
voorbeeld toe. · - · 

:Dit detaillisme zou nog te begrijpe:t1 
~-==-· zijil; _als de. defensiebegroting niet 

reeds uitvoerig in ppenbare commis-I' sievergadeiing.en was besproken. Die 
vergadering.en 'hebben juist ten doel 
het mogelijk te·,maken, dat de ple
naire Kamervergaderingen zich tot 
de grote lijnen· beperken. Aangezien 
de Kamerleden keer op keer bewij
zen, dat ze zich - hoeveel debat
uren ook aan openbare commissie
vergaderingen zijn besteed - in geen 
enkel opzicht wensen te beperken, 
moeten die zogenaamde voorberei
dende vergaderingen maar snel ovet·
boord worden. ·gezet. 

In het begin hebben we sympathiek 
tegenover deze · nieuwe wijze van 
begrotingsbehandeling gestaan, om
dat we er, net a.ls. de Kamerleden, 
een oplossing in zagen voor het oude 
allerwegen gelaakte systeem van be· 
grotingsbehandeling. In al die jaren, 
dat geëxperimenteerd is met de 
openbare commissievergaderingen is 
echter gebleken· dat er tegen de on
stuitbare praatzucht van de Kamer
leden. geen kruid is .gewassen en dat 
zij niet bereid zijn zich door een 
drastische beperking van de spreek-

. tijd tegen .zichzelf te beschermen." 
Woorden, waar wij het van halte 

mee eens · Jnmnen zijn en die cle 
Kamerleden goed in gedachten moe
ten houden. 

.D. W. DETTMEIJER 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Plan ansholt 1980 
·wanneer men op dit ogenblik over het 

plan Mansholt 1980 spreekt, zijn er twee 
onderwerpen aan de orde, Het Neder
landse lid van de Europese Com:mi,ssie 
heeft in de ·Raad van Landbouwmi· 
nisters zijn ideeën ontvouwd.over een in 
de komende tien jaren te voeren sociaal 
en structureel beleid in de landbouwsec
tor en daarbij tevens de prijsvoorstellen 
vooi· een aantal landbouwprodukten 
voor het jaar 1969/1970 ingediend. Het 
eerste deel zou men zijn beleid op lange 
termijn kunnen . noe:men, de 
prijsvoorstellen dat op korte, waarbij 
deze reeds in het kader van dit struc
tuurbeleid passen. 

Grondgedachten 

G1·ondgedachten van deze toch wel op
zienbarende voorstellen, waarmee 
Mansholt zich voorlopig weer · in het 
nieuws heeft geplaatst; zijn het .sterk 
ac11terblijven van ·het landbouwinko· . 
men en vàn het levenspeil bij . dat van 
andere beroeps- en bevolkingsgroepen· 
undanks een zeer kostbaar prijsbeleid. 
Nederland is het enige land waar de 
land- en tuinbouw nog een redelijk en 
ongeveèr evenredig ·deel verwerft van 

· hét · natiol:l:aJe inkomen. ·In de andere 
EEG•lande11 blijft dat tot·45 pct.· a,çhter, 

Dit euvel nu is door ~-he,t ·vaststéllen 
van hogere prijzen ·niet of nauwelijks te · 
vélibeterèn ·. ·orndat-· de prodU!ttie-eenhe• 
dèiî, ·de 'bedrijven dus; veel te·klein' van 
omvang zijn. Enkele · cijfers Jtoneil , dit 
a:a:n:' Van · aüe bedriJven heeft 75 pct. 
slechts rationeel werk voor driekwart 
manin'acht; 80 pct: van de 'bedrij:veiJ.
heeft minder dan 1~L l~oeilen, terWijl 
met de huidige teehnîSÇ'h,~:. middelen 1 : 
arbe4!~lrr~0J.it · 40 ·ifto~·60, ~ó~ieh ka;n ver
zorgen. ~'rw~derde ·;van; a:ll_e· bedriJven in 
de Gemeenschap beschikt over p1inder . 
dan 10 ha grond.- , De st~ging van de 
gemiddelde · bed~ijrsgrootte is zeer on
voldoende. In Frankrijk bedraagt deze 
slechts 1 ha gemiddeld per 2% jaar; in 
West-Duitsland gaat dit nog langzamer. 
En dat tei.'Wijl d'e 111Óge,lijkheden om te 
mechanisei·en ·. ohüitJ?utteliJk: ~ijn gewor
den. Maar ,yoor éen. rédêlijke mechanisa
tie is nodit voldoende kapit;:tal in een 
rendabele aanwendingsmogelijkheid, dus 
ook bédrijfsgrootte. 

. Een tweede. uiterst . belangrijk~ uit
gangspunt is; dat de prod.ukÜe ,van tar
we, s_ui-ker en zuivelprodükte!l groter is · 
geworcten dan de eigen EEG , consu;rnp
tie. Daar op de wereldmarkt reeds. l!'lng 
chaotische situaties heersen en, alle ex
portereilde landen via, alle . mogelijke 
methoden tegen zeer lage en verliesge
vende prijzen hun oversch_otten. trachten 
te spuien, kosteh de groeiende El!JG
overschotten steeds meer aan hèt land
bomvfonds. Het geschatte bedrag voor 
1969 is reeds 2 miljard dollar! Het 
prijsbeleid met gelijke prijzen voor het 
gehele EEG gebied ondanks de grote 
verschillen in omvang en aard der be
drijven, dus ook in lmstprijzen, stimu
leert bovendien de produktie en belem
mert een zel,ere produktiespecialis'ltie. 

Sanering 

De heer Mansholt _wil nu een grote 
sanering, die zich bovendien aanpast bij 
de reeds 20 jaren aan de gang zijnde 
exodus van werkers uit de landbouw. 
Terwijl 20 miljoen mei1sen, in onze zes 
Iandei1 in 1950 nog in de land,· en tuin
bouw werkten, slonk dit getal in 1960 tot 
15 miljoen. Het zal -in 1970 verder .terug
gelopen zijn tot 10 miljoen. Mansholtwil 
nu bevorderen dat er in 1980 nog 5 
niiljoen zijn overgebleven. 

Hierbij dient aangetekend," dat eerst 
de landarbeiders in groten getale de 
landbouw hebben verlaten, waarna de 
boerenzoons volgden. Nu zullen echter 
de bedrijfshoofden zelve moeten ver
trekl\en. · Daarom ook bestaan de maat
regelen, waaraan· in het m~morandUJ11 
van de Europese Comm!ss1e gedacht 
wordt, maar die pas lil de vorn'l. van 
voorstellen aan de Raad van ministers 
zullen worden aangeboden na ~en uit
voerige discussie met Europees l'>arle
ment, sociaal-economisch comité, be
drijfsleven en andere belanghebbende 
groepen, uit een drietal soorten. 

Om het beëindigen van het bedrijf te 
vergemakkelijken wordt de ouderen -
de helft van de bedrijfshoofden is ouder 
dan 57 jaar - vervroegd pensioen met 
uitkoop aangeboden, Voor de jongeren 
dienen studiemogelijkheden en omscho· 
linO'scursussen op ruime schaal ge
cr;ëerd te worden. Wij zouden dit de 
sociale begeleidingsmaatregelen kunnen 
noemen. Voor hen die blijven en ·hun 
bedrijven willen aanpassen aan de mo
derne eisen, moeten subsidies en ltre
dietfaciliteiten geschapen wor:len. 
Voorts dienen alle samenwerkingsvor
men, die leiden tot g-rotere en rendabe-

door mr. 
J. F. G. 
Schlingemann 
lid voor de 
VVD van de 
Tweede 
Kamer 

ler produldie-eenheden met premies e~1 
subsidies aangemoedigd worden. 

Dit zou men als het directe econo-
mische maatregelenpal,ket kmmen 
beschouwen. 

Daar echter een .bekend versehijnsel · 
is, dat vergroting van de bedrijven en. 
een efficiëntere bedrijfsvoering de pro
dul,tie stèrk opvoeren, . is het derde stel 
maatregelen gericht op het uit de pro
duktit'l haleh van 5 miljoen ha en. het 
afslachten met premies van 8 miljoen 
melkkoeien .. Tevens moet er geen pro, 
duktiestimulans meer uitgaan van de 
p,rijzen. Zij zullen dus .. praktisch nieL 
meer verhoogd worden,_ In. dit licht: ~· , 
zien, zijn de prijsvoorstellen vàn , de 
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Conunissie · voor het. volgend jaar met 
kleine verlagingèn voor de granei1, het 
koolzaad en· suiker en zonder een verho· 
ging van de melkprijs· reeds een onder
deel vaii het geç'lachte beleid op langere 
termijn. Want met de voortdurende 
kostenstijgingen en de voortschrijdende 
inflatie betekent een prijzenstop een 
reële verlaging van inlwmen. 

Reacties 

De eerste reacties op. de plannen Z1Jl1 
hier en daar heftig en emotioneel, maar 
wat ernstiger voor de indiener is, ner
gens benioedigend: .De Westduitsers 
achten ze onrealistisch en veel te in
grijpend .. voor de verhoudingen op het 
p~attel~md: De Franse· minister van bui
tenlandse .za.~,en, Debi·é, noemde het een 
merkwaardig' werkdocument, de Franse 
la11dbouworg-anisaties ·.vonden de ,planc 
nei1 te ambitieus. In Nederlandse krin· 
gen, minister Lardinais en landbouwor- · 
ganisaties, is men bereid in een ernsti
ge studie de goede kanten te zoeken en 
te verdedigen, maar er is ook al een 
aantal l'ritische kanttekeningen te ma
ken .. 

Wij willen hier een vijftal, door ons 
op dit ·ogenblik gevoelde bezwaren, 1wrt 
opsommen, , • 

1,. Zee1· ,veel. zal. afhangen. van de vraag 
pf ' rnen ):egionaal de .nodige werk ge~ 
legei11:leid buiten. de landbouw weet te. 
scheppe1i, en aan te trelrken~ Gezien 

, d~ moeilijkheden,· die Wij reeds in ons. 
kleine .land. heb)Jen,. de. regio11ale 

, spreiding, vm1 de .. werkgelegenhffid.op 
·, gang, te. krijgen,. zetten wij heel wat 

scep~i:Sçil~· yraa.gtekens bij dit belang, ._ 
rijke ·aspect van. d}t -p1an voor het ge- . 

, hele, gmté EEG~gebied, Men· bedenke 
nameliJk dat zonder· een dergelij-k re
gionale ontwikkeling, hele gebieden 
in Europa ontvoErt en onbewo=baar 
wm·den. 

2. J)i.. het gehele plan wordt voorbij ge.
. ga,<tn aa~1 de· enorme . cultuurtech
nische w'.erken · die uitgevoerd zullen 
mo.eten worden om een efficiënte be
dri:}fsv,oering op grote bedrijven. mo-

' gelijk te niaken, De gelden hiervoor 
. nodig, de tijdsdUUr om het Uit te 
. yoer<;n. en .de grote· kapitalen, die de-

nieuwe' bedrijfshoofden. nodig zullen. 
hebb.eri, . zullen de. grote bottle-neck. 
worden. Pe geplande 10 jaren lljl,en, 

. gé2;ien ook weer de .ervaringen in een 
larid ah,; het onze, to~aal onvoldoende. 

3. Het .plan biedt, ondanks het uit de 
produktie nemen· van grond en vee, 
geen oplossing voor hèt grote pro
bleem, hoe de prociuktie .aan te pas
SC11. aan, "qé Vr'(l;ag~ AIJereerst is_ het 
meedoen aan de.· maatregelen zo\vèl 
voor dè boeren als voof de lid~staten 
geheel gestoeld .op hef beginsel ván 
de vrijwilligheid. · Vöörts· staat -het 
van te voren vast dat het afslachten 
van natuurlijk 8 miljoen van de 
slechtst producerende melkkoeien .. 
geen enkele waarborg geeft voor het 
terUglopen van de melkveestapel met 
dit aantal, om maar bij dit onderdeel 
te blijven. Ten' slotte p'roduceert een 

. bedrijfstak landbouw, bestaande ·uit 
. werkelijk grote, rendabele pl;oduk-
tie·eenheden een veel hoger kwantum: 
dan de huidige. 

4. De soci:'!Je voorzieningen zijn uiterst 
kostbaai·. Het' zal de vraäg zijn of de' 
zes regeringen bereid zijn de helft 
van de: lmsten hiervan gemeenscl~ap
peHjk te dragen. Ook kan men zich 
afvrag·en, of deze sociale verbeterin
gen,. zo' zij·. al aaiwaardbaar zijn, be- · 

Repetitieboek • Gemeenterecht 
G. M. de Schipper -. Directeur Bestuursschool Zeeland 

Priis f 8.75 

Repetitieboek -Staatsrecht, 
Strafrecht en Privaatrecht 

G. M. de Schipper en Mr. Ch. L. Verhoeven 

Priis f 12.50 
Deze uitgaven stellen· u in de gelegenheid snel de nodige kennis op te doen 
van de voornaamste onderdelen van het recht. De boeken schenken aandacht 
aan de jongste ontwikkelingen. 
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DR. MANSHOLT 

perkt kunnen blijven tot de land- ' 
bouwbevolking. 

5. Ten slotte zouden wij willen opmer- · 
ken dat het welslagen van dergelijke· 
zeer ingrijpende hervormingen ~Heen · 
mogelijk is met behulp en met de 
instemming van de betrokkenen. Ge· 
zien de uiterst onhandige Wijze waar· : 
op de diènsten van de heer Mansholt · 
in ·de · achter ons · liggende maanden, 
de bijzonderheden van het plan heb- · 
ben laten uitlekken en gezien de kop~ 
peling, reeds nu aan voorstellen voor 
lagere prijzen, is het vertrouwen van 
de boerenbevolking in hem en zijn 
medewerkers in verschillende delen. 
van de .EEG tot het nulpunt gedaald. 
Wie de boerenbevolking en hèt plat• ' 
teimi.d kent, vraagt zich ·ook in ver· 
bazing af, of,·de .. me9ewerkers van· de: 
heer Mansholt alle. contact met· de' 
praktijk hebben verloren; . . ... 

'· Deze psychologisch verkeerde aan·' 
pak is des· te meer· te betreuren, ; 
omdat· er ze lier een aantal gezonde' 

· gedachte1i iri het mernorandum ·ter 
·· ·vinden zijn· en omdat· de ontwiklteling::; 
· in· de komende jaren wam1eer ,er;.: 

zelfs zonder •-maatregelen; velen de·: 
·, landbouw de rug zullen:· toekeren, eem 

goede begeleiding best · zou lmnne!l'· 
gebruiken. 

Liberale winst 
in Luxemburg 

;Bij d,e zondag jl. gehouden par~ · 
lementsverldezing·en in Lm;:em· 
burg hebben de libet·alen een gl'()~ . , i 
te overwinning geboelxt. Zij behaal• " 
tlen_ 16,58 procent van de stem-, 

I , · men en verhoogden . daarmee hun , .~ 
zeteltal van zes- tot el~. , , 

De. grote verliezers waren·, de,:· -:r 
socialisten, die tot dusver ovèr 21 .· 
f!;etels beschikten, maar dit aantal 
bij 32,28 iJrocent van de stemmen 
zagen teruggebracht tot 18. De 
christen·socialen bleven dé 
grootste partij in l,.iL-xembtirg vor· · 
men met 35,30 pr:ocent. Zij heb- !. 

ben thans in het parlement. 2Fze,· ' '· 
tcls (één minder dan voorheen). , 

De communisteli hebben voort.,·,'· 
aan zes in tlla~tts van vijf verte· · 
genwoordigers in het Luxem~ 
burgse parlement, dat uit 46 le
·deu bestaat. Verwacht wordt dat 
dè christen-socialen -en de libera
lell, · <lie dus samen thans 32 zetels 

bezetten, een coalitie-regering 
zullen vol'lnen. 
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Onderzoek politieke 
te verstrikt voelen in de onderneming 
waarin zij werken. 

Het valt uiteraard buiten het bestek 
van dit artikel op andere, niet minder 
belangrijke conclusies van de schrijver 
in te gaan. Doel was slechts een kort 
inzicht te geven in de materie die door 
hem wordt behandeld. Een materie- die 
niet alleen waard is ernstig te worden 
bestudeerd door allen die in het be
drijfsleven een staffunctie vervullen, 
doch ook door hen die zich op hoog voorkeur employees . niveau met de praktische politiek bezig
houden. Wij denken hierbij met name 
.aan degenen die verantwoordelijk zijn 
voor de pu~lic-relations en propaganda 
van de politieke partijen. 

