
• 

• 

• 

• 

DOCUME!\!TAT!ECENTRUM 
NEDERLANDSE POUTIEKE 

PARTIJEN 

\ LIBERAAL MANIFEST 
schappelijk meebe!even bewr-
dert. In het overheidsbestel moet
het soclaal-culturele een plaats 
in gaan nemen evenwaa.rdjg aan 
het sociaal-economlsche. Het 
gaat er daarbij niet om cultuur 
als weggeefgoed te presenteren. 
Veeleer moet de overheid erop 
bedacht .zijn , bep~lde groepen, 
die maatschappelijk nog zljn ge
handicapt, in staat te stellen 
hun traditionele· achterstand in . 
te lopen. 

Dur£· 

A1s iema11d door een 
rood verkeerslicht 

' rijdt, hetekent dit nog 
niet, dat hij een asociale 
inslag heeft~ W aar
schijnlijker.· 'is, dat het 
redeloos voor hem op 
rood springende me
chanisme net een frus-

ene met de nadru~ op de" ver
nieuwende kracht van de per.: 
soonlijke vrijheid, zij bet met 
besef van de collectieve · verant
woordelijkheid; de andere met 
de nadruk op het collectief, zlj 
het · hopelijk. met besef van de· 
noodzaak wat vrijheid over te 
houden. 

Angst voor een crisis 
Wij zijn: er ten slotte niet te~ 

gen; dat de maatschappelij
ke kost.en zwaarder drukken op 
de beter gesitueerden. Maar wij 
zij11 tegen inkomensoverdraeht · 
uit principe •. Dus om der wille 
van de nivellering. Lonen, ook 
minbnumlonen, moeten stljgen: 
met het welvaartspeil. Maar 
verschillen in beloning acliten: 

. tratie te veel was. Ver-
~?e1·slic'l1ten zijn nodi~. l\'faar er zijn er in ·het maatschappe
liJke verkeer zo veel..}.r wordt van .ons verlangd, dat wij ons 
.aanpassen aan de volte. Maa_r al aanpassende krijgen ·wij soms 
het gevoel, <lat er van onszelf niets overhlijft. ~ 

Wij ruiken natte regenjassen in de hus naar ons werk of 
slijten onze n1otoren in de springprocessie van verkeerslicht 

_naar verkeerslicht. Aangckomcn ervaren wij onszelf als .de he
ken~e radertjcs in een onoverzichtelijke machinerie. Wat wij 
verd1enen ~-aat voor een lJelangrijk deel naiu- de helastingen, 
waarvan WlJ de hoogte iSlechts in theorie mee vaststellen. En 
w11carvoor d~ fon1:mlieren sfochts door consulenten worden he
grepen. Thuis horen ,vij voor de dertiende maal .,Fiir Elise" 
in de versie van Marictje van de benedenhuren hegeleid door 
een popconcert op de stereo-installatie van J a·n vau hierboven. 
En _in het weekeinde zitten wij ook weer op elkaa:rs lip, . al
thans op elkaar's bumper. 

· Goecl gevoed fo een volle kooi ·worden a pen agressief, 
!!eksuecl overgeintcrnsscerd. Een nicuwe zijtak van weten
i;chap ziet daar ecn ·waarschuwing in. Als er geen andere mo• 

· gelijkheclen zijn, wordt de kre~t ,,make love not war" inder
daad een redelijke aaubeveling. Voor ons heeft zij echter iets 
·van ,,Mussert of Moskou" - de leuze, die do hezetter ons in 
de tweede wer'e1doorlog voorhield. 

H. et kan en mag niet waar De Mdeling ·geschillen van be
. zijn, dat er voor de m_ens stuur van de Raad van State 
niet anders is da.n produceren ·en 'zou kunnen worden . opgewaar
instin,::tief rca.geren·. Brood en <leerd tot een Constitutioneel Hof 
:ipelen. Door de overheid gere- c!at de top van de admlnistratle~ 
. geld. Als wij op de huidlgc weg ve rechtspraa~ zou vormen en 
de perfectie bereiken, hebben tevens de bevoegdheid zou krij
wij onszelf teruggebracht tot · · gen wetten aan de Grondwet te 
nilmmers in de statistiek, ,,bits" toetsen. · · · 
in de informatleoverdracht, con
sumenten van · gesubsidieerde 
verstrooiing. Maar .wij zullen die 
perfectle niet bereikcn. Voordien 
zal onze agressie uitbarsten . in 
revolutie of kernoorlog . Al was 
het alleen maar uit zucht naar 
avontuur. Tussen hct ,,Moskou" 
van de verveling. en het ,,Mus
'Sert" van het instinct m6et een 
w_eg zijn. . 

Een ding is zeker: als die weg 

Een regering, zelfs een Kamer 
kan niet alles. Er zljn. vele za
ken, die zij niet· beter zelf kan 
regelen dan de . maatschappij 

. zelf. Cultuur en economie ·kun
nen om · hals worden gebracht 
door een .overheld, niet gescha

.pen. Een regering, die de pre
tentle heeft alles te k=en re- . 

er ls, . zal zij sleehts te vinden gelen, stelt zich bloot aan het 

Oproep 

DE VVD wil graag een 
stoot geven tot de vorming 

van die eerste groep. Zij appel
leert daartoe aa.n alien in de 
confessionele partijen, DS'70, 
D'66, en de PvdA, die .de scbeids
lijn van vandaag van dezelfde 
kant bekijken. Zij appelleert 
vooral ook aan diegenen, · die -
hoewel liberaal denkend - zich 
van de .politiek· ·hebben afge
keerd. Zij roept deze groepen op 
haar te steunen. Niet om de 
VVD groot te maken. Maar 
om der wille van het liberale be
ginsel van· vrijbeid en verant
woordelijkheid. Als zij vinden, 
dat het imago van de V.V.D. 
daarbij een hinderpaal is, moe
ten zij ciat zeggen. Dan vormen 
wij te zamen een nieuwe partij. 
Wij houden niet van het imago 
van de ·vvo .. Wij hebben het 
niet zelf geschapen; het is ons 
door anderen ten onrechte toe.: 
geschrev~n. 