Van dé hand van dr. J. Berting is een 
interessante studie verschenen over 
middelbare administratieve employés in 
negen grote Amsterdamse bedrijven. 
Dit bijzonder belangrijke onderzoek gaf 
hij de titel mee van "In het brede 
maatschappelijke midden"*). De studie 

"arbeidersklasse". De verschillen in po
litieke ·voorkeur blijven echter op de 
hogere functieniveaus bestaan. 

Vakbeweging 

richtte zich tot de volgende grote onder- De employés achten de invloed van de 
nemingen in de hoofdstad, te weten: de grote concerns (van ·Mertens uitspraak 
Amsterdamsche Bank NV (thans Am-
ro-Bank); de NV Koninklijke .Neder• over de beruchte 200 wastoen nog ge~J:l, 
landse Vliegtuigfabriek Fokker; het Ge- sprake, S.) op de Nederlandse sam~I1fe;. 

·ving te groot. De discrepantie tussen· ·de 
meenschappelijke Administratiekantoor door hen waargenomen invloed en de 
(GAK); het Gemeente-energiebedrijf 
(GEB); de Nederlàndse:' bok; en· volgens hen gewenste invloed is het 
Scheepsbouw Maatschappij (NDSM); de _ grootst bij de sociaJistische employés. 

De invloed van de vakverenigingen is 
Plaatselijke Telefoondienst Amsterpam daartegen volgens de employés niet te 
(PTD-.Amsterdam) ; de Rijkspostspaar- groot. Alleen de socialistische employés 
bank (RPS); de Sociale Verzeke- wensen van de vakverenigingen. een 
ringsbank (SVB) en Werkspoor NV grotere invloed dan thans het geval is. 

A~~~~r~~· dit' Amst~1:d.amse onderzoek Van de overige employés acht slechts 
een zeer klein deel de invloed van de 

was het toetsen van een aantal gangba- vakverenigingen te groot. De meerder-
re opvattingen over de samenhangen heid van hen wenst echter de vakver
tussen verticale intergeneratie en inter-

I" "dd 1 enigingen iets meer invloed toe. 
g:eneratie-beroepsmobi lteit van rol e - ,._ -Opvanend is voorts-·· biJ",. dit onderzoek 
bare administratieve employés in grote 
ondernemingen aan de ene kant, en hun dat de employés die in vergelijking met 
"subjectieve klassepositie", hun aspira- hun vader in sociaal opzicht gestegen 
ties en verwachtingen in hun be- zijn, vaker een socialistische politieke 
roepswereld én daarbuiten, hun politie- voorkeur vertonen dan degenen die in 
ke VOOrkeuren, hw;t, ,hOl,Jdingen: ten op• dit qpzicht ;niet m'öbiel zijn.·gew~~st.-.pE)'' 
zichte van het werk· eri de m.l.derneming zg'll. sociaal gedaalden zijn pölitiEik het 
waarvan zij deel uitmaken, de betekenis meest rechts georiënteerd. 
die zij hechten aan het georganiseerd Deze resultaten komeft volgens de 
zijn in vakverenigingen, . aaFl de . andere schrijver overeen . met • soortg~lijke on
kant. . . . , , . derzoekgegevens uit andere landen in 

Het gaat hier om ni.aimelljke em- · West-Eurçspa, doch wijkeil weer af van 
ployés die met _een gelijke scholings- de in .Amerika verkregen gegevens. 
graad ,op de arbeidsmarkt kwamen (mu
lo of drie jarige hbs) en die ten- tijde. 
van het onderzoek reeds lang genoeg 
één of meer werkkringen hadden ver
vuld om in het beroepsleven intragene
ratiemobiliteit te hebben kunnén erva
ren (alle ondervraa,gden waren ouder 
dan 29 jaar), maar die ook weer niet 
zo'n lang beroepsleven achter de rug 
hadden dat intrageneratiemobiliteit in 
de toekomst niet · erg waarschijnlijk 
meer zou zijn (alle ondervraagden wa
ren namelijk jonger dan 46 jaar). 

De auteur is er bij zijn studie van 
uitgegaan dat in onze .samenle':'ing een 
groot aantal diverse onzelfstandige mld
denaToepen is uitgegroeid tot wat men 
een" "breed maatschappelijk midd~n" 
kan noem.en, waaruit de naamgevmg 
van zijn boek duidelijk is verklaard. 

Hoewel dit onderzoek dus een veel 
bredere opzet heeft · dan alleen het 
vraagstuk van de door dr. Berting on
derzochte administratieve employés met 
betrekking tot politieke . voorkeur en 
instelling, beperken wU ons ~n dit geval 
uitsluitend tot dit laatsgenoemde facet 
van zijn belangwekkende studie. 

Socialistische aspiraties 

Uit het door dr. Bertipg verrkhte Pil

derzoek blijkt onder meer di!-t de helft 
van de bestudeerde Amsterdamse em
ployés een socialistisCh<'f-J:>(Ml~Î~~~ voor
keur heeft (PvdA: 42 °pct.; PSP 7 pct. 
en CPN 1 pct.). Van deze employés 
voelt 36 pct. zich in politiek opzicht 
(matig) links. Deze links georiënteerd~ 
employés hebben overwegend een poll
tieke voorkeur voor de PvdA, PSP of 
CPN. _ 

Invloed vvo 
Naar functieniveau is de voorkeur 

voor de socialistische partijen gelijk 
verdeeld. De voorkeur voor de VVD is 
in de hogere functieniveaus geringer 
dan in de lagere. Het hoogste percenta
ge van voorkeur voor de VVD wordt 
gevonden onder hen die intergeneratio
neel zijn gedaald en tevens in het be·
drijf het laagste functieniveau bezetten. 

De sociale herkomst van de employés, 
zo wordt geconstateerd; is, ook wanneer 
men afziet van de dimensie 
"hoog-laag", van betekenis, hetgeen 
onder andere blijkt uit de grote stabili
teit van de politieke voorkeur in verge
ljjking met die van de vader en uit de 
samenhang van deze voorkeur met de 
factor -religie. 

Wat- d.e houding tegenover de ·vakbe
weging betreft speelt de sociale her
komst evenwel een geringe rol. In het 

· · algemeen zijn de employés die lid zijn 
van een· vakvereniging de meer in hun 
werkkring gevestigde personen die ta
melijk positief staan tegenover de on
derneming ·waarin zij werken en juist 
op basis van deze positieve oriëntering 
enige invloed op de onderneming willen 
uitoefenen. Het lidmaatschap van een 
vakvereiliging impliceert volgens de au
teur zomin gevoelens van solidar1teit 
;m~b de ;,arbeidersklasse", als antagonis
tische gevoelens op basis van klasse 
tegenover de onderneming waarin zij 
werken en tegenover de bedrijfsleiding. 

De employés die lid zijn van een vak
vereniging zien hun toekomst in het be
roep in sterke mate samenhangen met 
de onderneming waarin zij thans wer
ken. Dit perspectief brengt met zich 
rrïèe -dàt ziJ hun prorriotiérnogèlijkheden• 
duidelijk zien beperkt tot het middelba- . 
re niveau waarop zij zich thans bevin-:. 
den. 

Diegenen die zijn georganiseerd zijn 

nu juist niet degenen met een zwakke· 
marktpositie. In het algemeen kan vol
gens dr. Berting worden gesteld dat de 
employés met de laagste inkomens en 
de minste zekerheid de laagste orga- · 
nisatiegraad vertonen. · 

!In de fuik 
. Verlaten wij thans· de politieke con
'clusies van deze studie, dan is het zeker 
,belangrijk te wijzen 'op een belangrijke 
:stelling van de auteür met betrekking 
'tot de algemene positie waarin <j.e admi
:Uistratieve employé :·zich veelal meent 
ite bevinden. Dr. Berting constateert 
'dan onder meer dat<'Vooral bij hen die 
(berusten in de gegevep situatie het, ge
'voel overheerst dat men in een fuik is 

Het is jammer dat in· de studie van 
dr. Berting geen conclusies meer kon
den worden opgenomen ten aanzien van 
de ontwikkeling en invloed van D'66 op 
de door hem onderzochte categorie. 

.Wellicht kan zijn belangwekkend on· 
·.!lérzoek aanleiding zijn voor anderen 
om op zijn thema voort' 'te borduren en 
t-e; tracbte~ nieuwe gegevens te verza
melen over het door hem behandelde 
onderwerp. 

G. STEMPEER 

*) Uitgave J. A. Boom en Zoon· te Meppel. 
260 .blz. Prijs f 17.50. 

·.Liberalen _ ''69 
!gelopen van waaruit gèèn terug moge- De heren W. M. Koî>illans en J. A. H. 
lijk is. Dat geldt in het bijzonder voor - Post; die behoorden ·tot de initiatiefne
hen die na jaren ontdekken dat zij ge- roers van het in februari in Woudscho
ringe kansen hebben in de onderneming ten gehouden contact-congres voor 
waarin zij werken vooruit te komen en_ .. , VVD'ers _ on_der de veertig jaar onder 
:elders evenmin mogelijkheden zien en , .. het motto: ,;Wat bindt jongeren aan de 
;derhalve moeten accepteren dat zij in. VVD - nu en in de toekomst?", hebben 
idie onderneming zijn vastgelopen. .2 :, , , .• ,.:.-'.een - discussie-centrum opgericht onder 
i' Dit "fuik-syndroom", zo me.J;!{t,. d(l_ :óe naiin; Liberalen '69. 
i~chrijver op, beperkt zich 1 ,ecJ;tte.r;. niet,',,, Hun -~b~doeling is om bij VVD' ers en 
!~neen tot deze categ~rie. Men .. lt.a.:n ~eg~, ,,;,:sympath:\'i:i,anten o.m. door middel van 
'[gen, aldus dr. Bertlng, dat_ vele em- hearings;' studies en congressen te 
,ployés zich in meerdere of mmdere ma- trachten steun te verkrijgen voor de 
i -Idee dat de VVD- "straks gezien moet 

< lf;uhnen worden a.ls èen volkspartij voor 
: ' voorUitstrevende : democraten, die een 

.. , · onafhankelijke" ·plaats inneemt in het 
huidige partijbestel en een duidelijk 

_, . niet.-socj.alts_ti~ch beleidsprogram 
voorstaat·~.. . . . . . '. 

· ~erkeersbeleid 
' .. 

:met obstakels 
zijn· te ontkomen. Zo staat in deze een 
plan voor de Mauritskade op stapel, 
hetgeen wel weer protesten zal uitlok
ken, omdat daarmee opnieuw een stukje 
stlèdeschoon verloren · zal gaan. Maar 
wàt het zwaarst is, zal ook het zwaarst 
moeten wegen en dat zware is, dat het 
Hllagse autopark in ca. tien jaar ver
dl;lbbeld is! Als er geen omvangrijke 
verkeersvoorzieningen worden getrof-

. fen, dreigt onze stad en niet alleen de 
Nnnenstad, te verstikken. 

'Minder plezierig, maar wel te ver
wachten, was de mededeling, dat op 
dén duur toch niet zal zijn te ontkomen 
aan een ongelijkvloerse kruising bij het 
Willem Witsenplein. Bij de reconstructie 
van de Benoordenhoutseweg is daarmee 
oyerigens wel rekening gehouden. Jam
mer, dat men het maar niet meteen 
heeft gedaan, maar, als we ons niet 
vergissen, ontbrak daarvoor indertijd 
het geld. 

De wens, dat het Binnenhof eindelijk 
het aanzien van een veemarkt zal kwijt
raken - mr. Dankeiman sprak van 
een varkensmarkt - zal voorlopig wel 
n~et worden veryuld. Het rijk heeft 
nl.. afgezien van de bouw. yan een onder
gr;ondse garage aan de Hofweg. Jam
mer. 

En wat de ondergrondse parkeergara
ge onder het Malieveld betreft, daarop 
wordt nog steeds gestudeerd. Waarvoor 
dit nodig is, is ons niet duidelijk. Er 
waren toch al geruime tijd enige prak
tisch bruikbare plannen? Hoe langer 
men hiermee wacht, hoe meer geld het 
za' kosten. En dat is misschien nog wel 
een van de meeste trieste problemen, 
die een snelle verbetering van de ver
keersvoorzieningen in de weg staat. 

Men héeft vo'orlopig vier "werkdoe-
len' •, namelijk: · 
·e "de creatie van een liberale toe
komstvisie", 
• de opbouw van een voorlichtingsplan 
daartoe, 
· e een begin maken met de samenstel{ 
ling van een "rationeel programmabe-' 
leid" en 
• "de VVD de grootste onafhankelijk~ 

·' volkspartij te lateri zijn". ; 
' De resultaten van deze en andere inii 
tiatieven zal men in de vorm van r.ap+ 
porten ter ·beschikking stellen van het 
hoofdbestuur van de VVD. i 

· . Op . 8 en 9 ;{ebruari 1969 zal in het 
· cönferentie-oord Woudschoten te Wou-' 
denberg-Zeist door genoemde heren een 
discussie-cong-res worden g-eorganiseerd~ 
onder het motto: Is de VVD het Vleeff1 
Vis-Dilemma? Het correspondentie., 
adres van Liberalen '69 luidt: pja Poli1 
peil, Nieuwe Zijds Voorburgwal 314 t~' 
Amsterdam. i 

Het hoofdbestuur van de VVD tel•ent 
hierbij aan: !' 

Daar het hoofdbestmw van mening i8 
dat de VVD reeds nu door haar leden 
en sy·rnpathisanten wordt gezien als een 
liberale volkspartij, die per def-initie de~ 
mocratie, vrijheid en voon~itgang itf 
haar vaandel voert, acht het dit initia+
tief volkomen overbodig . 
. Er..- best(l_at .. ?tatunrlijk. w(!l behoefte a cm . Órigi.néle gedachten. G-ezien de: 

·naam van het centrum (Liberalen '69)' 
en de titel van het congres 
(Vlees-Vis-Dilemma}j meent het hoofd
bestuur dat de leden bij het verkeerde 
adres Z01bden zijn wanneer zij zich bij 
het opgegeven adres zonden aanmelden. 
Het in febrnari 1968 geltonden congre'8 
werd georganiseerd door een .grotere. 
groep, met instemming van het hoofd-!, 
best1mr. 

1
H et staat natuurlijk iedereen i·• 

vrij een congres te beleggen. De partij, 
als zodanig staat hier echter bu·iten. 

. Toch zijn de employés die een socl~
listische· vöOrkeur vertonerr·,"in vergeliJ· 
king met de politiek anders gerichte 
employés niet minder tevreden .. over 
hun promotiekansen in -het bedriJ~ en 
.over de rechtvaardigheid van. hun mko
mén dan hun overige collega's. Even
min hebben zij meer sollicitatieplannen 
dan hun niet-socialistische coHega's of 
zijn zij meer ontevreden over hun be
roep-skeuze. . . 

Op een bepaald gebied acht de schriJ· 
ver de politieke oriëntering. een factor 
die van betekenis is voor de houding van 
de employés tegenover hun werk in de 
onderneming waarin . zij werken. 
Zo staan de employés die een voorkeur 
vertonen voor socialistische en arbei
derspartijen, voor zover zij op -~e lager.e 
functieniveaus werkzaam ZlJn, kri
tischer tegenover hun marktpositie 
(vooral wat betreft hun houding ten op
zichte van het salaris, de promotie
kansen en de waardering die men in het 
bedrijf ontvangt) dan de employés 'Yier 
voorkeur naar andere politieke partijen 
uitgaat. Naarmate de employés hogere 
posities in het bedrijf bekleden, verva
gen evenwel de verschillen tussen de 
"linkse" en "rechtse" employés wat '!Je
treft hun houding tegenover hun markt
positie. De "linkse" employés worden 
dan meer tevreden op dit punt. Even
eens plaatsen zij zich dan minder in de 

Ondergetekende wenst lid te worden van de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie. 
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De heer VONDELING wensen wij 
een rustige oudejaarsavond, zonder 
voorproef van 1969. Dat zou 
immers slecht smaken als je in dat 

. · jaar voorzitter wordt van de zo 
· verdeelde PvdA. Nog even niet 

aan denken! 

Minister SCHUT kreeg het met 
75 Eerste-Kamerleden aan de stok. 
Dat is natuurlijl< niet eerlijk, met 
z'n allen tegen één. Daarom en 
omdat de heer Schut het aan de 
andere kant toch echt niet slecht 
doet wensen wij hem als troostprijs 
op oudejaarsavond een extr·a 
lekkere oliebol. 

Voor de heer MERTENS het 
lidmaatschap van de Raad van State 
en commissariaten bij Shell) Unilever, 
Philips en AKU. Opdat hij behoort 
tot de 201 Nederlanders, van wie 
alle anderen slaaf zijn. 

Wensen voor 
riend en 

tegenstander 
Wat 1969 ook mag brengen, we hopen in ieder geval dat ze er 

ook aan het eind van dat jaar allemaal nog zullen zijn, niet alleen 
onze vrienden, maar ook onze tegenstanders. Wat zou het leven 
kleurloos zijn zonder de Koekoeks en de Vondelingen, de Lank
horsten en de Van Mierloos. Daarom, ook al doen onze wensen 
voor hen hier en daar misschien wat onvriendelijk aan: voor allen 
toch een Gelukkig Nieuwjaar ! 

Minister WITTEVEEN heeft een 
heel drukke oudejaarsdag, want als 
penningmeester moet hij de laatste 
dag van het jaar natuurlijk alle 
centjes tellen en kijken of de kas 
klopt. 't Zal wel goed zitten en wij 
hopen dat 't het volgend jaar 
zo blijven zal. 

Het lijkt ons dat de heer 
SCHMELZER het niet zo zal 
betreuren dat Wim Kan deze 
oudejaarsavond ontbreekt. 't Is In 
de KVP nu eenmaal nog niet 
allemaal zó doorzichtig geregeld 
en dat zou voor Kan een vette 
kluif geweest zijn. 

Brede vleugels voor mevrouw VAN 
SOMEREN-DOWNER. Om Bart 
Jeroen te kunnen beschermen en 
straks als partijvoorzitster de VVD 
een hoge vlucht te laten nemen. 

Voor de heer BIESHEUVEL zal 
1969 vast geen gemakkelijk jaar 
worden, met al die anti-revolutionaire 
radicale rakkers. Dit jaar verdween 
Barend de Beer al. 't Zou jammer 
zijn als B.B. hem achterna ging. 

Dat de heer KOEKOEK moge 
behoren to.t de vijf miljoen Europese 
boeren, die volgens het plan-Mansholt 
het veld moeten ruimen. Als dat 
tenminste ook figuurlijk is bedoeld. 

Dat de heer HARMSEN moge 
behoren tot die 4.999.999 andere 
boeren, die overbodig schijnen te zijn. 
(Zie verder bij zijn ex-partijgenoot 
Koekoek). 

Dat de heer KRONENBURG moge 
behoren tot het restant van 
4.999.998 boeren .•• (Zie verder 
bij zijn ex-partijgenoot Koekoek 
en zijn ex-partijgenoot Harmsen, die 
van elkaar ook ex-partijgenoot zijn). 



De heer LUNS heeft voor de 
Belgische tv onthuld (waarom moet 
het belangrijkste Nederlandse 
nieuws toch altijd uit het buitenland 
komen?) dat hij per Kamerdebat 
een kilo afvalt. Hij mag zelf kiezen 
of wij hem niettemin of juist 
daarom nog veel van dergelijke 
debatten toewensen. 

Geen spijt voor minister KLOMPÉ 
over de staatsfilmopdracht aan 
Joris lvens. Opdat diens werkstuk 
ongecensureerd in de bioscopen 
komt, ter beoordeling van het 
Nederlandse publiek zelf. 

De heer KLOOS moet - overigens 
niet alleen op oudejaarsavond -
heel voorzichtig zijn met vuurwerk. 
Voor 1969 wensen wij hem meer 
wijsheid toe dan hij tot dusver 
heeft weten op te brengen; 

Voor de heer RIDDER VAN 
RAPPARD, dat hij zijn best mag 
doen Gorkum in de toekomst 
bestuurbaar te laten blijven. 
De Liberale Staatspartij heeft zijn 
stuurmanskunst niet nodig. Die heeft 
geen toekomst. 

De heer TOXOPEUS wensen wij 
toe dat hij er ook in 1969 in zal 
slagen, samen met zijn 
ft•actiegenoten) de liberale 
beginselen met succes in het 
parlement uit te dragen. 

Voor volgend jaar wensen wij 
minister BEERNINK wat meer durf 
toe, vooral bij de voorbereiding 
van een eventuele herziening van 
de Kieswet. Na zowat iedereen om 
advies gevraagd te hebben, is hij 
nu nog niet verder gekomen dan een 
,)voorlopig" regeringsstandpunt. 
Dat kan wel wat slagvaardiger. 
Laat hij een voorbeeld nemen aan 
de heer VAN DIS, die het met de 
paus eens bleek terzake van "de" pil. 
In de kring van Van Dis is er 
moed voor nodig het met de paus 
eens te zijn, waarover dan ook. 
Overigens is hij dáárvoor niet 
benoemd tot commandeur in de 
Orde van Oranje Nassau. 

De heer LANKHORST had dit jaar 
een visioen: geen Leopard-tanks, 
maar skelters om geschillen in een 
leuke wedstrijd te beslechten. 
Ook had hij die f 225 miljoen · 
liever uitgegeven om de pacifistische 
gedachte in Rusland uit te dragen. 
Wat een teleurstellingen allemaal. 
Volgend jaar beter! 

Voor de heer VAN MIERLO een 
0'66-kerstpredikatie en een jaar vol 
overduidelijke medezeggenschap 
ten aanzien van de inspraak over 
het structurele infra-gebeuren aan 
de hand van norinen van · 
democratische doelmatigheid. 
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De heer DE JONG blijkt niet alleen 
een voortreffelijk 
onderzeeboot-commandant, maar 
ook een uitstekend premier. Wij 
wensen hem en onszelf toe dat het. 
schip van staat onder zijn leiding 
in 1969 niet alsnog een onderzeeë1· 
wordt. 

De heer AARDEN heeft dit jaar 
de PPR opgericht. Die 
lettercombinatie doet ons. altijd 
denken aan "politiek probeersel". 
De heer Aarden zal erg zijn best 
moeten doen volgend jaar) anders 
wordt het: politieke prut. 

De heer DEN UYL raden wij aan 
op nieuwjaarsvisite te gaan bij zijn 
fractiegenoten v. C:. Stoel en 
Wierda. Een goed gesprek met hen 
kan hem volgend jaar misschien 
behoeden voo1· nog meer onzinnig 
gepraat op de tv over de Nato. 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Onverstand,ig (I) 

* * De actie "Glaasje op, Iaat je riJ· * den" van het Verbond voor Vei
lig Verkeer is de vorige week wel op 
een heel merkwaardige wijze van start 
gegaan toen prof. Buikhuisen de stelling 
poneerde dat het gebruik van een bnrrel 
per uur en niet meer dan vier in totaal, 
het verkeer niet in gevaar kan bren~en. 
Wij achten ons niet. competent deze 
stelling op medische gronden te bestrij· 
den. Wij nemen onmiddellijk aan clat 
prof. Buikhuisèn medisch gezien, een 
verantwoord advies heeft gegeven. 
Maar of zijn advies tactisch en psycho
logisch verantwoord kan worden ge
noemd, menen wU ernstil(' te moeten be
twijfelen. Zijn advies zal bij menigeen 
de indruk wekken dat bij snelverkeer 
dus wel alcohol kan worden gebruikt. 
Natuurlijk is een dergelijke conclusie, 
in ruimere zin opgevat onjuist, doch wij · 
achten in het algemeen het verant
woordelijkheidsgevoel van de alcohol
drinkende weggebruikers te weinig ont-. 
wikkeld, dan dat de stelling van prof. 
Buikhuisen zonder gevaar zou zijn. 

Buitendien vragen wij ons af wat er 
in de praktijk terecht komt van een 
juiste timing van het alcoholgebruik. 
Het lijkt ons weinig waarschijnlijk dat 
de automobilist die gevoelig is voor het 
door prof. Buikhuisen ontwikkelde 
standpunt, nauwgezet met het horloge 
in de hand zal controleren of hij z{ch 
wel binnen de door de professor aange· 
geven limiet houdt. Hier worden geva· 
ren opgeroepen die onvoorrotelbaar groot 
kunnen zijn en naar onze mening had 
de door prof. Buikhuisen ontwikkelde 
stelling dan osk beter niet in de publici
teit kunnen komen. 

Onverstandig (11) 
* , * Wij menen de uitlating van prl)f. * Buikhuisen cles te meer te moe

ten betreuren, nu duidelijk is gebleken 
dat de bekende actie "Glaasje op, laat 
je rijden" de laatste jaren tót successen 
met betrekking tot de verkeersveilig
heid heeft geleid. 

Dat valt onder meer op te maken uit 
de geringere stijging van het aantal on· 
herroepelijke veroordelingen wegens 
het rijden onder invloed. 

Deze veroordelingen stegen in de ja· 
ren 1964 en. 1965 met respectievelijk 
acht en zeven procent, dwz in 1964 wa
ren er 5852 veroordelingen en in 1965: 
6297. 

In 1966, het jaar na de eerste bekende 
actie glaasje-op, werd voor het eerst 
een daling geconstateerd van twee r-ro· 
cent (6170 veroordelingen). Vergeleken 
met hei voorgaande jaar kon weer een 
kleine stijging van anderhalf procent 
worden waar genomen. 

Het advies om na het gebruik van een 
borrel niet zelf te rijden werd gelukkig 
door duizenden automobilisten opge· 
volgd. Zo bleek bij een landelijke poli· 
tiecontrole vorig jaar, dat een opvallend 
groot aantal vrouwen nuchter achter 

· het stuur zat, terwijl echtgenoten llie 
wel alcohol hadden gebruikt, naast h>~ar 
badden plaats genomen. 

Wij waren dus op de goede weg. Maar 
toch bleef bet aantal ongelukken nog te 
groot om in , dit verband met een 
zekere lichtzinnigheid op te treden, al 
moge deze dan ook medisch gezien ''er· 
antwoord zijn. 

Men kan slechts hopen, dat de gemid· 
dèlde automobilist er van doordrongen 
blijft hoe gevaarlijk het is alcohol biJ 
snelverkeer te gebruiken. Gevaarlijk niet 
voor hemzelf alleen, maar ook voor de 
weggebruikers, die het slaebtoffer wor· 
den, terwijl zij aan het gebruik va!l al· 
eohol part noch d~el hebben. 

Vreemd advies 
* * In een rapport da.t het Raad-* gevend Efficiencybureau Bos

boom en Hegener in opdracht van 
de minister van ''erkeer en wateT
staat beeft uitgebracht over tle doel
matigheid en de structuur van 
de PTT wordt onder meer ge
suggereerd de postbestelling geheel 
af te schaffen, hetgeen een jaarlijkse 
besparing ''all tenminste honderd mil
joen gulden zou opleveren. In plaats 
van deze bestellingen zouden volgens 
het rapport kiosken moeten worden in
gericht waar het publiek zijn post zou 
kunnen afhalen. Als gevolg van deze 
maatregel zou de PTT viet'duizend man 
aan personeel kunnen afstoten 

Het is zeker verstandig dat de PTT 
inmiddels te kemiCC! heeft gegeven op 
clit voorstel niet te zullen ingaan. De 
PTT is primair een dienst\·erlenend be
drijf en wij achten het advies clit !lienst
vcrlenend karakter te ondermijnen of 
zelfs geheel af te schaffen dan ook be
paald vreemd. Juist in onze moderne 
tijd, waarin worclt gesteld dat de factor 
van de dienstverlening in toenemende 
mate op de voorgrond dient te treden, 
sla.at genoemd advies dan ook de plank 

flink mis. 

vrijdag 20 december 1968 - 13 

Economie ·in '69 met 
wijsheid hanteren 

De behandeling van het hoofdstuk 
economische zaken van de rijksbegro
ting voor 1969 - twee dagen openbare 
commissievergadering en anderhalve dag 
plenaire zitting - heeft in de pers nogal 
wat kritiek ontmoet. Toegegeven moet 
worden dat zo'n langdurige behandeling, 
vooral in de · commissie, weinig suc· 
cesvol is ·met het oog op de verslag-ge· 
ving. Toch is het onvermijdelijk dat een 
groot· ,aantal onderdelen van het om
vangrijke departement dat economische 

. zaken nu eenmaal is, aan dè orde wordt 
· ge~teld.' Dat is, zéker één keer per jaar, 

de taak van_ de volksvertegenwoordi
ging. 

Mijn beschouwingen ben ik begonnen 
met een kort algemeen overzicht van de 
economische situatie. Daarbij wee~ ik 
op de weliswaar gunstiger aspecten van 
werkgelegenheid, exportpositie en beta
lingsbalans, maar ook op het breekbare 
van de situatie, mede gezien de interna· 
tionale verhoudingen en invloeden, die 
nu eenmaal voor ons land van essen-
tiële betekenis zijn. · 

Ook daarom is grote wijsheid geboden 
bij alle mogelijke componenten van on
ze economie, bijvoorbeeld ten opziehte 
yan de overheidsbestedingen. Wat dit 
betreft heeft de meerderheid van de 
SER in zijn dertiende halfjaarlijkse rap
port · ook nog eens de noodzaak on
derstreept . van het stellen van een 
grens. De prudentie moet tevens voor 
de loonfactor gelden. In steeds breder 
lagen van de bevolking beseft men dat 
van een zich omhoog schroevende loon
en prijsspiraal niemand voordeel h~eft. 
Erger: daardoor wordt op langere ter
mijn onze economie, dus onze welvaart, 
geschaad. Juist daarom verbaast het 
mij dat van ·bepaalde zijde te hoge 
eisen worden gesteld en bij niet-inwilli
ging waarvan uiterste consequenties 
worden aangekondigd. Ik acht dit een 
weinig constructieve houding. 

Niet alles in de hand 
Men mag zeker waardering hebben 

voor de wijze waarop de minister zijn 
zeer omvangrijke departement beheert, 
ook als het gaat om beslissingen in lndi· 
viduele gevallen. Men kan en mag wel
ke minister van economische zaken dan 
ook niet verantwoordelijk stellen v0or 
alles wat er mis gaat in de economie. 
Hij heeft nu eenmaal niet alles in de 
hand. 

Wat het industriebeleid betreft 011· 
derschrijf ik het in de memorie van 
toelichting ingenomen standpunt, daJ; er 
wel sprake is van een ombuiging van het 
beleid naar meer overheidsinvloed, 
maar niet van een principiële wijziging. 

Ook de prijsontwikkeling, die het af· 
gelopen jaar overigens niet ongunstig 
was, heeft de minister niet in de hand. 
Voor het volgend jaar gaat ook onze 
grootste zorg uit naar de ontwikkeling 
in verband. met de BTW. Door een 
grootscheepse actie voor bedrijfsleven en 
consument en tijdige publikatie van uit
voeringsregelingen is veel gedaan om 
de prijsontwikkeling evenwichtig te Ia· 
ten verlopen. Ten opzichte van het be
drijfsleven - vooral de tot nu toe niet 
ingeschakelde detailhandel - zal men 
begrip moeten tonen voor de vele moei
lijkheden die zich bijvoorbeeld oij de 
calculatie voordoen. Dit begrip bracht· 
de heer De Goede (D'66) in het geheel 
niet op. Hij beweerde dat uit gemak
zucht te veel zou worden berekend en 
stelde een prijsbeschikking vooraf voor. 
Naar mijn mening zou een dergelijke 
maatregel eerder een prijsverhogend ef
fect hebben. Bovendien zou men dan 
vrijwel naast iedere ondernemer een 
controleur moeten zetten Jl,fen moet wel 
van ordeningsdrift bezeten zijn om nu 
wéér met deze gedachte te komen, die 
al bij het BTW-debat door de PvdA naar 
voren was gebracht en door de Kamer is 
verworpen. 

Consumenten-belangen 
Terzake van ·de consumf'ntcnbelan

genbehartiging heb ik vcrschillende op
merkingen gemaakt. In het afgelopen 

door mr. F. 
Portheine, 

lid voor de 

VVD van de 

Tweede 

Kamer 

jaar hadden wij de noodzakelijke 
coördinatie van de vele door diverse 
departementen gesubsidieerde instellin
gen op dit terrein geëist. Die coördina
tie komt nu op gang. Ik heb nu de 
minister gevraagd ook overleg te plegen 
met de niet-gesubsidieerde organisa~ies. 
Daartoe zei hij_, bereid te zijn. In dit 
kader valt ook het door mij bepleite 
invoeren van een wettelijke beperking 
met betrekking tot de colportage. 

Het beleid in het algemeen bracht omij 
nog tot het aanbevelen van een zo ruim 
mogelijke toepassing van de structuuron
derzoeken in diverse branches, waarbij 
organisaties van werkgevers en werkne
mers dienen te worden ingeschakeld. 

In dit blad heeft de heer Talsma al.· 
geschreven over de belangstelling, die 
onze fractie ook bij de behandeling van· 
deze begroting heeft getoond voor het 
tot stand brengen, liefst in de privésfeer, 
van spelregels bij fusies - een ze·er ac
tueel vraagstuk. 