Om het ontstaan van een ail
dere partljstructuur te bevorde
ren, is een hervorming van het 
kiesstelsel op zichzelf niet nodig. 
'\Vij verheleu ons echter niet, dat 
er altijd groepjes zullen blijven 
die naast de bedoelde twee grote 
groepen een eigen geluid in de . 
Kamer zullen willen laten horen, 
ook als zij aan de macht geen 
deel kunnen hebben. Het zou on
democratiscli zijn dat te wlllen 
verbinderen. Het Is ook ondemo
cratisch als . daardoor het tot 
stand komen van een homogene 
parlementaire meerderheid 
wordt belemmerd. 

Wij liberalen zijn ons er. niet 
minder dan anderen van bewust 
dat een crisis, die tot werkloos
heid op grote schaal leidt, moet 
worden ·voorkomen. Dat de soli
dariteit .binnen de gemeenschap 
bovendien verplicht tot steun 
aan hen, die buiten bun schuld 
werkloos worden. Het is echt.er
onze over'tuiglng, dat de na-oor
logse generatie politici. zo zeer 
was getekeud door de ervarin
gen van de jaren dertig'; dat zij 
op bet stuk van de soc:iale voor
zleningen te ver . is gegaan. 
Zoals een boutade van geni,raals 
zegt, dat zij zich steeds weer 
voorbereiden op de vorige oor
log, kan nu worden gezegd, dat 
onze politici zich hebben voorbe
reid op de vorige crisis. 

Wij zijn v66r_ een wettelijk 
minimum-loon, v66r optrekking 
van de AOW tot hetzelfde ni
veau, v66r werkloosheidsuitke
ringen. Deze groep sociale voor
zieningen kan wellicht worden 
vereenvoudigd tot een negatieve 
inkomstenbelasting. 

Wij zijn . echter tegen het toe
nemende misbruik van: zulke 
uitkeringen. Wij zijn tegen de 
volstrekt verouderde uitleg van 
het begrip ,,passend werk," die 
demoraliserend werkt. Wij vin
den het bevreemdend, dat . wij 
naar ons overvolle land buiten
la'ldse arbeidskrachten halen 
met alle sociale- kosten van dien, 
terwijl. Nederlandse werklozen 
steun genieten. Het is een merk
waardige vorm van discrimina
tie, dat wij Turken en Marokka- . 
nen goed genoeg acbten voor 
werk, dat Nederlanders niet· wil- · 
len_ verricbten. Wij ·zouden er 
·trots op zijn als . onze niaat
schappij de historie in zou gaan 
als de eerste, die haar welvaart 
niet baseerde op goedkope ar
beidskrachten uit minder-ont
w_ikkelde gebieden. Als bet werk_ 
inderdaad onaantrekkelijk is 
(en dat is niet altijd het geval,) 
kan ·dit worden gecompenseerd 
door betere · arbeidsvoo1-waa.rden. 

Saamhorigheid 
zljn -met hetzelfde kompas, dat 
in ons land al eeuwen met wis
-selend succes wordt gebanteerd, 
respect ·voor het eigene van 
jeder mens, ontwikkeling van de 
indivia.uel~ 11ersoonlijk.heid -
nieuw -is hef; niet. Mam· goed; ali; 
ltet conservatief moet heten op 
dit kompas te stur<m, zijn wij 
liberalen conser-vatief. Wij ken

·nen geen ander middel om de 
richtlng te bepalen. Wij hebben 
niet het monopolie, noch kunnen 
wij ons erop voorstaan het altijd 
-perfect te hebben gebruikt. Wij 
hebben het .ook wel eens· te ex
clusief op economjsch terrein be• 

verwijt in Diets te slagen. Ook 
daarom blijven zovele kiezers . 
thuis. _ Bescheidenheid van de 
machtigen is de eerste voor
waarde van de vrijhfticl van de 
burgers. · 

De partijstr11ctu_u_r 

Geen van de oplOSllingen voor 
d.t p robleem, die de laatste ja
ren ziJn voorgesteld, bevredigt 
ons. Aan a lle kleven grote be
zwaren. _Dat is geen wonder: al
le trachten h et on,erzoenlljke te 
verzoenen. In dat besef zijn wij 
nie ttemin· bereid te praten met 
hen, die een wijziging in de par
t iJ tructuur slech ts · haalbaar. 
achten door ingrepen in het 
k.ie~stelsel. 

Aangenomen mag· worden. dat 
cen homogene regering,. die voor 
,fo wtvocring van · een samen
hangend beleid een mandaat van 
de kiezers kreeg, minder neiging 
zal. hebben beslissingen over .te 
laten aan andere organen, zoals 
de SER, Dat zij ook over meer. 
gezag zal beschikken, om pres
siegroepen te weerstaan, die om 
der wille van een deelbelang 
haar gehele beleid · op· losse 
schroeven willen zetten. 

Belangrijker echter is dit: ve
le collectieve voorzieningen 

vonden. him soclale rechtvaardi
ging in de omstandigheid, dat de 
lonen gernime tijd na 'de uorlug·· 
laag werden gehouden. Het zoil. 
dus voor de hand liggen, dat het 
aandeel van deze ·voorzieningen 
in· bet nationaal inkomen daalde 
naarmate de reele ·lonen stegen. 

nut. 

Ons kompas 
Wij mencn echtei;, dat in ileze 

tljd juist dit kompas lrnrcler no
dig is dan ooit. Dat deze .maat
schappij aan niets · zoveel be~· 
hoefte heeft als aan een flinke 

-scheut liberalisme. -Bestrijding_ 
van de milieuvervuiling is zin
loos, als er niets wordt gedaau 
aan de maatschappelijke vervui~ 
Jing, clie schullt in de verdoeze
llng van de mens eit zijn of haar 
verantwoordelijkheden. En daar 
ziin wij - onbedoeld - wcl 
meebezig. 