Energievraagstukken 
Een zeer belangrijk onderdeel van de 

problematiek bij economische zaken vor
men de energievraagstukken. Met genoe
gen kon ik cpnstateren dat, naar het 
zich laat aanzien, het gemeenschappelijk 
energiebeleid in EEG-verband een beet
je van de grond komt. 

Ten aanzien van de afbouw var. de 
kolenmijnbouw. in Limburg vroeg ik hoe 
de minister na het zeer uitvoerige debat 
op 2 april - waarin ook wij onze inte
resse voor deze problematiek in een uit
voerige bijdrage beleden, zoals in Vrijh. 
en Dem. is gepubliceerd - de recente 
ontwikkelingen en de vooruitzichten ziet. 
Men is met studies bezig, waarvan de 
resultaten op korte termijn kunnen wor
den besproken. Ook vroeg ik aandacht 
voor de suggesties, die de Mijnindustrie
raad deed met betrekking tot het perso-
neelsbeleid. · 

Wat het aardgas betreft stelde ik de 
minister de in het noorden van ons land 
sterk levende vraag waarom niet - zo
als dat wel bij benzine het geval is -
de transportkosten in d.e prijs tot uit
drukking komen. De minister antwl)ord
de dat bij aardgas het transportpro
bleem anders ligt dan bij benzine. Ove
rigens is, zo merkte de minister op, de 
aardgasprijs in het noorden vijf procent 
lager. Deze verlaging wordt echter niet 
altijd aan de consument doorberekend. 
Een Gaswet zou hier uitkomst kunnen 
brengen. 

Met waardering heb ik gesproken 
over de vergroting van de aardgaspot. 
Daarop heb ik meer de nadruk gelegd, 
dan op opheffing van het z.g. nieuw
heidsbeginsel. Ook drong ik aan op het 
zo spoedig mogelijk indienen van de 
nota over de accijnsheffing op energie, 
een zeer netelig vraagstuk, dat ook van 
betekenis is voor de tuinbouw. 

Ik heb eveneens grote aandacht 
geschonken aan de noodzakelijke 
coördinatie op het gebied der elektrici
teitsvoorziening. Er komt een . nieuwe 
Elektriciteitswet, die de minister veel 
groter bevoegdheid terzake. zal Jeven. 
Er liggen thans alle mogelijke plaatse
lijke en regionale initiatieven ter 1 ilfel. 
Als deze niet gecoördineerd worden -
en dat gebeurt onvoldoende - staan zij 
een zo efficiënt mogelijke elektrici
teitsvoorziening in de weg. Wij moeten 
denken in de richting van één grote 
landelijke, zelf:; internationale centrale 

en van kernenergiecentrmes. Coördina
tie - men denkt thans op dit teL-rein 
aan tijdelijke maatregelen - is van es
sentiële betekenis voor een zo laag mo
gelijke prijs, en derhalve voor de indus
trialisatie, bijvoorbeeld ook in het noor
den. 

Ultra-centrifugeproiect 
In het kader van de internationale 

ontwikkeling besteedde ik waarderende 
aandacht aan de wijze waarop het ul
tracentrifugeproject nu van de grond 
komt. We hebben daarover, zoals ik 
reeds in Vrijh. en Dem .. schreef, in april 
een uitvoerig debat gehad naar aanlei
ding van de beschuldiging van de heer 
De Goede (D'66) aan het adres van de 
minister dat hij de belangen van Neder
land zou hebben geschaad door het pro
ject niet in te brengen in Euratom. Nu 
is gebleken dat de meerderheid der 
Tweede Kamer, die de heer De Goéde 
bij dat debat bestreed, gelijk kreeg. 
Met betrekking tot dit project is nu een 

. samenwerking tussen Nederland, 
Duitsland en Engeland ontstaan. Het zal 
van belang zijn, zo merkte ik op, dat 
mede gezien de voorsprong in we
tenschappelijk opzicht van Nederland, 
met voortvarendheid aan de verdere 
voortgang van de werkzaamheden, i.c. 
de bouw van een proeffabriek, zal wor
den gewerkt. Er zal naar gestr,~efd 
moeten worden dat deze in Nederland 
komt.. . 

Over de Europese crisis der diverse 
ruimtevaartinstituten heb ik vragen 
gesteld. Bij de beantwoording daarvan 
kou de minister 'een iets grotere coördi
natie terzake vermelden. Ook besprak 
ik de crisis in Euratom en zijn eventue
le consequenties voor het RCN in Pct
ten. 

Staatssecretaris 
Op het beleid val). de staatssecretaris, 

speciaal belast met vraagstukken het 
midden- en kleinbedrijf betreffend, had 
ik wel enige aanmerkingen. Hij haalt 
veel overhoop in de mlddenstandswetge
ving, terwijl onvoldoende overleg met 
de centrale organisaties plaatsvindt. 
De staatssecretaris heeft intussen zijn 
leven op dit punt gebeterd. Ernstiger is 
evenwel dat dit overhoop halen gebeurt 
zonder een achterliggende filosofie, die 
men toch behoeft ter beoordeling van 
dergelijke beleid'sdaden. De staatssècre
taris zal zich daar nu pas op gaan be
zinnen, wat mij aanleiding gaf te zeg
gen dat het dan wellicht noodzakelijk is 
met een nieuwe middenstandsnota te 
komen. Ook geschiedt de zo essentiële 
integratie van dit beleid in het totale 
regeringsbeleid niet altijd vlekkeloos. 
Bij het overhoop halen van de vesti
gingswetgeving heeft de staatssecretaris 
het advies van het hoofdbedrijfschap 
Detailhandel gepasseerd. Deze zaak is 
overigens - niet geheel doordacht in de 
adviesaanvrage - bij de SER in onder
zoek. Wat de Winkelsluitingswet betreft 
sprak ik mij nog eens uit voor meer 
vrijheid voor de individuele onderne
mer, uiteraard in een bepaald· beper~ 
kend kader, zoals door de mid
denstandscommissie van onze 'parti] is 
bepleit. · · · ·· . 

Een ander stuk wetgeving acht' ik van 
urgent belang, nl. dat ter bevordering 
van het ordelijk economisch verkeer. 
Verschillende onaangename verschijnse
len kunnen door een dergelijke reg•3ling 
geëlimineerd worden, samenvoeging 
van deelwetten zou veel rompslomp op
heffen. Deze wetgeving, waarbij m.i. 
ook de reclame dient te worden betrok
ken, is van even groot belang voor de 
consument als voor het bedrijfsleven. 
Ook de eerder genoemde colportage kan 
daarin worden geregeld. Ik toonde mij 
een voorstander van bestudering van de 

. z.g. injunction procedure, zoals deze in 
het rapport-Zijlstra belicht wordt. Ik 
hoop dat de staatssecretaris met nog 
meer voortvarendheid aan de totstand
koming van deze regeling - hoe moei-

(vervolg op pag. 15) 

BöDEGOM 
SPIJKENISSE 

Gebouwen van gewapend betonnen 
prefabs voor verschillende doeleinden. 
Vloerplaten in normale afmetingen of 
pasplaten volgeris opgegeven maten. 
Broeibaleken en alle onderdelen va·o~ 
de tuinbouW. 
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,, Gastheren • zn • el gen land'' 

HOTEL ,,DE NEDERLANDEN'' VREELAND 
REST AURA NT -ROTISSERIE .. NAPOLEON" 

VREELAND Afo VECHT 
. BIJ KRUJSINQ AUïOWEQ ftAARLEM/HILVERS\JM +UTRECHT /AMSTE~DAM 

RESERVERING (02943} 1576 

·::.. 

HOTEL· _WITTE_BR-UG 
• : > .-

DEN HAAG·-~ SCHEVENINGEN 

* 
··. ,~Ue'k~~ers met privé bad en douche 

. _;". 

* 
,·lli~~w· ~~staurànt en nieuY/e lou09e-Bar . _ 

KASTEELOUD-WASSENAAR 
IlOTEL- RESTAUR"ANT 

' Vijf minuten .. van oën Haa?k te l:>erëik~n via autoweg. naar A~~ 
. sterdam, 'afbuigen tegenover DierEmpark Wassenaar .. 

<.: 
' . . . . .. ' "' . . ::: _.. ., --. . . . .,. . . . .. • : .. ~ ·f··; .. , / 

, , (g-eheel airconditioned) -

--; ... 

OISTERWIJK- N.-B • 

. Hotel deJwaan, annex Rotisserie "Le Prince de Galles" 
telefoon 04242 • 2109 

I 

Voornaamste huis ter plaatse. 
Kamers met privé douche en toilet. 
Restaurant van bijzondere klasse. 
Gezellige terrassen. 

' Ruime parkeergelegenheid. 
Prospectus op aanvraag. 

J. A. M. .couw~, prop. 
Chevalier du Tastevin 
.M-."'mbre de la chaid dêa rotisseurs. 

HQtel Bar 
Restaurant 

"EJp ~ouden CUJieken" 
UITSTEKENDE KEUKEN - POPULAIRE PRIJZEN 

14 zalen voor recepties, bedrijfsfeesten, 
congressen 

Aparte film-, toneel-, concertzalen 
Ruime parkeergelegenheid 

Tel. 070 - 555200 • Scheveningseweg 37 - Den H~ag 

In magnifiek park gelegen hotel met alle> moderne comfort. Salons ., : 
voor speciale diners, recepties, cocktailparties, vergadertinge,n: e~c .... , .. _: 

GEEN -PARKEERPROBLEMÊN! . 
i: 1,, 

'COMBINEER 
STRANDHOTEl TE VLISSINGEN· 

met 

ROTISSERIE ,,DE.PUT'' 
voor "EEN HEERLIJK WINTERS WEEKEND UIT". 

Het Strandhotel heeft daarom een speciaal weekeindarrange· 
ment voor u samengesteld. De kamers zijn comfortabel en 
goed verwarmd en de ligging van het hotel biedt u een 
prachtig uitzicht op de scheepvaart. 

In de Rötisserie geniet u van een g·oed diner geserveerd 
beneden de zeespiegel h~ een aparte sfeer en entourage .. 

Arrangementen ! 42;50-f 47;50 per persoon, bediening· inbe· 
grepen . 

.J>e pU(" . Oolç voor uw KERSTWEEKEIND Bel: 01184- 2297f4227 

"Hotel ··. . ~ 
Noordzee-Boulevard N.V." lY 

Tel. 01184-2245. 

. . 

Gelegen op_ he~ mooiste punt van Vlissingen. Vonuit de 
· kamers en vanaf het terros schitterend uitzicht op de 

Scheldemond, waar _de oceaanstomers het hotel op 
enkele tientalfen meters passeren. Str. k.'en w. water en 

huistel. op alle kamers. Centr. verw. komers m. privébad. 
Kamers m. ontb. f 13.50 tot 19.50. Rest. de gehele dag. 
Gerenommeerc:le keuk~n. Eigenaar P.J. Smits. 



vrijdä~ 20 december 1968 - 15 

NI EU N 
OUDE MANNEN 

Brazilië 
Bij "institutionele wet" - wat voor 

moois àit ook moge zijn - heeft de 
Braziliaanse regering de grondwet van 
1966 buiten werking gesteld. Dit werd 
den volke bekend gemaakt per radio en 
televisie door de minister van justitie 
Luis Antonio da Garria e Silva. Volgens 
deze "wet", die in wezen niets ander is 
dan een machts-decréet, wordt het par
lement voor onbepaalde tijd ontbonden. 
Gedui·ende tien jaren zijn de democra
tische rechten opgeschort. De president 
heeft nu de bevoegdheid iedere Brazili
aan' zijn politieke rechten te ontnemPp. 
Hij ·j kan de stàat van beleg aflmndigen 
en de gelden in beslag nemen van die~·· 
genen, "die Zich in staatsdienst op on~ 
wettige wijze verrijken". . 

Dit alles - men lette wel - ;5 -via. 
institutionele "wet" geschied. Dus m.et 
een ' schijn van recht, Heeft men niet 
gezegd, dat huichelarij de hulde is die 

·de ondeugd brengt aan de deugd? ...• 
De militaire heren in Brazilië kwa

meil aan het bewind toen zij in 1964 de 
regering van president Joao- Goulart 
aan' de dijk zetten, bm<j:at hij, zoals het 
heette; het land naar de chaos leidde. -
Castello Br_anco was toen de man van 
het ijzeren gezag._ Zijn opvolger, de te
genwoordige president_ Arturo da . Gos4 . 
e Silva, zou - _zo, verwachtte men ·:
een-' -iets-milder bewind voeren.- Maar na 
de demonstraties en .. onlusten-in- oktober 
van dit jaar wérd het politieke klimaat 
in Brazilië steeds ongunstiger. In het- · 
p_al·~ement- verweet de afgevaardigde 
Mailcio ]4oreira Alves het leger. onnodi
ge :hardheid en wreedheid bij het ._ )ptre
den1 tegen~ de studenten-· en •· bij het 
her8tellen van de orde. Met name de . 
recll.teryleugel .vi:m het leger raakte .ver~ 
bolgen .en eiste . .opheffing des heren Al· 
ves' parlementaire onschendbaarheid. 
Toen dit de vorige week. door de meer
derheid van het . parlement werd gewei
gerd, ging deze milit•aire _vleugel .onder 
het motto "belediging van het leger" tot 
actie over. Eén en ander met hèt noven
vermelde wel z·eer buiten-parlementaire 
resultaat. . . 

•Volgens de institutionele wet is na 
alle andere -fraaiigheden . het H00..;-ge
rechtshof naar huis gestuurd. Geduren
de het week-einde werd Brazilië, zoals 
m.en dat noem,je, door .een golf Vl'tn 
atrestaties ovèispoeld. Daarvan waren 
o.m.': 'het: slachtoffei· Carlos Lacerda, 
oud-gouverneu-r van de staat Guanaba· 
ra, de oud-presidenten Kubitschek en 
QMadros en vele kunstenaars, studenten 
-en journalisten. Of de nieuwe bezems 
.schoon waren en schoon veegden kan 
men in vele opzichten betwijfelen. 

Tevens werd .een zeer scherpe 
c~nsuur ingesteld. zo· scherp, dat' alle 
buitenlandse pers-agentschappen daar
.aan onderworpen zijn en al het ons 
bereikend nieuws met een zeker voor
behoud moet worden beschouwd. 

Dat men in Brazilië ondànJ{s al deze 
tegenslagen de zin voor humor niet ge
heel verloren heeft, blijkt uit ccri weer~ 
bericht van het Jornal de. Brasi1. 
Daarin· stond, terwijl de zon in volle 
gloed brandde- te lezèn dat lil én· , ,heVige 
stormen · en 'een verstikkende atmos
feer" . 0 0 verwachtte. 

~Iarianci Rinnor 

dent Saragat gepresenteerd. Zijn mi
nistersploeg bevat zestien ·christen-de
mocraten, . negen solialisten, onder wie 
aJs minister van buitenlandse zaken de 
77-jarige Pietro Nenni, _en één republi
kein._ Met de veelgenoemde ,;apertura a 
sinistra" - opening naar links - zal 

· pi'emiér ·Rumor een vóorüitstrevehder 
beleid moeten voeren; dan waartoe. vori
ge kabinetten in· staat bleken te ·zijn. 
Italië is in l:et bezit van de grootste 

- communistif;che partij van West-Euro
pa. Maa_r ook los daarvan wil het in 
Italië. niet -vlotten met een minder be· 
houdende. koers.· 

De i:üeuwe -· Christen-democratische 
premier , is, met alle eerbied een oude 
rot in het politieke métier. Hij· was 

Arturo da Costa e Sih'a 

overtuigd anti-fascist, verzetstrijder te
gen de nazi's, minister van justitie en 
gedurende vijf jaa,r de s,ècretaris-gene~ 
rarul. van de machtige Christen-demo
cratische partij .. Hij heeft tot taal{ de 
brC>Qdnodige hervormingen aan de uni· 
versiteiten tot stand te brengen, de 
wefkloosheid te verminderen en boven
dien ""- · als vrijgezel - een bres te 
schieten in de verouderde Italiaanse bu
we1ijkswetgeVing. 

Men _heeft hoge verwachtingen van 
zijT:! stuurmanskunst. 

-Verenigde. Staten 
t?e toekomstige president Ricnard 

Nbi.:on héeft zijn, na 20 januari optreden-

SMIT KINDERDIJK 
Scheepsbouw sinds 1687 

I 

Öp ZATERDAG 1 1 JANUARI 1969 belegt de VVD 

een 

buitenge~on,e alg~mene vergadering 
in het c6f)g~este6t~;um te De[n_ Haag, ter besprekinu van 
het ra ppo~t· -, , 

·.::-~-; .-'. 

HERZIENING VAN 

-HET- ONDERNEMINGSRECHT : . . . . - . . 

Intussen is het ongunstig_ voor het 
nieuwe :_ in wezen oude :_ ·regime dat 
van de zijde van de geestelijkheid tel
ki:ms opnieuw protesten tegen het _soci
aàl önbêwogeii' bewind ,;a.ri- da- Co sta e 
Silva zijn geuit. 

:,Men moet nu afwacht of de president 
werkelijk de sterke man is, of dat hij "-+-:- . .' 
wat ze,ër ·-wel mogelijk is - vooral als- · 
uithangbor-d. fungee1't voor de ;oadi
caal-militaire groep. 

De vergadering begint om; 10.30 uur. 
i .. ~ . 

Het 'r~pport Herziening vim het Ondernemingsrecht is opgesteld ·door 
de sociaal-economische commissie van de VVD. Het is in brochurevorm 
verkrijgbaar bij het algemeen secretariaat van de partij, Koninginne
gracht 61 te Den Haag. Men kan het ook bestellen door f 3.- te storten 
op postrekening 67880 t.n.v. algem~en secretaris VVD te Den Haag, 
onder vermelding: Brochure ondernemingsrecht. 

Italië 

Na het interim-l;abinet ·van de 
Christen-democraat Leone dat optrad na 
de verkiezingen van 19 mei, heeft : nans 
de eveneens Christen-democratische 
Mariano Rumor zijn regering aali prr~si: 

Richard Nlxon 

de ministersploeg aan de Amerikaanse 
TV-kijkers voorgesteld; Hij deed dit me~ 
een .overdaad,-- aan .• Slfperlatieven, difl 
juist daàrdoor eén deel v-an het beoogde 
effect misten. Zijn team bestaat slechts 
uit Republikeinen; Men vindt noch Dec 
mocraten, noch vrouwen, noch . neger~! 

·in het Nixon~kabinet. Dit is olijkbaar 
niet volgens_ de' we~;:; 'l~n de Republii 
keinse presideri( Maar liij heeft nul on 
het rekest gekregen zowel bij een De-) 
moeraat als bij een donker gekleurde; 
wien hij bepaalde portefeuilles had toe~ 
gedacht. _ . 

De nieuwe ,.ploeg omvat onder n~ee1: 
Williarii Rodgers, als minister van buit 
tenlandse zaken. Daar deze oud-mi~ 
nister van justitie onder Eisenhowe"r 
over weinig ervaring beschikt op het 
buitenlands-politieke terrein, neemt -men 
aan dat NixQn zelf zijn stempel wenst te 
drul,ken op het buitenlandse beleid. _ 

Alles tezamen een - zoals de New 
York Times het formuleerde - inder
daad üiet overmatig ,;inspirerend''' mi
nisters-team. Nieuwe mannen met veer 

:waarschijnlijk _oude denkbeelden. En: 
tpcl1; er blijft de mogelijkheid dat d~l 
_talloze _ nijp.ende: problemen in Ammikaj 
heri ondanks· alles_ zullen dwingen tot! 
een f.i'isse aanpak. - , l 

Een goede wens·_voor het nieuwe jaar:; 
-. L.M.i 

-Êèonomie in '69; 
(Vervolg van pag. 13) 

-.; 

lijk die overigens ook zal- zijn 
werlH:!n. __ _ 

Broodprijzen 
Onder economische zaken ressorteren 

o_ok de _broodprijzen. Ik sprak mijn te-, 
leurstelli~tg · uit over het feit dat in de 
Menioi'ie ~van- Toelichting enig aanlmo-: 
pingsptl!l( voor een beleid ten aanzien! 
van deze ge\\'iehtige kwestie_ ontbrak,.; 
Velen, ntef·namë· bèlá'rîghebbériden, itehc· 
tén het wenselijk: 'dat· · via 'het -·pro

-:duktschap·:voor" -gräneri' enz.: ·niinmrum-1 
prijzen worden vastgesteld. De staats-; 
secr~htris - noèmde daartegen vele op 
zich zelf niet onjuiste bezwaren. De be
hoefte, die ook door de belangheblJen
den \verd · gevoeld,- aan- een -vastst,elling 
van minimumprijzen, bracht mij er toe 
de motie-Krósse, waa1in om een 'lerge
Jijke maatregel werq gevraagd, meqe til 
ondertekenën als 'steun in de rug voor 
de activiteiten van de staatssecret.ll'is 
om de situatie van de broodprijzen te 
verbeteren. 

In het kader_ :van de ontwikkeling en 
sanering wordt,· zo. merkt1,1 ik voorts op, 

·- ·.aan -de ontwikkeling te weinig aandacl\t 
bestec_d. Iri dit_ verbai}d vroeg ik verho
ging van de .inkomensgrens· met betrek
king tot deze .maatregelen en verhoging 
c.q. opheffing van de inkomensg·rens 
voor het bedrijfsontwikkelingskrediet, 
dat sinds zijn introductie verleden jaar 
nog te weinig bekendhéid gei-ii.et. Waar· 
dering uitte ik voor de totsta!ldkoming 
van een classifica:tie of statuut •voor het. 
hotclbe_<jrijf. Ik drong aan op spoedige 
verwezenlijking van de uitbreiding van 
de hotelkredietbeschikking. De nieuwe 
opzet van __ de · Algemene Nederlimds~ 
Vei·eniging voor Vreemdelingelwerkecr 
oogstte mijn waardering en ik sprak de 
hoop uit dat deze wijziging op 1 januari 
kan in."'aali. ·. · 

'Dit waren vele punten zoals i]{ [i! 
ri.ankondigde,. dje ik _ toch' nog in enlg 
verband heb .trachten te brengen. Hoe 
groot bun variatie ook is, ik meende d~t 
zij van voldoende belang zijn oril f'eh 
verantwoording van ons standpunt da:l.r
over in dit blad te wettigen. 
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ADVERTEER 
• 
ln ons 

WEEKBLAD 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

om ook langs 
die weg de VVD 
te steunen· 

Gastheren in eigen land 

v\~el~amt- t/et J..aa 
tel: 05760-17744 

· ~.~stiA Aeleáen na.6y Paleis 11t/et J.d1° • . UïtstekenJe acc1m1Jatie v111 meerJ1aáse &Inferenties. S~ecialiteiten-restaurant. 
ledere zaterdagavond Scandinavisch buffet. Weekend arrangement. 24 kamers, waarvan 12 met bad, telefoon en radio 

/ejnholef-JJ-rnhem 
annex SAVOY-RESTAURANT 
Hotel met sfeer en gesoigneerde keuken 

RIJNTERRAS 
Onderlangs 10 - Arnhem - Tel. 08300-27141 

waar de gast k<'>ning is 
Cocagne, levend middelpunt van een levende stad: 
perfekte outillage voor vergaderingen, congressen, 
shows feestelijke bijeenkomsten: royale hotelacco· 
modatie restaurant café, ·petit-restaurant, bar en 
bowling: Speciale ~a;ran~eme.nten bij feeste!ijke gele
genheden: Kerstmis- NieuwJaar- Pasen- Panksteren. 

~G~A~liOim 
RESTAURANT DES SPËCIALITÉS. CAVE RENOMMËE. 
EINDHOVEN, VESTDIJK 47. TELEFOON 040 • 69288 

FIGEE-VLAARDI·NGEN N.V. 
SCHEEPSBOUWWERF 

SCHEEPSBOUW 

SCHEEPSREPARA TIE 

VERLENGEN - VERBOUWEN 

DROOGDOKKEN - LASBOTEN 

MACHINEFABRIEK 
MOTOREN-INBOUW EN REPARATIE 
DRAAl-, FRAIS- EN SCHAAFWERK 

PIJPLEIDINGEN - APPARATEN 

WATERZUIVERINGSAPPARA TUUR 

CONSTRUCTIEWERKPLAATS EN 
STAALCONSTRUCTIES - TANKS 

TRANSPORTINRICHTINGEN 

Hotel 

,..De Herikerberg" 
Markelo - Tel. 05476-1223 

Het gehele jaar geopend 

Specialiteiten Restaurant 

Ruime parkeergelegenheid 
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Het arbeidsmarktbeleid 
Het arbeidsmarktbeleid in ons land is 

plotseling wel bijzonder in het centrum. 
van de belangstelling komen te ~taan. 
Wij 1; doelen hierbij niet alleen op het' 
dezer dagen gereed gekomen ont
werp-advies van de Sociaal Econo
mische Raad, doch tevens op een vorige 
weeli te Rotterdam gehouden conEeren
tie ·over de arbeidsmarktpolitiek die 
wer.d belegd door de Nederlandse vere
mgmg Yoor het Onderzoek naar ar
beidtwerhoudingen, waar onder meer 
door, p1·of. dr. Albecla behartigenswaar
dig~! dingen zijn gezegd. 

Als men een poging doet al deze con
clusïes en adviezen samen te vatten, 
stuff men op een rijstebrijberg waar 
zeel; n}oeilijk doorheen te Jmmen is. Er. 
is in feite te veel overhoop gehaald om 
op korte termijn tot een afgerond eind
oordeel te komen. Daarom volstaan wij 
clan· ook :met het. maJ;en. van .enige 
kanttelwningen. 

Als de adviezen van de SER ergens 
hout :m\iclen, dan is het zeker wel 1:net 
betrekldng tot het advies dat stimule
lings- en fiscale faciliteiten aldus ge
richt moeten zijn dat ons land voor 
investeerders niet minder aantrelike
lijl; is dan de ons omringende landen. 

Belang-rij!; is voorts de conclusie dat . 
bij het verlenen van investeringsaftrek 
zodanige fiscale maatregelen getroffen 
kunnen worden, dat afh.ankelijk van de, 
omstandigheden, breèate-, dan wel diep-:.: 
te-investeril1gen · êiienèn ·.• te . worden. be- •': 
vorclei\d: ·.· · · ' · '·.· · · .· 

Ooi' . teil aanzien van het onde~·wijs 
komt cle SER tot een doelmatig- advies 
als wordt. gcconstateeer:d dat dit onder
wijs g.rm1ilig op de helli11g- mbet en öient 
te worden· aangepast aan de ontwlkk~
lingen op technologisch en economisch 
gebied. Het is nan1el\i]r inmiddels wel 
duidelijk geworden dat de toekomstige 
jeugdig·c werlmemer ills gevolg van d€ 
sterk voortgaande structurele wijzigin
gen in het bedrijfsleven er rekening 
mee zal elienen te houden dat hij in de 
toekomst gedwongen zal zijn gedur.:mde 
de tij~l. dat hij in.,. het arbeidsproces 
werll:zaam is, enige malen van functie 
te veranderen. Daarom zal hij een zo 
flexibel' :mog'elijke opleiding dienen te ' 
krijgen.' Hetzelfde geldt· üimidclels reécl,s ' 
voor veel oucler;e wer·lmcmers voo1; wie 
een Ómscholing dringend n~odza keiijk 
is. 

Blinddoek 
Prof. dr. Albeda heeft dit ~llema in 

Rotterelam nog eens duidelijk onder de 
a\1nclacht g-ebracht toen hij stelde dat 
het noodzakelijk is de gehele beroepsbe
volking tot object te maken van het 
arlJCidsmarktbeleicl. De gemiddelde bur
ger, zo drukte hij het uit, ook degene 
die voortgezet ·onderwijs heeft gevolgd, 
komt op de arbeidsmarkt met ee1i •JJh,d
doek voor. Zonder twijfel, ,zo zei hij, 
\Vordt dit probleem nog voortdurend 
groter. De vraag naar arbeid, zoals die 
tot uiting komt op de arbeidsmarkt, is 
in sterke mate wisselend geworden. Ve
le n1ensen moeten een of meer 111Hlen 
van beroep veranderen. · 

Voorts bestaat er aanleiding voor d è 

vènvachting dat het aantal vrijwillige 
veranderingen op de arbeidsmarkt zal 
gaan toenemen. Vooral op de krappe 
ai·beidsmarkt is niemand meer veroor
deeld tot het steeds behouden van cle
zelfèlé betrekking. 

Verandering, zo stelt prof. Albeda te
l'echt wordt on die manier een normale 
toest~nd op ci'i1ze arbeidsmarlü en hij 
acht het dan ooi' nodig en belan;;rijk 
claäriT1 eell, fnzicht te heolien. Volgens· 
prof. Albecla kan een dergelijke ontwi!;
l;eling minclel' dan ooit aan zichzelf wm·
den ovcr·gelaten. De arbeidsbureaus 
kunnen hier volgens hem een beln.ng
t·ijke rol spelen. De staven van de~e 
bureaus moeten daat·toe volgens hem 
~owel naar omvang als naar kwaliteit in 
staat zijn tot een goede waarneming 
van de arbeidsmarll:t die verder gaat 
clan het oppervlaklüg volgen van de ont
wik!l:e!ingen die van. dag tot dag 
l)laatsvinden. 

Prof. Albeda nam bij zijn besc~rou
wingen het OECD-rapport Manpower 
ancl Social Policy in the Netherl:mds tot 
uitgangspunt. 

De SER heeft geadviseerd tot instel
ling van een Raad voor de Ar
beidsmarlü. Ook de OECD-rappo1·teurs 
wijzen op de noodzaak van coördinatie 
in het beleid en denken daarbij aan een 
zelfstandig lichaam, mam· niet, zoals de 
SER aan een SER-commissie. Prof. Al
becla bepleitte in dit verband een regio
nale opzet. 

Belangrijk is ook als hij constateert 
dat indien werl,gevers op een gespmmen 
arbeidsmarkt reageren door het "oppot
ten van arbeid" er een wonderlijk acce
leratie-effect ontstaat, waardoor de 
spanning alleen maar toeneemt. 

Dit acceleratie-effect werkt volgens 

de -hooggeleerde overigens in twee rich
tingen. Bij een ontspanning op de al'· 
beidsmarkt leidt het tot een versnelde 

· toeneming van de werl;loosheid. Hij 
acht het dan ooli van het grootste be
lang dat ondernemers en onderne
mersorganisaties zich in deze problema
tiek verdiepen. Indien men niet leert 
met de gespaimen arbeidsmarkt te leven, 
brengt men volgens hem de regering in 
de verleiding de dan niet .meer te• ver
mijden inflatie te voorlwmen door te 
mikken op "een zel;ere graad van wet·k
loosheid". 

Tot zover enige belangrijke uitspra
ken van prof. Albeda die het overwegen 
zeker waard zijn. 

Inconsequent 

het voorzien in voldoende woningen, een 
aantrekkelijk werl;:milieu en in bepaalde 
gevallen een tegemoetkoming iri de. ver
huiskosten.'' 

Wij vragen ons af of in het bo
venstaande niet een zekere inconsequen· 
tie schuilt. Als men aan de ene lmnt een 
regionaal stimulering-sbeleid in de eerste 
plaats noodzakelijk acht lijkt het ons 
nogal gevaarlijk anderzijds een derge
beleid te doorkruisen door het poneren 
van een ;;telling die in wezei1 propageert 
de migratie te bevorderen naar die ge
bieden waar wel voldoende werl;: aanwe
zig is. Wij vragen ons clan ook af of een 
dergelijl'e inconsequentie niet frustre
rend zal wer·ken voor de ondernemers 
die die zich in de regio's bevinden, of 
aldaar een bedrijf willen vestigen. 

Daarom za1 naar onze niening in 
· .. Keren wij thans nog even terug A:ot eerste instantie dienen te. worden r.age-
enkele uitspraken van de SER, waarin gaan of het stimuleren van een regio-
onder meer nadrukkelijk wordt gesteld naal stimuleringsbeleid voldoende 

.. gat een regionaal stimuleringsbeleid in kansen heeft. Blijkt dit niet het geval te 
de eerste plaats noodzakelijk is. Doch in zijn clan zal men uiteraard meer de 
één adem wordt daaraan toegevoegd, nadruk op de migratie kunnen leggen. 
dat daarnaast moet \vorden gestreefd Overigens is het bevorderen van dflze 
naar verbetering van het woonklimaat. migratie geen eenvoudige zaali, omdat 
M'l!1\T ook: "een vergroting van de geo- zij sterk afhankelijl' is van de mentali-
grafische mobiliteit van werlmemers is teit van de gemiddelde Necleriandse 
met het oog op een betere afstemming werknemer, die zich sterk gebo:1den 
van vraag en aanbod gewenst. Da3.1-toe voelt aan de streel' waarin niet alleen 
dient de migratie van arbeiclsl,rachteh .:hij, maar zijn gehele gezin, leeft _en 
uit ;,.ebieden die structurele oven;cho{c werkt. Men lmn dit een merkwaarcllge 
ten ':hebben naar gebieden, waar \ioj!- · · z:iàk achten, vooral als men kijkt :-~aar 

· é!Öend~ vraag naar arbeiclsluae:Jten·':. Am-erika, waar het overbruggen van 
beslàat, te worden gestimuleerd. Dit · veel grotere afstanden door de wedme
kan geschieden door goede voorlicl1ting, mers :j;:e·nnelijk niet zulk een belangnjke 

i •' 

Mijn opinie is • • • 

• Duidelijkheid (11) 
Naa1· aanleiding, ·van het artikel van 

:mr. H .. V. Bloèm uit Aarle-Rixtel in de 
rubriel' Mijn Opi11ie is ... in Vrijheid en 
Democratie van · 6 december \vil ik 
graag het volgende opmcrl;cn. . 