Wat te doen? Terug Irnnnen 
wij niet. In die zin ziji1 wij libe
ralen niet conservatief • .Wij kllli• 
nen omnogelijk doen, alsof de 
computer, de auto, bet verkeers
licbt, de itelevisie, de pi!, de bij
stand, de atoomcentrale niet zijn 
uitgevonden. Het zijn trouwens 
maar hulpmiddelcn . in de strijd 
om het bestaan. Die strijd blijft. 
Laten wij de hulpmiddelen maar 
niet -gwerpen, omdat men er 
ook kwaad mee kan. Kinder
sterfte en bij Jmars!icht kwar
tetten is ool, niet alles. 

Laten wij vooral ook niet 
doen, alsof wij de democratie 
kunnen missen. Al werkt . zij 
riiet zo best, al lijkt zij soms 
meer op tot regel verheven af
gunst. Dat komt doordat zij on
overzichtelijk is geworden om 
de rede aan te spreken, zodat 
het instinct van de verontwaar- · 
digde groep een kans- kl"ijgt. 
Ons kompas wijst naar de over
zichteHjke dcmocratie. 

Het is ccbtcr ecn rnisverstand, 
dat de- democratiscbe controle 
de overheid het 1·ccht geeft in te 
grijpen in de persoonlijke le
venssfeer. Omdat wij mogen 
stemmen, mag de overheid nog 
geen privc-informati.e in qompu
ters stoppen en ons niet voor
llchrljven wie on,; via. de televi
sie mag benaderei1,- ouder wc•llte 
omstandighcden wij abortus 
provocatus mo;;en latcn pll'gen, 
wellce politieke icleeen onze kin
deren moeten koest eren; als 
leerkracbt"n, die nu van pedago. 
gische academics komen, 
voorlichting op dit punt nodig 
achten, moben zij bcdenken, dat 
zij ruet zijn aangestcld om de 
ideeiin van bepaalde minderhe-· 
den te vcrkondigen. 

Grondrechten 

Het zou goect zijn ats tle groml
rechten stcvi!l;er w"nlen 

, ·craukerd. Ah; heL ·rm:bf· van be· 
roe1> 011 onrheitl-.b1•,iis,-,il1g1:u 
tluille.lijk g~tnlte wcroJ. J.f!;:,;vl"t•. 

Wie zijn intussen· die machti• 
gen? Niet onze 14 of 16 minis
ters. Niet onze 225 Kamerleden. 
Niet de ,,200 van· Mertens." Niet 
de ambtenaren, · al worden zij 
gezien hun invloed · op de be~ 
leidsvoorbereiding -met enig. 
recht als de vierde _macht aan-· 
geduid. Niet de Sociaal-Econo
mische Raad, al zijn politici 
bang een daar bereikt compro
mis politlek te negeren. ·Ook niet 
de · werknemersvertegenwoordi• 
gers in die •Raad alleen, al ver
zet de vakbeweging zich vaak 
met succes tegen de wil van de 
politieke meerderlieid en al meet 
zij zlch als pressiegroep van een 
minderheid onder de . werkne• 
niers politieke macht aan. 

Geen van deze groepen oefent 
op zichzelf de uitvoerende of de 
wetgevende macht uit. Maar zij 
hebben er alle deel aan. Het 

· klassieke schema van de trias 
politica, van de scheiding der 
machten, werkt niet _meer. De 
grens tussen de particuliere en 
de publieke sector vervaagt. De 
overheid bemoeit zich steeds 
meer :r:net ons. 'Maar het wordt 

· steeds moeilijker vast te stellen 
aan wie of wat ·wij in concrete 

IN Nederland Ieefcten ,•e!e 
· groepen met· uiteenlopende 

· godsdienstige levensovertuiging 
Jang naast elkaar. Niet met el
kaar, doch- naast elkaar. · De 
tweede · wereldoorlog scheen. 
daaraan iets · te ·hebben vernn
derd. Maar nog na. de oorlog 
verzetten socialistische gemeen
teraadsleden zich ·tegen faculta
tieve catechisatie op ·openbare 
scholeil. Wij hebben het bis- · 

. schoppelijke mandement beleefd. 
De . ornroep is verzuild herste!d. 

H et partijstelsel . was .de weer· 
slag van dit alles. Levensover• 
tuigingen hadden, haar politieke 
organisaties. De toppen van de 
zuilen maakten de dienst ult. Zij 
konden op hun percentage kie
zers rekenen, kenden hun aan• 
deel in de macht en zorgden met 
relatief, verdraagzame compro
missen voor de regeerbaarbeid 
van het land. 

Dat was belangrijk. Zij mbch
ten zicb erop voorstaan een ein
de te bebben gemaakt aan de 
schoolstrijd: Zij mogen erop bo
gen, dat Nederland niet de heil
loze weg is opgegaan van 
Noord-Ierland. Maa1· tegen de 
vele politieke problemen van
vandaag, waar geloof of onge
loof niets mee te maken heeft, is 
het systeem niet · !anger opge-

wassen. Het is goed \'<,or ,•,.n 
gemeenteraad; mi:sschi<>n 110;;

voor een land, dat achtcr veilige 
politieke en economische gren
zen betrekkelijk gefaoleerd · ka.n 
!even. 

Maar voor een land, dat z1ch 
niet wil onttrekken. aan zijn me
deverantwoordelijkheid . voor 
VN, ontwikkelingshulp, NAVO, Een bezwaar zou kunnen zijn, 
)llEG, monetaire problemen en dat de Kamermeerderheid voor 
dat zich daarmee niet kan ont- vier jaar aan .de· regering zou 
trekken a.an ·de versnelde· maat- zijn gebonden en de K;amer 
schappelijke evolutie, is bet te wetsvoorstellen daardoor moei-

. traag. Gedetailleerde regeerak- -lijk kon afwijzen. Dat bezwaar · 
koorden als comprorriissen tus- is echter niet zo groot, als het 
sen vier of vijf partijen werken op het eerste gezicht 'lijkt. Als 
verstarrend, De sociologische met de wetsontwerpen ook de 
basis is bovendien aan bet sys- achtergrondinformatie, waarult• 
teem ontvallen. En vooral: de de alternatieven blijken, aan de 
mondiger geworden burger kan Kamer wordt verstrek-t en ook 
zich er niet bij neerleggen, dat de oppositie daardoor redelijk: 
politici na de verkiezingen uit- bewerktuigd de regering voor het 
maken, wat er met zijn stem . front van de ldezers op de proe:f 
gebeurt. • kan stellen, wordt de parlemen