In de eerste plaats ben il; ere heer 
Bloem d:inl>baar voor zijn uiteenzetting. 
De door he111 opgesomde argumenten 
voor een VYD-nieuwe stijl, zijn letter
lijk de woorden die wij in het oosten 
reeds een anderhalf jaar verlwncli
gen. Voor de goede orde: w i) zijn een 
gt·oep leden van ongeveer 30 tot 45 jaar. 

Wij zijn ook overtnigd dat clyze tijd 
uitzonderlijk gunstig is· voo1· een Jibe1·ale 
partij, maar dan een volkspal'tij. De 
h.eer Toxopeus is het daar waarschijn
lijk niet mee 'eens, gezien zijn reacties 
tijdens een gesprek met dr;:;. H. A. 
Hoogenelijk (zie Vrijheid en Democratie 
van 22 nov. 'i. Volgens mijn bescheiden 
méning is libel'aal en goedgesitueerd of 
·lw.pita:.~lkrachtig beslist geen noodzakc
lijke combinatie. Integendeel. 

Indien ik mij vergis. dan hoop ik toch 
van h::n·te dat de' visie van de heer 
Toxopeus jüist is en er· in de toekomst 
een gTote VVD zal ontstaan gebaseerd 
op de regel: welgesteld-liberaal. Ik zie 
het wel niet·. JTtaa1· dat zegt natuurlijk 
niets. De toelwmstige groei blijkt echter 
nog nel'gcns uit. Het is rustig in de VVD, 
zegt men. Dat is inderdaad waar, men 
heeft zelfs vergeten de ernslig zieke 

· pàtiërit ële bel onder hanclbe1·eik te leg
gen. De heer Bloem stelt o.a. zeer juist: 
inhal,en op politieke gebem·tenissen, 
openheid in de politielc Hij bedoelde 
waarschijnlijk: maar dan zonder het 
ouder·wetse systeem van veel praten, 
niets zeggen, dure woorden gcbrui];en. 
de kool en de geit spa ren zodat beide 
verkon1111eren. 

:Men noemt het tegenwoordig ook wel 
; ,super p.olitiek'' willen doen. 

Toch zou de liberale po!Hiek 1·eeds 
veel open er \\;orden. als in Vrijheid en 
Democratie uiteenzettingen zouden woJ·
den g-egeven over bijvoorbeeld : 
• De rol van de vakbondsleidel's in hun 
streven naar macht, met voorbijzien· 
der belangen van de werlmemers. 
• Dat het tijd is geworden een liberaal 
bemiddelingsbureau op te richten voor 
werknemers van vakbondsbeclrijven, die 
wegens bijv. reorganisatie op stmat WOl'
clen gezet en nergens kunnen aanldop
pen voor bemiddeling, advies of 
bijstand, zoals hun vroegere bazen zo 
graag doen bfj andere bedrijven. 
0 De vraag of het wel zin heeft te 
praten over medezeg-genschap in het 
bedrijf, daar bewezen is dat zulke be
drijfsraclen ook in ondernemingen van 
de vakbonden een giller zijn. 
0 De vraag of het noodzakelijk is dat 
wij met politiel'e ontwikl,elingshulp (die 

;wer weinig met ont wikl;:eling-shulp te 
maken heeft) moeten doorgaan. 
e De vraag of het geen tijd wordt de 
reeds lang verouderde AOW om te zet
ten in een vollrspensioenverzekering, 
waardoor een 65-jarige een l'eëel per
centage van ·zijn laatste inkomen ont
v<:n~gt. 

I"n zo zijn er veel:· k,Z,esties élie met 
opcmheid in de- P?litiek in eèn jüist dag
lieht lmnnen worden gestel cl.. . 

:Misschien is het wel waar wat de 
heer Toxopeus stelt, dat liberaal en 
goedgesitueerd of kapitaçtll;rachtig een 
éónheid is of moet zijn en is het van 
mij alleen maar dom deze za!l:en los te 
willen bezien. In dat geval reeels bij 
,-oorbaat mijn excuses. .Dan zou, ter· 
\•er.stevig-ing van de rust in de VVD, een 
liberale volkspartij een oplossing kun-
nen ijjn: . 

Indien plaatsruime in Vrijheid en De
mocnüie het niet zou toelaten, artikelen 
over echte openheid in de politiek te 
publice1·en, zou men misschien wat min
der ruinlte kunnen reserveren voor de 
berichten en mededelingen over de 
JOVD. ·Dan lezei1 we in de dagbladen 
wel of een aantal leden, onder aanvoe
ring \'an nu·. H. Bosman, eindelijk ook 

· mee mag doen met het ·nieuwe ge. 
zelschapsspelletje in. besloten kring: 
pragmatisch-1'adicaaltje. 
· Tot slot wil ik belriemtonen dat dit 
schrij\·en niet de bedoeling heeft nega
tid te 'z1jll, 'lllaár ·- in aansluiting op de 
7 punten van de heer Bloem - een 
poging de ziell:e de (alarm)bel onder 

·handbereik te geven, zodat het gene-
zinggevende medicijn kan wordeh toe
gediend. 

Ik hoop met de heer Toxopeus dat de 
VVD in de nabije toekomst een zeer 
grote p:utij wordt. 

D. HUETING, Nijverdal 

• Bevolkingsvraagstuk 
:Met belarigstelling en instemming las 

iJ; in Vrijheid en Democratie uw 
beschoüwing ovel' dè VVD en het bevol
kingsvraagstuk. 

Graag wil ik nog een aanvullende op
mel'ldng maken naar àanleicling van het 
gestelde onder "Eisen". I!; lees daar 
dat nader beraad over verdere wette
lijl'e maatre-gelen uitermate nuttig kan 
zijn, maar dat dit met grote zorgvul
digheid dient te geschieden, aangezien 
hierbij talloze zware problemen van al
gemene en medische ethiek in het ge
ding zijn. Dit is juist, maar een zwaar
der probleem ligt in het feit, dat niet 
iede1·een zonder gevaar n1et name "de 
pil" klalikeloos kan innemen. 
Voorschrift op medisch advies en me
dische controle blijft noclig wil het ge
bruik verantwoord blijven. We hebben 
nog niet te maken met het snoepje van 
de week Ik wil gmag op deze veel 

rol speelt als in ons ldeine landje, waar 
die afstanden in feite minimaal zijn; te 
meer daar het autobezit g·estaag toe
nee_mt en ook ons openbaar vervoer 
steeels meer faciliteiten biedt 

Wij zijn ons er overigens van bewust 
hier slechts enige punten te hebben aan
geroerd van een vraagstuk, dat door 
minister Roolvinll: op het hierbove!l •'ge
noemde congres een onontgonnen : ge
bied werd genoemd. De arbeiclsm:u·Jd, 
aldus de bewindsman, is van een we
tensehappelijli oogpunt bezien nog ~en 
grotm1deels onontgonnen gebied, W<"\ar
over nog "te weinig verkenningsvluchten 
zijn uitgevoerd." · .. 

Dit is een cluidelijlw zaak. Daa1;om 
zal het echter noodzakelijl'\ zijn, da~ •èen 
studie over het arbeidsmarlübeleid, in 
het bijzonder ten aanzien van de maat
regelen die op lwrte termijn zouden 
kunnen worden genomen; spoedig wordt 
aangepakt. Niet alleen door de •·ego
ring, doch ook door de werkgevers- en 
werlmemersorganisaties, waarbij wij 
een ·ernstige bezilming binnen het kader 
van de politieke partijen zeker niet wil
len uitsluiten. Dat daarbij wellicl-it wel 
eens onderlinge meningsverschillen zou
den kunnen ontstaan is gee!lszins 
uitgesloten en zel;er ook niet verwonder
lijk met betrekking tot eiom materie die 
als bijzonder ingewilikeld moet worden 
beschouwd. Hoofdzaak is dat niet wordt 
nagelaten voldoende houwstenei1 aan te 
dra:gen die tot, een constructieve opbouw 
kunnen lèiden: · · 

G. STEMPHER 

In deile rubriel> nemen wij brie
ven vati lezers ·op, waariu een 
lllelling naar voren wordt gebracht 
die naar het oordeel van de 
reda('.tie de a a ndacbt van amlere 
lezers verdient. Dit homlt uiter
aard uiet in !lat de redactie het 
altijd met die ,mening eens zal 
zijn. Zij behoudt zich het recht 
voor ingezonden brieven te belwr
ten. Anonieme ' brieven worden 

: terz,jde g·elegd .• 

vel"bi.'èîde misvàttü~g de aandacht vesti-
gen. 

P. STA VERMAN, arts te Den Haag 

• Onfatsoen -~~ , 
Met voldoening Jasük· !Îet recl_action~el 

artikel in Vrijheid en ,Demoerafie vari ·6 
deceniber onde'r de' lwppeli Onfatsoen,·I, 
II en III. Met het slot van het artil,el 
ben ik het echter niet helemaal eens. U 
zegt daar, dat de overheid te
kortschiet, omdat degenen die wel over 
de innerlijke beschaving beschikken hun 
vuil niet op de straat te deponeren, dit 
soms niet kwijt kunnen. Papier, lege 
sigarettenpakjes, lege tabaksdozen etc. 
lmnnen zij, hij g·ebrel' aan afvalbakken, 
weer thuis in de . vuilnisbak deponeren. 
Ze· hebJ:i'en die· artikelen toch ook ee1·st 
meegeelragen? Ove1·igens, waar de over
heid de afvalbakken Wèl heeft geplaatst, 
wordt er door de viespe'uken óók geen 
gebruil; van gemaall:t. 

Neen, wil men van dit probleem afko
men, dan zal de overheid die maatrege
len moeten nemen, die al in veel andere 
lande,n met B.)Jcces worden toegepast. 
Hoge ·.boetes: · f 100. voor degene, die 
vuil op straat g'ooit. voor de moeder die 
tegen het kind zegt "gooi het maar ach
ter dat bosje", d<è automobilist, die zijn 
afval uit het -raam gooit, zijn ac;bak bij 
een· stc>plicht nog gmrw even leegschudt 
op de -stPaat; de bezoekers van pata
tes-frites-kramen. Och, er zijn nog zo
veel voorbeelden te noemen. 

Dit geldt ovcrige11s ook voor de ge
luidshindeJ·, het onnodig lawaai van 
bromfietsen, passeerhoorns op. auto'H; 
nog even op de claxon clrul;ken tl'n 
afscheid (liefst midden in de nacht). 

Het is een illusie te denlmn, dat voor
lichting hier veel aan zal verbeteren. 

De ldnderen zullen het op de scholen 
moeten leren. De ouderen moeten door 
schade en schande wijs worden, 

Uit de hoge boetes lmn het extra toe
zicht ·houdend personeel betaald wor
den. De parkeerwachten zijn er óók ge
komen! 

Ik zou onze vertegenwoordigel'S in de 
Kamers, Staten en gemeentel'aden drin
gend willen verzoelren hieraan iets te 
gaan doen, om zodoende de leefbaar, 
heid van dit land te beschermen. 

Waarom komen we met onze ma:üre
gelen altijd zo achteraan? 

H. J. KRUYDENBERG, Stiphout 
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HERZIENING VAN HET 
ONDERNEMINGSRECHT 
Amendementen en wijzigingsvoorstelfen 
op de ontwerp-resoluties 

Zoals reeds herhaaldelijk werd aangekondigd belegt de VVD op 11 ~anuari 
a.s. te Den Haag een buitengewone algemene vergadering ter bespreking van 
het door de sociaal-economische commissie van de partij opgestelde ntpport 
Herziening van het ondernemingsrecht. , 

Dit rapport, dat eerder in Ol1S blad werd gepubliceard en in brochure-vorm 
verkrijgbaar is bi.) het algemeen secretariaat van de VVD, ·bevat· een aantal 
ontwerp-resoluties. Deze zijn voor vele partij-afdelingen aanleiding geweest 
tot overleg in de ledenvergaderingen. 

Hieronder publiceren wij de amendementen, wijzigingsvoorstellen en nieu
we resoluties die door de partij-afdelingen zijn ingediend. 

RESOLUTIE 1 
Afdeling Alphen a/d Rijn 

Wijziging lid 2 in : 
2. deze eis van openheid zoveel moge

lijk dient te worden nagestreefd. 
Toelichting: In de eenmanszaak of fir· 

, ma, waarvan de ondernemer hoofdelijk 
. aansprakelijk is, is het persoonlijk '. el 
en wee van de ondernemer te zeer met 
de onderneming verbonden o.m. omdat 

'·hij .. privévermogen heeft ~eï~veste~~·d, 
dan dat de eis van openheid m geliJke 
mate opgaat als voor bijv., de NV. 

, Afdeling Leiden 
Wijziging sub b in : · 
b. de onderneming gezien moet wor-

, den als een .economische doelorganisatie 
binnen een maatschappelijke structuur, 
.,waarin kapitaal en arbeid geïntegreerd 
worden door een leiding, aan welke ho
ge eisen worden gesteld ... enz. 

Toevoeging nieuw lid 1 : 
1. elke onderneming door organen van 

de maatschappij ter verantwoording ge
roepen moet kunne.n worden, en dRt 
hiertoe ... 

Wijziging lid 1 in: (redactioneel aan· 
gepast aan nieuw lid 1) 

2. al de genoemde vormen van ver
antwoordelijkheid etc. 

~fdeÜng Na.arden 
. Wijziging sub a in : 

.. ·a. de beste wijze van pro4uktie,orga
Îiis(Üie die is waarbij hét stelsel ·. an 
produktie doo; particuliere ondernemin
gen ·een essentiële plaats inneemt. 

Toelicht-ing: De oorspronkelijke redac
tie kan verst.aan worden in de zin dat 
de · VVD ·overheidsbedrijven in.. 11-lle 
omstandigheden zou willen afwijzen; 
ook· het vermelde op bladzijd~ 8 en · 21 

''van' het rapport zou tot dit misverstand 
. aanleiding . kUnnen geven. V~rwezen 
"wordt naar het beginselprogram artikel 
· · 25"eri: het verkiezingsprogram 1967. · 
' . :De. hier' voorgestelde redactie werd 

ontleend aan het rapport van de com
missie-Verdam bladzijde 101. Hieraan 
wordt de voorkeur gegeven boven de 
omschrijving van wetsontwerp 9596 
(Enquêterecht). "Stelsel waarin de pro
duktie in hoofdzaak in particuliere on
dernemingen geschiedt". (p. 4) 

Afdeling Sassenheim 
Schrappen sub c en onderbrengen bij 

lid 1: 
spreekt als haar oordeel uit dat: 
1. deze noodzakelijke grote vrijheid 

van de ondernemer ook een grote ver
antwoordelijkheid in verschillende vor
men jegens kapitaalverschaffers, perso
neel en publiek meebrengt en derhalve 
al deze vormen van verantwoordeljl;:
heid een grote mate van openheid'· ver
eisen. 

Afdeling Wassenaar 
Wijziging lid 2 in: 
2. deze eis van openheid gerealiseerd 

dient te worden met afweging van alle 
relevante factoren en op een wijze die 
aan de specifieke situatie is aangepast. 

Afdeling Zeist 
Wijziging 81tb b in: 
b. de onderneming gezien moet wor

. den als een organisatie geric_ht op een 
economisch doel, waarin kapitaal en ar· 
beid samenwerken ... enz. 

Toelichting: Economische doelorgn· 
nisatle lijkt geen goed Nederlands. 

Afdeling Groningen 
Toevoegen lid 3: 
3. de verantwoordelijkheid jegens de 

onderscheiden groepen van belangheb
benden tevens inhoudt, dat voorwe
tenschap, waar ook aanwezig, nimmer 
aangewend mag worden ten eigen bate 
öf ten bate van anderen. 

Afdeling Hèemstede 
Toevoegen in a, na "in par!:Iculiere 

eigendom zijn" de woorden "waarbij tn 
beginsel het ma.ken van wvrist wordt 
beoogd." 

RESOLUTIE 2. 
Afdeling Al{then a/d Rijn 

Schrappen lid 1 en 2 en vervangen 
door: 

spreekt zich uit: 
1. voor een door de ondernemer . als 

onderdeel van zijn beleid zelf geïnitieer
de ondernemingsraad welks bevoegdhe
den door ·ondernemer en personeel·· in 
onderling ·overleg worden vastgesteld. 

Toelichting: Aangezien de onderne
mingsraad in principe een orga!J,n van 
overleg, advies, informatie· en communi
catie binnen de onderneming is en naast 
het hiërarchisch verband van de. 'onder
neming staat (vgl. blz. 12, laatste ·alinea 
van het rapport) dient de insteling op 
vrijwillige basis te geschieden. Dit is 
een zaak van ondernemersbeleid,. even
tueel van overleg met de erkende vak
organisaties b.v. in het kader van de 
cao-onderhandelingen. 

Afdeling Leiden 

Wijziging van de leden 1, 4 en 5. in: 
1, voor een verplicht stellen van de 

ondernemingsraad voor alle onderne
mingen met hetzij meer dan 50 perso
neelsleden, hetzij ·meer dan· f 500.000. 
geplaatst kapitaal, hetzij meer dan 
f 3.000.000.- balanstota,aJ, met de moge
lijkheid van. ontheffing voor enkele be
·drijfstakken, waar zeer zwaarwegende 
bezwaren bestaan 

4. voor een goed contact tussen onder
nemingsraadsleden en vakverenigingen, 
waarbij ecl,lJer een ontwikkeling in de 
richting van ,;shop-stewards" wordt af
gewezen, en 

5. voor toelating van deskundigen in 
de ondernemingsraadsvergaderingen on· 
der voorwaarde dat deze deskundigen 
alsdan een onafhankelijke positie inne
men .. 
Toelichting. De voorgestelde wijzigingen 
zijn redactioneel. 

Afdeling Sasseuheim 

sub b: taken vervangen door verant
woordelijkheden en bevoegdheden. 

lid 3 laten vervallen, uitgaande ·.van 
de overtuiging van de afdeling ·dat we 
niet tot negatieve, maar tot positieve 
uitspraken ·moeten komen. 

Afdeling Groningèn 
Toevoegen aan sub c: 
c. . .. tot uitdrukking brengen, hetgeen 

echter geenszins een re1Uplàçant voor 
goede intermenselijke verhoudingen in 
de onderneming beoogt te zijn. · 

Schrappen lid 5. 

Afdeling Rotterdam 
Toe te voegen aan lid 2 : 

waarbij het geven van opening van za .. 
ken tenminste gelijkwaardig zal dienen 
te zijn aan die tegenover de algemene 
vergadering van aandeelhouders, terwijl 
aan het bestuur zou moeten worden 
voorgeschreven uitspraken van de on
dernemingsraad ter zake ter kennis te 
brengen van de algemene vergadering 
van aandeelhouders. 

Toe te voegen aan lid 4 : 
spreekt zich met nadruk uit tegen el

ke poging om de invloed van machten 
buiten de onderneming te institutiona
liseren in het ondernemingsrecht. 

Toe te voegen aan lid 6 : 
voor het vastleggen eventueel ten 

overvloede in de wet op de onderne
mingsraden van een geheimhou
dingsplicht voor die onderwerpen waar
voor de voorzitter van de raad dit nood· 
zakelijk acht. 

RESOLUTIE 3 
Afdeling Leiden 

1. Wijziging laatste alinea in (redacti
oneel): 

... ook iedere groepering van ten
minste 25 niet-georganiseerde k.i.esge
rechtigde werknemers k~ndid3.ten voor 
de ondernemingsraad kunnen stellen. 

Afdeling Naardel!ll 
In de laatste alinea de woorden "niet 

erkende" tussen haakjes plaatsen. 
Toelichting: Het is duidelijk de bedoe

-ling ,erkend\': categorale bonden dit 
'recht niet te onthouden. 
Afdeling Zeist 

Toevoegen: 
Iedere groepering van tenminste 25 

kiesgerechtigde werknemers of ten
minste 5 pct. van het aantal kiesgerech
tigde werknemers waarbij het 
kleinste getal de doorslag geeft. 
Afdeling Amsterdam 

de woorden "van tenminste 25 kiesge-
rechtigde werknemers" vervangen 
door: 

"van tenminste 10 pct. van het aantal 
kiesgerechtigde werknemers dan wel 
van 25 kiesgerechtigde werkneme~". 
Afdeling Enschede 

· Na "van tenminste 25" in te voegen: 
;,of van tenminste 1ó pct. van het àan
tal" kiesgerechtigde werknemers enz. 

Toelichting: Voor kleinere bedrijven 
is het aantal van tenminste 25 kiesge-

. Tecl:l.tigQ.~ werknemers te hoog. Met het 
voorgestelde percentage wordt ook voor 
die groep van bedrijven een democra
tische verkiezingsmogelijkheid gescha
pen. 

IRIESOil.UTIIE 4 
Afdelingen Leiden en Wassenaar 

Wijziging sub b in: 
b. dergelijke constructies veeleer een 

aantasting zijn van een economisch 
doelmatige ondernemingsorganisatie, 
welke als zodanig met de lib.erale visie 
QP de gewenste ondernemingsgewijze 
produktie niet verenigbaar zijn. 
Afdeling Sassenheim 

Wijziging "staat afwijzend" enz. in: 
spreekt zich uit voor: 
het belasten van een der commissa

rissen met vraagstukken de arbeid biJ
treffende. 

.Afdeling Utrecht 
Schrappen resolutie 4, met .aanvullip.g 

resolutie 11. 

RESOLUTIE- 5 
Afdeling Alphen a/d Rijn 

Schrappen lid 1. 
Toelichting: In de ,eenmanszaak of fir
ma, waarvan de ondernemer hoofdelijk 
aansprakelijk is, is het persoonlijk wel 

· en wee van de ondernemer ·te zeer·· met 
. de onderneming verbonden o.m. omdat 
hij privévermogen hierin heeft , geïn
veste~erd, dan dat de eisen· van verslag
geving en enquête irn gelijke mate kun
nen gelden als voor de NV, coöperatieve 
vereniging of onderlinge waarborg

. maatschappij. 

Afdeling Naarde~ · 
Wijziging lid 1 in : 
1., .. (in de vorm van een naamloze 

veml.ootschap, een coöperatieve vereni
. 'ging, vereniging, stichting of een onder· 

Iinge waarborgmaatschappij) ... enz. 
Toelichting: De eis van openheid van 

het ondernemerschap, welke onafhanke
lijk is van de toevallige rechtsvorm 
waarin de onderneming wordt gedre
ven, geldt eveneens voor ondernemin
gen die in de vorm van een vereniging 
of stichting optreden; te denken is bijv. 
aan ANWB of omroepverenigingen. Op
gemerkt wordt dat artikel 1 van 
wetsontwerp 9595 (Jaarrekening van on
dernemingen) ook na de door de SEC 
wenste aanvulling cf. 3.4 (p_ 16) en 7 
1.b (p. 27) verenigingen en stichtingen 
buiten de toepassing van de wet houdt 
(p. 12 linkerkolom wetsontwerp). 

Afdeling Sassenheim 
Toevoegen lid 3: 
3. een zodanige verslaggeving dat o.1-

der de definiUe van jaarrekening het 
jaarverslag wordt begrepen. 
Afdeling Heiloo 

Opmerking betreffende lid 2; 
2. In de plaats van de term "jaarre

kening", zoals wordt gebruikt in al'tike! 
1 van het ontwerp van wet, te gebruiken 
de term "jaarstukken", waaronder dan 
behalve de jaarrekening mede wordt 
begrepen het directieverslag. 

Toevoegen leden 3, 4 en 5. 
3. In het directieverslag melding te 

maken van inglijpende wijzigingen in 
de vermogenspositie en de liquidi-· 
teitspositie van de onderneming, in drl 
voorraden of de orderportefeuille in de 
periode tussen het einde . van· het i:>oek
jaar en de datum van publikatie van de 
jaarstukken. Hierin tevens te vermelden 
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de investeringsplannen onder toevoeging 
van een financieringsschema. 

4. een voorschrift tot publikatie van 
tussentijdse berichten. 

5. een voorschrift tot het publiceren 
van meerjarige cijfermatige overzich· 
ten. 

Afdeling Groningen 
Schrappen lid 1. 

Afdeling Amsterdam 
Achter het woovd "wenselijkheid'' .in

lassen: 
althans voor ondernemingen waarvoor 

een onderne.mingsraad is voorgeschre-
ven. · 

Afdeling Heemstede 
Toevoegen bij 2: "in overeenstem

ming met de aard van het bedrijf". 

RESOLUTIE 6 
Afdeling Leiden 

Wijziging voorlaatste alinea in: 
inzicht in vorming en wijziging. van de 

dusgenaamde vrije reserves van een on
derneming essentieel is voor inzicht in 
haar positie. 

Toelichting: Het betreft hier een re .. 
dactionele wijziging. 
Afdeling Wassenaar 

Wijziging laatste alinea in: 
Spreekt zich uit: 
tegen beperking in de verplichting tot 

het vermelden van reserves en van ont
trekking aan en stortingen in dezelve 
zover het ondernemings- of algemeen 
belang hier niet door wordt geschaad. 

RESOLUTIE 7 
Afdeling Naarden 

Laatste alinea schrappen 'de woorden: 
de specialistische materie betr<ilffencte 

de procedure omtrent jaaryekeni'Q.gen 
en . ~ 

Toelichting: Na schrapping van de-z.e 
woorQ:en is. qe ontwerpresolutie in over
eenstemming' met hetgeen de SEC in 3.5 
(p. 16/7) opmerkt._ Een toelichting dQ9'r 
het hoofdbestuur waarom 'het ·una,lii.ém 
vóór deze resolutie is, lijkt rioodzákelijl' 
nu het intussen gepubliceerde \vetsont
werp 9595 (Jaarrekening van onderne
mingen) op bladzijden 8/10 hierop is 
ingegaan door aanhaling van de 'bladzij
den 37/41 v-an het rapport van de c·:;m .. 
missie-Verdam. Als het hoofdbestuur het 
wetsontwerp op dit punt onvoldoende 1 

acht ware het beter dit in een ont
werp-resolutie duidelijk( er) uit. te spre·-
ken. · 

RESOLUTIIE ·I 
Afdeling AII•hen a/d Rijn 

Verduidelijking in sub Rvereist. ' 
Wat dient onder "tijdig"· optreden te 

worden verstaan? 
Wat dient onder wanbeleid te worJen 

verstaan· en wie bepaalt· zulks? 
Wijziging lid 2 in : . , .. . , 
2. ...voor het toekennen.· v!lri .de he-

. voegdhei:d een . enquête t~ ~agen ook 
aan de erkende bedrijfs(taks}bonden 
welke aan m1m.muméisen vold-Oen, naast 
de central-e wElÎ-knemersorgam'saÜel'f,: en 

Toelichting: De afdeling is -wan me
ning, dat de vvagen van een enquête 
een bevoegdheid is die aan de erkende 
vakorganisaties vooroohauden moot 
blijven. 

Afdeling Wassenaar 
a. , een "dringende aaiigetegenneid·" 

vervangen .door "wenselijk" 
Wijziging sub b.in: 
b. aan de erkende centrale organisa

ties van werknemers het recht moet 
worden toegekend een enquête te ver
zoeken en dat dit recht gezien de 
hiërarchische verhouding niet al1,n de 
ondernemingsraad kan worden toege· 
kend; maar dat wel deze raad moet 
WOI'den gehoord. 

Wijziging lid 2 in: 
2. voor het toekennen van de beV'Oegd

heid een enquête te vragen aan de ·er
kende ceJntrale organisaties van we.rlme
mers. 

Afdeling Zeist 
Wijziging lid 2 in: 
2. voor het toekennen van de bevoegd

heid een enquête te vragen ook aan de 
(niet erkende) categorale bedrijfs(taks)· 
bonden, welke aan minimumeisen vol
doen naast de centrale werknemffi"sor
ganlisaties en ... 

Toelichting: Vergelijk Vrijheid en De
mocratie van 25 oktober 1968 . 
Afdeling Groningen 

Toevoegen lid 4 : 
4. voor de eis tot geheimhouding van 

de gehe,le pmcedure welke voorafgaat 
aan de uitspraak van de Onderne
mingskamer over de ontvankelijkheid
van het verzoek een enquête in te stel
len. 

Afdeliug Heemstede 
Schrappen lid 3 (Toelichting zie blz. 

14). 

RIESOILUTUIE 9 
Afdeling Leiden 
. Wijziging su)::l a in: 

a. . .. hetzij meer dan 50 personeel.sle· 
den ... enz. 



Wijziging sub c in: 
c. de positie van gespecialiseerde en 

toeleverende bedrijven soepele ove,_., 
gangsregelingen kan vereisen, . waarvan 
de looptijd niet langer is dan 5 jaar. 

Afdeling Groningen 

Schrappen onder a in de zesde regel 
de woorden: , ,de rechtsvorm of'' en toe
voegen achter het woord "onderne· 
ming" op diezelfde regel: "zoals deze 
omschreven is in artikel 1 van het voor
ontwerp van een wet op de jaarverslag
geving van ondernemingen (blz. 42 rap

-port Verdam)." 

RESOLUTIE 9A 
(zie Vrijheid e_n Dernoemtie van 25 ok
tober 1968). 

Afdeling Naarden 

Schrappen in sub b: 
"welke hoofdzakelijk zou dienen ter 

bevrediging van ongezonde nieuwsgie· 
righeid" · 
Opmerkingen: 
. , Gaarne: 

1. De drukfout in ontwerp-resolutie 9A 
sub 1 "Gesloten NV's" op een geëigend 
·momtmt ·herstellen. 

2. De voorlaatste ·regel van bladzijde 
28 van het rapport lezen als: 

b. De SEC onderschrijft niet de me
ning van de Sociaal-Economische." 

Afdeling Wassenaar 

Schrappen sub b. 
Toelichting: sub b is over):JOdig. 
Toevoegen aan lid 2 : 
- ondernemingen die uitsluitend of 

nagenoeg uitsluitend buiten Nederland 
werkzaam zijn. 

,Afdeling Zeist 

' ' Voor resolutie 9A, tegen resolutie 9. 
Toelichting: Het is gewenst de grens 

te verleggen naar f 8.000.000.- (vgl. lid 1 
res. 9A). 

RESOLUTIE 10 
Afdeling AliJhen a/d RUn 

Wijziging laatste lid in: 
- voor heropening van de mogelijK

heid van herkapitalisatie, uitsluitend ~er 
.correctie van in het verleden gegroei
de balansdistors'ies, vrij van belastin~ 
of tegen een laag tarief. 

Toelichting: Herkapitalisatie kan ook 
. ,worden gebruikt om op een "goedkope" 

:wijze dividend aan de onderneming te 
o~lttrekken. 

RESOLUTIE 11 
·:Afdeling Leiden 

sub a: vermaatschappelijking vervan
gen door nationalisatie. 

sub b.:. zo . groot mogelijke .vervangen 
door duidelijke. 

Afdeling . Sassenheim 

Wijziging laatste alinea in: 
··· spreekt als haar oordeel uit, dat 
" ~ niets moet worden nagelaten dat 
':kan bijdragen tot het . bevorderen van 
' het zo doelmatig mogelijk fun'ctioneren 

"·'van· dê organen: van de onderneming. 

··AfdelîiJg 'Utrecht 

.. . : , Toevoegen . onder gelijktijdige 
.. schrapping van resolutie 4: 

- dat het aanbeveling verdient er naar 
te streven dat bij de samenstelling van 
de Raad van Commissarissen daarvan 

"•-tenminste één lid deel uitmaakt, dat 
geacht kan worden deskundig te ·zijn op 
het gebied van arbeids- en persv

. neelsverhoudingen. 

·Afdeling Wassenaar 

Wijziging resolutie 11 in: 
constaterende dat, 
.a. het in dit hoofdstuk gekozen uit

gangspunt van vrije ondernemingsge
wijze produktie met zich meebrengt dat 

. benoemingsrechten, die ten doel heb~Jdn 
te voorzien in de leiding van de onder

. neming,· mede als uitvloeisel van het _e_i
gendomsrecht in handen kunnen ZlJn 
van een beperkte groep van personen, 

b. het van het grootste belang is, dat 
de ondernemingsleiding in bekwame 

. hartden ligt en haar taak in zo gr0::>t 
, mogelijke openheid uitoefent omdat :;ij 

een grote verantwoordelijkheid draat;"t 
.. tegenover werknemers, aandeelhouders 
en derden. 