De verevening van allerlei 
wensen tot een mogelijk beleid 
zal v66r de verkiezingen moeten 
geschieden. Door een groep poll
tici, die te zamen voor dat beleid 
e~ meerderheid kunnen verwer." 
ven en bet dan ook ·kunnen uit
voeren. In coneurrentie met e·en 
andere groep, tot wie teleurge
stelden zich -kunnen wenden. -De 

taire meerderheid zich al gauw 
bewust v.an haar eigen verant
woordelijkheid. Zij moet er im
mers voor zorgen, dat haar kan
sen meerderheid te blijven niet 
word.en verkleind door het optre
den van het kabinet. Ook al zijn 
regering en Kamermeerderheid 
bet in beginsel eens, de laatste 
vertegenwooi:digt toch mede het 

· volk tegenover de Kroon. 

Da.t sommige geleidelijk wet·
den afgeschaft _ (kinderbijslag 
b .v .) andere tegen kostprijs ter 
beschikking werilen gesteld. Wij 
menen, dat alle · inkomens ( ook 
de hierboven genoemde over
drachtsinkomens) · hoog genoeg 
moeten zijn om de noodzakelij• 
ke levensbehoeften ,:e dekken. 
Wij zien liever; dat de overheid 
zorgt voor mensen in nood, dan 
dat zij zorgt voor zaken, waar
van ook welvarenden profijt 
hebben. Doet zij het eerste n11,ar 
behoren - en dat is een liberaal 
uitgangspunt -: dan ontvalt het 
socale argument aan het laat
ste. En andere argumenten 
overtuigen ons niet. Wij geloven 
nlet, dat het collectief ·in begln
sel beter voor de mensen kan 
zorgen . dan · de mensen zelf. 

,Evenmin zien wij in, dat langs 
deze versluierde weg de verde
ling van de welvaart zou moeten 
worden gecorrigeerd. 

Saamhorigbeid met hen, die 
niet kunnen werken, is namelijk 
een ander vraagstuk dan verde
ling van de welvaart onder de 
werkenden. · · 

gevallen die bemoeienis danken ------------------------------------------ Al wordt ook .in dat gev:al ·het 
· woord ,,sociaal" gebruikt. Angst 
heeft ons alien bij· die verdeling 
eerst te conservatief doen zijn 
ten aanzien -van de lonen. · Met 
als onbedoeld gevolg: Loonex
plosies. Eri met als neveneffect: 
ondermijning van bet gezag van 
de vakbeweging tegenover haar 
achterban. Angst voor actie- . 
groepen doet ons nu naar de an
dere kant doorslaan. Wij hebben 
belang bij een sterke en daar
door verantwoordelijke vakbewe• 
ging, waarmee een reeel ge
sprek kan worden gevoerd ov,er 
de welvaartsverdeling via lonen 
en salarissen (en niet over poli
tieke beslissingen, die niet tot 
haar bevoegdheid behoren). · 

of te wijten hebben. Openbaar
heid ~elpt op dat punt we! lets. 
Maar als het beslultvormings
proces niet helder .is, wordt bet 
dat door openbaarmaking niet 
vanzelf wel. Inspraak kan dan 
niet meer zijn dan detailkritiek, 
vaak nog ge1icht aan het ver
keerde adres. Een zoethoudertje 
dus, geen fundamentele verbete
ring. 

Hoe i!J het. zover gekomen ·? 
Wij geloven, dat er ...;... na 

alle discussie die daarover · de 
laatste jaren iii. ons land is ge
voerd - concrete ooi'zaken zijn 
aan te w:ijzen: 

Inf la tie: 
jo11d.ermiJnt 
het bestuur 

De gelr,ontwaardlng- is eeit van 
de kwalijkste gevolgen van 

de onduidelijkheid van het be
• De partijstructuur is vol- ,,. stuur. Dat is bekend. Vaak 
strekt verouderd. wordt ecbter vergeten, dat de 

• ' De inflatie - op zichzelf al 
een gevolg van de machteloos
heid van de overheid - scheen 
het mogelijk te maken de finan
ciele ,gevolgen van politieke be-

' sluiten te negeren. 

• Het bewind werd gevoerd 
door· een genera tie, die was ge
tekend door de angst. voor een 
·herhaJing van de economische 
crisis van de jaren. dertig. 

• De snelheid, waarmee de 
maatschappij verandert, en de 
ingewikkeldheid van de proble· 
men nopen tot het invoeren van 
nieuwe beslissingstecbnieken, 
maa.r op dit puut loopt de over
heid achter. 

Aan elk van deze oorzaken it> 
iets te doen. En - wat belung
rijker i..-; -- er is op z0<lanige 
wijze iels aan te doen, da!. on'$ 
lamJ voor zelfbewu~te 11t•:11.1:it'U 
'-Cl'!' Jerfbaai· wu1·tlt. 

·, 

inflatie ook een zeer belangrijke 
bijdrage heeft geleverd tot be
stuurlijke mistvorming. Via de 
1>rogressie in de belastiilgeu 
heeft. zij geleid tot een stllzwij
gende belastiugverhoging. Het 
was daardoor mogelijk allorlei 
dure maatregelen t.e nemen zon
der deze financieel t.e verant
woorden, altbans zonder · de kie
zers te hoeven zeggen: dit kost 
u zo veel, wilt u dat? De infla-. 
tiecorrertie ( ,,bet stokpaard van 
de VVI}") was dan oolc OJ) zich-

- zell' gecn bctasting\'c1·la.ging, 
ma ar .-,en pugin i; l1ct aut.omatis
mc van de ve.rhoging te brekcn 
e11 zo de · financiele moraal te 
l1erstellen. Hct is merkwaardig·, 
dat de · zogeheten progrcssieve 
partijen de mom! vol hebben van 
dni1lelijkheiil, doch deze concrete 
duidelijl<hcid· thans verwerpen. 