Overwegende dat . 
., a. enerzijds onder bepaalde omstan
digheden van speciale voordrachtsrech
ten misbruik kan worden gemaakt, 
waardoor het belang van de onderne
ming en de daarbij betrokkenen wordt 
geschaad. 
, b. anderzijds de praktijk aantoont_ 
dat al naar gelang van de behoefte van 

: de betrokken onderneming zekere . oli
garchische bepalingen een bijdrage kun
nen leveren tot een zo groot mogelijke 
ontplooiing en continuïteit van de onder
'neming door middel vóèn een zo compe
tent en harmonieus mogelijk samen-
gesteld bestuur · 

· c. bij afweging van de voor- en nadeden 
van dergelijke clausules, algeheie 
afschaffing van de oligarchie een te ri
goureus middel lijkt, doch veeleer een 
oplossing gezocht moet worden in maat-

regelen, die een eventueel misbruiv 
kunnen tegengaan. 

spreekt zich uit: 
1. voor het bekend maken van de 

namen van prioriteitsaandeelhouders, 
aan wie voordrachtsrechten toekomen. 

2. voor het invoeren van een uitge
breider enquêterecht, dat mede gericht 
is op het voorkomen van wanbeleid als 
gevolg van het gebruik van deze rech
ten. 

3. voor de verplichte instelling van 
een Raad van Commissarissen als onaf
hankelijk toezichthoudend orgaan bij al
le grotere N.V.'s waarvan de benoe
ming en het ontslag geschiedt door d·) 
aandeelhoudersvergadering, nadat ter
zake de ondernemingsraad is ingelicht, 

4. tegen een algehele afschaffing van 
voordrachtsrechten en een verdere 
versterking van de positie van de Raad 
van Commissarissen door middel van 
wettelijke maatregelen, ten einde een 
·ongewenste verstarring van de onderne
ming te voorkomen. 

RESOLUTIE 12. 
Afdeling Alphen a/d Rijn 

Niet aan:vaarden 
Toelichting: Deze oligarchische clau>u
les moeten naar de mening van -de afde
ling worden gehandhaafd. De aandeel
houder met het geringere belang die 
slechts is geïnteresseerd in het divi-
dend,moet niet dezelfde inspraak heb
ben als de houders van de priori
teitsaandelen. Deze laatsten zijn im
mers in hoge mate geïnteresseerd in en 
betrokken bij de onderneming zelve. De 
wijze waarop de aandeelhouder zich 
opstelt t.o.v. de onderneming moet in 
een onderscheid in de aan de aandelen 
ontleende rechten tot uitdrukkking kun· 
nen worden gebracht. 

Afdeling Leiden 

Schrappen in de laatste alinea het 
woord "geleidelijke". 

Afdeling Utrecht 

Niet aanvaarden 

Afdeling Zeist 
Sluit zich aan bij de minderheidsme

ning op pag. 25 van het rapport. 
Toelichting: Wij denken o.a. aan d 

mogelijkheid van de bescherming v<tn 
een bedrijf of bedrijfstak tegen buiten
landse kapitaalbelangen gezien tegerr 
het belang van de continuïteit van het 
bedrijf met daarmede verbonden werk
gelegenheid. Wij achten de bestaande 
redactie luiderid: , ,Oligarchische 
·clausules; waarbij benoemingsrechten 
aan een speciale, meestal zeer kleillc 
groep van bijzondere aandeelhouders 
zijn voorbehouden, in strijd zijn met de 
re~htspositie der overige aandeelhou
ders en met de gewenste openheid", te 
ongenuanceerd o:a. om de volgende re
denen: 

1. Het is niet duidelijk welke benoe
ming bedoeld wordt. 

2. Het is ook niet duidelijk welke klei
ne groep aandeelhouders wordt bedoeld. 

3. De verantwoordingsplicht ten aan
zien· van ·aandeelhouders komt. niet uit 
de verf: 

4. Aan de voordelen, die deze clausu
·les kunnen hebben, wordt voorbijge
gaan.· 

M.a.w. uit de formulering blijkt niet 
van voldoende afweging van voor en 
tegen. 

RESOLUTIE 13 
Afdeling Alphen ajd Rijn 

sub b, c, de leden 1, 2 en 4 n'iet 
aanvaarden. 

Toelichting: sub b: De commissaris 
dient verantwoordeijk te blijven aan d~ 
algemene vergadering van aandeelhou
ders. 

lid 1: Een Raad van Commissarissen 
is, zelfs met een minimumaantal van 2, 
een voor een kleine NV uitzonderlijk 
zware financiële belasting. Bovendien 
zouden bij zeer kleine NV's met een 
gering aantal aandeelhouders, de com
missarissen die deel uitmaken van de 
aandeelhouders, zichzelf controleren. 

lid 2: De beperking van de mogelijk
heid van tussentijds ontslag van de 
commissarissen wordt niet in <lVer
eenstemming geacht met een goed sy~
teem van "checks and balances" als 
bepleit in de eerste zinsnede van par. 
5.5 van het rapport. Het plaatst nl. elP 
commissaris in een té grote machtspos\
tie t.o.v. de algemene vergadering van 
aandeelhouders. 

lid 4: Het toekennen aan de Raad van 
Commissarissen van de bevoegdheid tot 
een bindende voordracht aan de alge
mene vergadering van aandeelhouders 
voor de benoeming van directie en com
missarissen wordt niet in overeensten> 
ming geacht met de in par. 5.4 van het 
rapport gewenste openheid en bescher
ming van de rechtspositie der aandeel
houders. 

Afdeling Leiden 
Wijziging leden 1 en 3 in: 
1. voor verplichtstelling voor elke 

naamloze vennootschap van een Raad 
van Commissarissen of een anders ''e
noemd · doch gelijksoortig instittiut, 
bestaande uit tenminste twee (gedele
geerde) leden. 

vrijdag 20 december 1968 - 19 

3. voor de vaststelling van wettelijkP 
voorwaarden voor het 
schap (leeftijdsgrens als 
vervalt). 

Toevoegen lid 5 : 

commissaris
enig criterium 

' 

5. voor het verlenen aan de Raad van 
Commissarissen van een verantwoorde
lijkheid bij het rekening houden van de 
onderneming met het soicaal milieu 
(c.q. de sociale milieus, waarin deze 
onderneming functioneert. 
Afdeling Amsterdam 

sub .1: "Twee leden" vervangen door 
"drie leden". 

Afdeling Rotterdam 
In lid 4 schrappen de woorden "en 

commissarissen" en toevoegen als lid 5: 
5. Het bevorderen van de onafhanke

lijkheid en integriteit van de commissa
rissen door hun inschrijving in een re
gister van commissarissen en hun 
beëdiging op een bij de wet vast te 
stellen erecode. 

Afdeling Waalwijk 
Toevoegen lid 5: 
5. voor wettelijke beperldng van het 

aantal commissariaten dat door een 
persoon gelijktijdig mag worden ver
vuld. 

Toelichting: De bedoeling van dit 
amendement is, wp_ar de afdeling .de 
mening van de SEC met betrekking tot 
de ontwikkeling van het commissaris
sch<J,p ten volle onderschrijft, dat naar 
de mening van de afdeling voorkomen 
moet worden dat hef commissarisschap 
een erebaan wordt. 

Afdeling Heemstede 
lid 1: toevoegen vóór "naamloze ven

nootschap" het woord "open". 
Toelicht·ing: Commissarissen worden 

voor kleine NV's niet noodzakelijk ge
acht. Lid 1: het minimumaantal van 2 
leden ware te brengen op 3 in verband 
met mogelijke besluiteloosheid van !1et 
college. 

Lid 2: schrappen het woord "sterke". 
Toelichting: Een sterke beperking 

schijnt niet noodzakelijk, omdat de ver
antwoordingsplicht en afzetbaarheid van 
functionarissen uitgangspunt moet blij
ven. 

Lid 3: de leeftijdsgrens van 72 jaar tè 
veranderen in 70 jaar. 

Toelichting: 70 jaar is een algemeen 
aanyaarde leeftijdsgrens te verkiez:>n 
boven 72 jaar. hetgeen kennelijk en 
compromis is. 

Lid 4 in zijn geheel schrappen. 
Toelichting: Door deze bepaling zou 

een zichzelf aanvullende oligarchie kun
nen ontstaan, hetgeen niet de-mocratisch 
geoordeeld wordt en in strijd met de 
gewenste openheid. 

RESOLUTIE 14 
Afdeling AII•hen a/d Rijn 

Niet aanvaarden 
Toelichting: Het kopen van stukken 

met verschillende rechten die daaruit 
voortvloeien is een geheel vrijwillige 
zaak. 

Afdeling Heiloo 
Wijziging lid 2 in : 

· 2. voor een verbod van de uitgifte van 
niet-royeerbare certificaten van aande-
len. · " 

Afdeling Leiden 
Wijziging lid 1: 
1. voor spoedige ·gelijkstelling op alle 

terreinen ... enz .. 

Afdeling Ze·ist 
Niet aanvaarden 

RESOLUTIE 15 
Afdeling Alphen a/d RUn 

Laatste alinea niet aanvaarden. 
Toelichting: Een wettelijke regeling is 

overbodig. 

Afdeling Leiden 
In de laatste alinea "zaken" vervan

gen door , , beleidszaken''. 
Afdeling Utrecht 

Niet aanvaarden 

Afdèling Wnssenaar 
Wijziging laatste alinea in: 
- voor het nader bepalen in de wet 

van die handelingen waartoe de directie 
de toestemming van commissarissen 
behoeft, alspok van die handelingen mrt 
betrekking waartoe commissarissen de 
algemene vergadering van aandeelhou
ders in de besluitvorming dienen te be
trekken. 

NIEUWE RESOLUTIES 
Afdeling Leiden 

De VVD, gezien het rapport Herzie
ning van het ondernemingsrecht, van 
mening dat: 

- de factor kennis en de positie van 
de staffunctionarissen voor het bedrijf 
van groot belang zijn, terwijl zij zich 
voor een inpassing in de respectieve 
begrippengroepen arbeid versus kapi
taal en werkgever versus werknemer 
slecht lenen. 

Sprcelü zich uit: voor een nade~re be
zinning op deze factoren terreiinde te 
voorkomen dat zij wettelijk in een mar
ginale posit,ie gemken. 

Afdeling Rotterdam 

Toe,. te voegen aan hoofdstuk 2 de 
volgende resolutie: 

De Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie, gezien hoofdstuk 2 van het 

· rapport Herziening van het onderne
mingsrecht inzake de positie van de ar
beid, 

van mening dat de doelstellingen: 
- bezitsvorming overeenkomstig art. 

16 van het Beginselprogramma, 
- democratisering van het onderne

mingsrecht, 
-wenselijkheid van winstdeling, 
zonder andere belanghebbenden te 

schaden mede verwezenlijkt kunnen 
worden door directe deelneming van het 
personeel in het kapitaal van. de onder
neming, spreekt zich uit voor: 

a. het openen van de mogelijkheid een 
percentage van de winst onder een 
winstdelingsregeling in de vorm van 
aandelen tegen een reële koers ter 
beschikking te stellen van het perso
neel, onder vrijstelling van: loon en in
komstenbelasting en onder gelijktijdi;;J·e 
verlaging van het tarief der ven
nootschapsbelasting, waarbij ten àan- · 
zien van · blokkeringsregelingen ·e.d. de 
bepa!.ingen van de bestaande winstde
lingsspaarregelingen van toepassing 
zouden zijn, 

b. het voorbehouden van de rechten 
aan de aandelen verbonden aan de eige
naren daarvan, die zelf hun stemrecht 
dienen te kunnen uitoefenen, op welke 
wijze zij medezeggenschap verkrijgen 
en tevens verdere winstdeling in de 
vorm van dividenden. 

c. het ontwikkelen van deze vorm van 
medezeggenschap naast die der onder
nemingsraden, die met name ten aan
zien aan interne regelingen hun eigen 
functie behouden. 

VRAGEN 
Afdeling Naarden 

1. Het rapport vermeldt op pag. 7 in 
alinea 2 dat er bij de formatie van het 
huidige kabinet afspraken zijn gemaakt 
met betrekking tot het rapport van de 
commissie Verdam. Welke? 

2, Het rapport stelt op pag. 15 en pag. 
27 sub c voor onder de definitie ' van 
"jaarrekening" in artikel 1 mede te 
doen begrijpen het jaarverslag. In het 
wetsontwerp 9595 is deze suggestie niPt 
overgenomen. 

Waarom is dit niet in een ont
werp-resolutie vastgelegd? 

Hoe bereikt deze wel!ls de desbetref
fende fractieleàen? 

Hoe kan de B.A.V. zich hierover 
uitspreken? 

3. Ware het niet juist geweest de 
laatste zin van 4.2 (pag. 20) van het 
rapport aan te vullen met: "met dien 
verstànde dat een minimum kapitaal 
'van .f 500.000.- vereist is voor bèur'snote
ring"' of deze .zin geheel te schrá:r)pt'm? 

Aftleling Zeist 
· Spre:k(md over herziening vah het on
derne'mingsrecht, kan men ·zich afv'ra
gen of in het rapport wel voldoende 
aandacht is gegeven aan de moderne 
'onderneming en met namê gedaohf is 
aan. dé ontwikkeling van die ·onderne
ming 'in de naaste toekomst, vooral' in 
_het licht van de schaalvergrotil'\g en 
vernieuwing, welke verschijnselen o.m . 
kenmerkend zijn voor een zicht in de 
komende jaren. Wij denken hierbij o.a. 
aan fusies en andere vormen van sa
menwerking, penetratie van het buiten
iaJ:.ld. iA Nederlandse ondernemingen etr. 

Wanneer men uitgaat ~an deze gedach
tengang, dan komt men als vanzelf -
gezien de gecompliceerde problematiek, 
alsmede onzekerheden in die toekomst 
-,- tot een voorzichtige en genuanceerde 
formulering waarbinnen, om een 
uitspraak van het rapport zelf te cite
ren, een geestelijke wendbaarheid in is 
opgesloten. 

Wij hebben de indruk, dat o.a. deze 
. overwegingen de achtergrond vormen 
van de minderheidsmeningen, vermeld 
op pag. 25 en 26 van het rapport. 

TOELICHTING! 

RESOLUTIE 8 
Afdeling Heemstede 

De taak van de rechterlijke macht is 
beslechting van geschillen op verzoek 
van één van de geschilhebbende partij
. en. Met het oog op die taak is aar.
vaardbaar, dat de rechtE;r voor het le
ven wordt benoemd en niet ter verant
woording kan worden geroepen. Het 
voorgestelde lid 3 beoogt aan de rechter 
de bevoegdheid te geven ook onge
vraagd in de maatschappelijke verhcu
dingen. in te grijpen, d.w.z. hem. een 
bestuurstaak op te dragen. Aldus worJt 
het bestuur gelegd in handen van onaf
zetbare functionarissen, die voor hun 

· beleid geen verantwoording hoeven af 
te leggen. Dit is in strijd met de be
ginselen van de democraUe. 

N.B. Overal waar in de voorgaande 
tekst gesproken wendt van 1le ,,afdeling 
Naarden", \~onlt , de afdeling Naarden

. Bussum bedoeld. 
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e 
U komt geen twintig meter ver. Maar van uw par
tij verwacht u -wel dat zij op één been voorop 
blijft gaan. (En zij slaagt er nog wonderwel in 
·ook.) 

Met dat ene been bedoelen wij, met permissie~ 
uw eigen lidmaatschap. Uw partij is ,er zeer 
verheugd mee. Maar ja ... het is:maar één 
lidmaatschap. 
Voelt u waar wij heen willen? Ja. 

Hoe lang is het geleden dat u met een vriend 
of een kennis over de VVD hebt gepraat? 
Met die meneer in de flat boven u? Met een 
collega? De liberale gedachte beleeft 
een indrukwekkende renaissance. Wij merken 
het aan overweldigende belangstelling 
voor onze partijvergaderingen. Maar de weer
spiégeling ervan in ons ledental kan 
beter. Véél beter. 

Talloze liberaal~gezinden zitten op de wip 
om óók lid te worden. Zij wachten alleen op een 
duwtje. Welnu, geef ze dat duwtje. Deze tijd 
van politieke gisting en vernieuwing 
plaatst uw partij voor grote taken. Alleen een 
krachtige en groeiende VVD kan deze 
taken volbrengen zoals u en wij wensen. 

Ledenwerving? U bent en blijft onze beste 
propagandist. Een persoonlijk woord 
van u haalt meer uit dan ellenlange propaganda
verhalen. 

zet UW ene 
beste. beentie voór 
en maak 
minstens één lidi 

coupon 
Algemeen Secretariaat van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 

Koninginnegracht 61, 's-Gravenhage, 

[J " '"' "''; " ,,, ''' "'" ,, v.v.o .. """'""''' r ><.· "' ;.;;. til·;r. (Amsterdam, Enschede en Hengelo f 30.- per Jaar.) ·,')/::''' ~ 
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