P a rlcrn eulen zijn ontstaan als 
wake1·s. ½ij moesteu ervoor z01·· 
bcu tl;;iL t!c ))m·gcn:;. niet .,tailla· 

ble. et oorveable a merc1"' 
worden, · in rond Hollands: niet 
konden worden uitgeknepen als 
citroenen. Nu zijn parlementen 
zelf citroenpersen geworden 
zonder het te beseffen. Zij delen 
graag · sap uit en behoevcn ·zich 
niet meer zo druk te maken 
over de vraag, waai· dat sap 
vanda.a,n komt. Het wordt tijd, 
dat. zij zlr.h op dit punt verant
woorde!ijker gaan gedragen. 

Dit geldt voor~l ,•oor ·ons lane!. 
Hier heeft de automatische be
lastingverhoging via hct afwen
telingsproces de inflatie op haar 
beurt in l'Uime mate bevorderd. 
In zo ruime ·m~te, dat zij ook 
voor de overheid onvoordelig 
wo1·<.1L. De uitgavcu slijgen auto• 
llOOJll 1;11cllc1· da.11 <IC i1)Jm1rn,ten, 

Bovendien blijkt, dat de kosten 
van allerlei maatregelen op lan
ge termijn vaak slecht zijn ge-
1-aamd. Verre onderschat name
lijk. 

Het zou daarom goed zijn, als 
de grondwettelijke verplichting
werd ingevoerd naast de jaar
lijkse begroting een voortschrij
dende begroting voo1· bijvoor
beeld een pcriode van vijf jaat· 
in te dienen en elk: wettelijk 
voorstel vergezeld te doen gaan 
van een kostenraming voor een 
zelfde periode en een dekkings
plan. Het is duidelijk, \iat een 
dergelijke voortschrijdende be
groting dwingt tot de al zo lang 
gewenste doorlichtini; van. de 
uver~eid5Ultga.ven. 

Bij dit gesprek mag overigens 
niet voetstoots worden aangeno
men, dat de meeste mensen ni
vellering wensen. Inderdaad zul
len weinigen . iets afwijzen, dat 
hun in de schoot wordt gewor
pen. Maar staat het vast, dat de 
man zonder ambities, die zich 
net voldoende wil inspannen om 
in zijn levensonderhoud te voor
zicn en verder van zijn televisie . 
wil genieten, inderdaad niet wil, 
dat de· man die zijn Jevensver
vulling ziet in zijn werk, daar
voor · een hogere beloning ont
vangt? Mensen zijn niet gelijk 
en Willen dat ook niet zijn. 

Ondenvijs! 

Liberalen zijn . er Diet op ult 
een bcpaald menstype te 

creeren.Wij vinden, dat ,eder
ceu naar })rest.atie moet· wordcn 
l1uloond. Daarbij moet worden 
,morkomen, dat monopolieposi~ 
lie,-s. 011 de arbeidsmar1,t die be• 
lt>A1i11g vcrvub,en, Eu worul ,·.i.11· 

dert wij, dat iedereeil · er recht 
op heeft' zich 4e bekwamen 
voor de, prestatie, die hiJ kan ell 
wil leveren.- Dat wil zeggen, dat 
wij . fervente voorstanders zljn 
van gelijke kansen bij · 'het · on
derwijs. 

En wel door dit zo vroeg mo
gelijk te laten beginnen, door de 
mobiliteit tussen allerlei soorten 
onderwljs te . bevorderen; door 
het zo laat :nl,Ogelijk te doen ein
digen; door · selectie op . grond 
van capaciteiten naar de maat
schappelijke behoefte toe, door 
voorschotten die worden terug
betaald, zodra het genoten on
derwijs financiele vruchten be
gint af te werpen. Ook door toe
passing van de modernste hulp
niiddelen (data-bank, vi.deore-: 
corders, het derde T.V. ne,t; kan 
beter voor onderwijs warden be
nut dan voor nog . wat ver
strooling), zelfs als daardoor 
heillge_ hulsjes · Worden. geslecht. 
Die ·zijn trouwens vaak duurder
dan men beseft. 

Overigens geloven wij · · niet, 
dat het ·onderwijs zich uitslui
tend moet richten op het bevor
deren van intellectuele begaafd
heid of . vooral beroepsopleiding 

. moet zljn. In een snel verande
reride maatschappij veroudert 
kennis al even snel. Een bruik
bare kritische instelling moet 
worden aangekweekt, waarmee 
de basis wordt gelegd zowel 
voor het bijspijkeren van die 
kennis als voor zelfstandigheid. 

Onderwijs moet meer mensen-: 
dan tot dusver .ervan · doordrin
gen; dat deelnemen aan si>ciaal
cu1turele . aq,tlviteiten in hoge 
mate het geluk en het maat-

Wij noodzakelijk, zowel als prik
kel tot prestatie, als met het 
doel mensen in staat te st.ellerr · 
zich door sparen. de vrijheld te 
verwerven iets te ondememen, · 
dat risico's inhoudt. ·Dat bevor
dert op deri. duur de welv~rt 
van de anderen ni.eer dail· de 
verlammende verdellng mi. Bet 
veronderstelt echter de durf 1n: 
mensen t.e verti-ouwen. 

Wie alles angstig coltectief Wil 
regelen, geeft daarmee blijk van·· 
een misanthropische instelling. 
Een maatschappij,- · die daardoor. 
wordt beheerst, verkeert.-in haar 
nadagen. Na de jareri-dertig en, 
de tweede wereldoorlog kon men 
vrezen, dat West-Europa. inder
daad had afgedaan· en er nieta· 
anders te doen viel dan weder
opbouw om het bereikte dan te .. 
verdelen en te ·verdedigen. Een 
zeker optimisme lijkt .langza
merhand echter wel' gerecht
vaard!gd. · · ·.• 

Liberalen geloven ('en tonen), · 
dat :i:ij een nieuwe generatie aan,. 
bod kunnen laten komen. Dat 
bet conservatief is de waarschu
wingen van de Club van Rome·· 
te gebruiken als argumenten 
voor sociaiistische" prog.ramma-, 
punten uit de 19de eeuw. Dat. 
pessimisten geen richting kun
nen geven aan de beter opgelel-. 
de, minder door angst gehinder-,. 
de jongeren van ·nu .. Dat dezen 
hun weg wel zuhen _vinden en·. 
eeri. maatschappelijke · kracht' 
zullen. vonnen, waartegen -veel 
verzuild conservatisrrie ( 00.11: .O:et 
romantische anarchisme van 
links) niet bestand zal l>l~Jlf.en.: 
Liberalen w11len <i1e · ka1la n,e,;
men. 

Op a september ji. heeft de stuurgroep voor het Liberaal 
Manifest, bestaande uit dr. L . Ginjaar,· drs. L •. Hilarides, 
H. A. M. H.oefnagels, mevrouw drs. N. Smit-Kroes, ir. E. M. 
Storm en prof. dr. G. Zoutendljk, (secretaris J. J .. van Aart
sen, fractie-medewerker) aan het hoofdbestuur aangeboden· 
het door de stuurgroep op verzoek van het hoofdbestuur op• 
gestelde 'Liberaal Manifest, met het verzoek dit stuk zo spoe• 
dig mogelijk aan de partij ·ter discussie aan te bieden en te 
publiceren onder uitslultende verantwoordelijkheid van de 
stuurgroep zelf • . 
Het. hoofdbestuur had reeds - in het · afgelopen voorjaar -
mede met het oog op het feit dat de partij op 24 januarl 
1973 25 jaar zal bestaan· - besloten tot de publikatie van 
een liberale toelromstvisie, opgesteld door een aantal partij
genoten die niet zo nauw zlj_n betrokken bij de actuele poll• 
tlek als de voorzitters van de Kamerfracties -en !eden van 
het hoofdbestuur. ·die in het-algemeen warden belast- met ·het 
concipieren :van verkiezingsprogramma's e.d. 
Nadat de publikatie van een Llberaal· Manifest in de taatst• 
gehouden Jaarlljkse .algemene vergadering van · de partij op 
24 ·en ·25 maart jl. te Nijmegen was aangekondigd, heeft ' het 
hoofdbestuur terstond de stuurgroep benoemd · en mede In 
overleg met de voorzitters van de kamercentrales een proce• 
dure voor de · totstandkoming van het Manifeat ·bepaald. 
'De· oorspronkelljke bedoellng ·was dat het Liberaal Manifest, 
opgesteld door de stuurgroep,. in de tweede helft van·septem
ber onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep zou .'war
den gepubliceerd en dat daarbij tevens over de verschlllende 
o·nderwerpen vraagpunten ter discussie in de afdelingen · zou
den worden aangeboden. De afdelingen zouden dan· de ge ... 
legenheid ):lebben gedureride het najaar hun &tandpunt te 
bepalen over deze vraagpunten, waarna c!eze vraagpunten 
vervolgens· · in een ter gelegenheid van het 25-jarig. bestaan 
van de partij te -houden buitengewone algemene vergadering 
zouden . warden behandeld. Amendering en aanvulling, zoals 
bij de vaststelling van partijprogramma's in de .eigenlijke ·zin 

· gebruikelijk _en oak noodzakelljJk Is, zou achterwege warden 
gelaten, omdat ook verder het ·Liberaal Manifest voor de 
verantwoordetijkhe_id van de stuurgroep zou blijven.-Wei ·was

."het de opzet da_t na de beantwoording van de . vraagpunten 
door de partij, de stuurgroep met inachtnemlng van de door 
de buitengewone algemene vergadering ·van ·de partij te be-

. palen standpunten een definitieve versie van het ·.Liberaal 
Manifest het licht. zou doen zieri. Hierbij' zat de bedoeling 
voor dat door het Liberaal Manife.st een bijdrage geleverd: 
kon worden aan de zo noodzakelijke partijvernieuwing in 
Nederland, waarbij naar de mening van het hoofdbestuur 
behoefte bestond aan een tiberale toekomstvisie die niet te 
zeer was gebonden aan· wat men wel ,,de partij-top" iloemt," · 
maar die wel in· grote lijnen de instemming genoot van do 

, partij als zodanig - dus v_an de. algemen_e vergadering. 
Nadat de stuurgroep met haar werkzaamheden was aange- . 
vangen en daarmee - gezien de beschikbare tijd - grote . 
voortvarendheid betrachtte, ontstond de Kabinetscrisis en 
werd tot tussentijdse verkiezing van een ni.euwe. Tweede 
Kamer bestoten. Daarmede ontstond het risico dat publika
tie van het Liberaal Man·ifest op het oorspronkelijk geplan
de tijdstip zou worden uitgetegd als een electorale daad van 
het hoofdbestuur. Niettemin heeft het hoofdbeatuur gemeend 
tot publikatie te moeten overgaan. Het hoofdbestuur . wll 
hierbij echter uitdrukkelijk opmerken_ dat het Liberaal Mani• 
fest niet moet warden gezien als een verl<:iezingsprogram. 
De. oorspronkelijke bedoelfng van het stuk blijft volledig· 
gehandhaafd en de inhoud van het stuk· is voor verantwoor
dellj1kheid van . de stuu_rgroep. Het hoofdbestuur heeft dan 
oak uitdrukkelijk ervan afgezien zich enig voorstel tot wij• 
ziging van de. ·inhoud te veroorloven. ·wet aanvaardt het 
hoofdbestuur de verantwoordelijkheid voor de' publikatie zelf. 
De inspanning die de partij _zich in ·de komende maanden 
moet getroosten ter voorbereiding van de verkiezingen maak
te ·het echter onmogelij~ de voorgestelde procedure met be• 
-trekking tot de vaststelling van een standpuntbepaling_ over 
vraagpunten uit te voeren. Een dergelijke follow up za[ 
pas na de verkiezingen in gang gezet kunnen worden. 
Het hoofdbestuur meent dat de stuurgroep volledig erin ge
lilaagd is· een onafhankelijke ·liberale visie te ontwikkelen 
en is bijzonder verheugd dat b\nnen het beoogde tijdsbestek 
het Liberaal Manifest aan de partij kan worden aangeboden. 
Een geheel ander punt Is, dat de partij met het oog op de 
komende verklezingen wet behoefte lieeft aan een urgentie
programma. Nu immers uitdrukkelijk Is vastgesteld da·t het 
Liberaat' Manifest niet uit electorale overwegingen en ook 
niet met het oog op de komende verkiezingen is opgesteld 
en gepubliceerd, zai met het oog op die verkiezingen een 
arider stuk vast.gesteld dienen te warden. Te dien aanzien 
heeft het hoofdbestuur besloten ·dat voor de komende parle• 
mentaire periode in de eerste ptaats van kracht blijft het 
verkiezingsprogram 1971-1975 ,.Liberalen op nieuwe we
gen", vastgesteld door een buit.engewone algemene verga
dering van de partij op 6 februari 1971. Daarnaast zal op 
korte termijn een soort urgentieprogram warden ontworpen 
en aan de partij warden aangeboden. De vaststelling daar
van kan in het kader van de beschikbare tijd helaas niet ge
schieden door een algemene vergadering. Het urgentiepro
gramma zal in eerste instantie door het hoofdbestuur wor
den behandeld is een vergadering op 4 oktober a.s. Daarna 
zal het worden vastgesteld in een openbare vergadering van 
de Partijraad, die wordt gehouden op zaterdag 21 oktober 
aanstaande. · 

12 september 1~72. Het hoofdbestuul' 
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Beslissingstechniek 

O'NS vertrouwen itr · de toe
komst -berust overigens niet 

op een ontkenning van de pro
·blematfek, die de Club van Ro
;n,.e . aansneed. De vorige crisis 
Olltstond in wezen, doordat de 
spreiding van de welvaart geen 
geUJke tred had gehouden met 
de .produktte ervan, Dat pro
_bleem achten wlj - nlet meer 
prim~=. Een volgende crisis kan 
· ontstaan · door het onverwachte 
felt; dat toeneming van de pro
duktte nfl\t meer per de:finitje 
stijgµig van de we~vaart bJIJkt . 
te betekenen. Mensen worden 
~&!Ir toch al dlchtbevolkte ge
bteden geiogen, bet verlteer 
wordt fnte1Jsiever en kostbaar• 
cler, ~waal en stank neme11 toe, 

Elk bedrijf, ·dat zichzelf re
specteert, 'maakt bij de voorbe
~ding van beslissingen gebruik 
van begrotingstechnieken, kos
ten-baten-analyses, computer• 
modellen wa.armee samenhangen 
1n de berekeningen kunnen wor• 
den betrolkkeli · die' in gebruikelij• 
ke taal weergegeven onafzien• 
.baar lijken. De over.held is nog 
. :niet zo ver. Zij hanteert bij be
.zuinigingen te vaak het domme 
rode .potlood, omdat zij niets be• 
ters heeft. Zij zegt -toe, zonder de 
koaten te ;kennen. 

Omgekeerd is zij niet :instaat 
d~ maatschappelijke kosten, die 
door een particuliere investering 
ontstaan, exact toe. te rekenen. 

·De selectieve investeringsheffing 
is een . eerste poging in die 
richtng, maar een zeer . grove. 
· Toch is exacte toerekening no
dig als alternatief voor een ver
gunningenstelsel. Dit laatste 
mag alleen worden gehanteerd 
om volstrekt onaanvaardbare
vervuilingen tegen te gaan. 

Voor :bet overige moet er via 
het prijsmechanisme { ook voor 
nu schaarse goederen als water 
en schone lucht) voor worden 
ge·zorgd, dat de maatschappelij• 
ke kosten zo exact mogelljk 
worden opgenomen in het kos
tenpakket van de investeerder. 
.Als hij daarna toch tot investe
ren besluit, acht hij kennelijk de 
hogere prijs haalbaar op de 
:markt. Wat dan hetzelfde is als: 
economisch verantwoord. Dan 
woi:ctt welvaart toegevoegd . . 

I)ezel!da technolcgie, die ons 
~il moe!iijiinecien bracht, heeft 
de Club van Rome in staat ge
ateld het probleem. ( op zeer 
voorloplge wijze) te signa1eren. 
I>iezelfde technologle maakt het 
ons :mogelijk er iets aan te doen. 
De ~erheid kan dae.rbij 'des te 
beter het mllleu beheren naar
:rna~e · zij . zichzei.f zorgvuldiger 
~an milieubedreigende produktie 
onthoudt. Zij dient zich ertoe te 

. beperken het part1culilere be· 
drijfsleven beslissing · te doen ne
Jnen, die ook macro-economisch 

·verantwoord zijn'. Zo mobiliseert 
men de ,kund~ en · vindingri;ik• 
heid van dit bedrijfsleven het_ 
best. Maar om dit te doen en · om 
~e complexe gevolgen van de 
eigen besluiten te kunnen over
zien, moet de overheid haar bUQ• 
ver voor de technologie kunnen 
overwinnen. 

Een wetenschappelijke raad 
voor het overheidsbeleid kan hel
pen de beschikbare technieken 

in te .voeren en toe te passen, de 
politieke discussie ie beperken 
tot de werkelijke variabelen, mo• 
gelijke altematieven aan te ge
ven. De 1>9litieke besllssingen 
rnoeten dan . worqen genomen 
,(loor de democratische organen
natlonaal, regionaal en · lokaal. 
Liefst op het laagst mogelijke · 

• niveau, dus zo dicht rnogelijk b'ij 
de burger. Het -totale takenpak• 
ket van de overheid moet daar
toe opnieuw worden verdeeld 
over de drie bestuuralagen. 

Actie? Overleg ! 
· D}: beschikbal'e' organen zul-

len zlch beter kunnen v~r
we:r:en tegun de dl'llk van emo
ti1mele pressiegroepen, als pas
sende overlegstructuren worden 
geschapen. 

, Wij outkennen niet, dat de 
$pecifieke motivatle van actle• 
groepen pnstig kan werken. Zij 
tonen soms ll).et vrucht aan dat 
iets !!,Ileen nog wordt gedaa.n uit 
.gewoonte, ~iet omdat bet zo 
goed gaat.. Dat lets nuttlgs 
w1>rdt nagelat4ln omdat het onge
woon ls. ZIJ hebben voor de 
overheid op z'n minst· een be
langrijke sigoaalfunctte, l\laar 
ium activitelten mogen nimrner 
de doorslag geven. ZlJ zljn nlet 
limgs dffll}ocratische weg tot 
stand gekomen en richten zicl\ 
op deelbelangen. Het ,gewenste 
overleg moet mimer worden op
getet. Het probleem van de on
georgamseerden rnoet dan wor
den au-ngepakt, ook in het be
drijfsleven, Nlet door organisa
tledwang in welke vorm danook. 
Veeleer door verkiezing van de 
ver.tegenwoordigers door aUe 
vertegenwoordigden. De So
ciaal-Economische 'Raad is een 
voorbeeld van hoe het niet moet. 

De lnvoerlng van nieuwe be
:,Jissingstechnieken gaat nlet zo 
·maar. Zij dient· gepaard te gaan 
met een wijziging in het den
ken. Computers geven alleen 
goede antwoorden, als men ze 
m.et goed gerangschikte · gege
vens voedt en goede vmgen 
stelt.-De vragen van de politiek 
zijn veelal niet goed. Computers 
geven dan ook geen. betere ant. 
woorden dan ambtelljke com
missiel!' of partijorganen. Ook 
onze volksvertegenwoordigers 
moeten leren gebrulk te maken 
van de mogelijkheden, die b.v, 
11et . Centraal Plan Bureau al 
biedt. 

. Er leven vandaag meer weteri
,icbappelijk geschoolden dan in 
de gehele geschiedenls · der 
mensheid, meer filosofen, meer . 
actleve kunstenaars. l!:r wordt 
rneer geprodueeerd, rneer uitge
vonden. Toch stelt de p9litlek de 
oude vragen. Toch bestaat men 
het liberalen van conservatisme 
te betichten, als zij de oude ant
woorden op die oude vragen niet 
voor lief nemen. 

Wij claimen lntegendeel min
der conservatief t~ zijn dan vele 
confessionelen en zeker d\l,n de 
s·ociaJisten, omdat orut geen 

. maatschappijbeeld voor ogen 
staat, dat. . in. het . verleden 
is gevormd: Wij Willen een gro
tere mate van yrljheid juist om
dat daardoor meer krachten ter 
beschikking komen voor ver
nieuwing. 

B?U"'en · if?B de toekrn1,11t 111 eigo,i 
land zoekenf Of 1.•oet1m 'LV6 m13 
genoopt te emi.gi•Bren t 

De toekomst 

ME'l' een overzicbtelijk par
tijstelsel, een duidelijke 

· scheiding dflr machteo, maat
schappelijke saamhorlgheid, ge
lijke ·en rulme kansen voor 
iedereen, vertrouwen in de vln~ 
dingrijkheid van zelfbewuste 
me.nsen en gebruikmaking van 
de modernste· technieken om tot 
verautwoorde beslissingen te ko• 
men, kunnen wij de toekornst 

· best aan. Het tegendeel is in elk 
gevat nog niet bewezen. Niet 
door de Club van Rome. Ook 
niet door haar Nederlandse na• 
praters, die politiek . coquetteren 
met de geraamde rampspoed en 
wler m_otto s·chijnt _te zijn: De 
ellende komt toch, laten wij ons 
dus maar meteen in het socialis
me storten. 

De wereld is eindig. Nieuws is 
het niet, maar het :wordt inder
daad tijd er wat beter rekening 
mee te houden. Misschien is de 
trek van enkele pioniers naar de 
maan we! een instinctieve reactie 
op de benauwenis van de soort 

. op aarde. Misschien kunnen ·wij· 
het stukje heelal, dat voor de 
meJ:}sheid bereikbaar is, nog·wat 
uitbreiden. Het zal echter wel 
altijd uiterst kostbaar blijven 

· grondstoffen te betrekken van 
alternatieve hemellichamen. 
Dichterbij valt stellig· meer en 
goedkoper . te halen. In en onder 
de diepzee bij voorbeeld. Het 
groeiende bewustzijn · van toe
komsti.g:e schaarste zal vJa het 
prijsmechanisme inspit:te1'1:'q. tot 
zoeken · naar nog onbekende 
voorrad1m, naar vervangende. 
materialen en energiebronnen. 

Nleuw is slechts het besef, dat 
al dit zoeken waarschijnlijk niet 
voldoende resultaat zal opleve- · 
ren om het verwachte bevol• 
kingstal te onderhouden. Let 
we!: ·het besef is nieuw, niet de 
gev1·eesde · toestand. In de ge. 
schiedenis heeft de soort zich 
herhaaldelijk schokgewijs aan 

de ecologische o~stan,:iigheden 
aangepast. Door oorlog of epide
rnie. Dat was echter nooit het 
gevolg van doelbewust handelen. 
:ri[u ons inzlcht is vergroot, wil
Ien wij de regulering wel graag· 
in eigen handen nemen en be
schaafder methoden toepassen. 

Geboortenbeperking is het ant
woord. Gelukkig kan er daarbij, 
van worden uitgegaan, dat het 
aantal geboorten statistisch te• 
rugloopt, als de mensen bewust 
hun · geeinsgrootte vaststellen. 
De overheden kunnen dus vol
staan met voorlichting en bet 
toegankelijk rnaken van de mid• 
delen. Zij dienen· zich verder te 
onthouden van maatregelen, die 
het hebben van veel kinderen 
economlsch yoordelig doen schij• 
nen. 

Voor Nederland geldt in bij
zondere mate, wat hier Yoor de 
gehele wereld is gesteld. Wij !e
ven niet graag in een mieren
staat met de 20 miljoen, die de 
bevolkingsstatlstieken nog tot 
voor zeer kort voorspelden. Ook 
als wij voor 20 miljoen voedsel, 
kleding. en huisvesting hebben, 
wordt de kwalitelt van ons be• 
staan ioch geringer dan wij nog 
kunnen yerdragen. 

Internationaal 

ELDERS in de wereld ver
dragen vele volkeren lntus

sen wel een gerlnge welvaart. 
Omdat zij het nooit beter lleb
ben gehad. En het gaat ntet aan 
dit probleem a.f te doen met de 
opmerking, dat zlJ dan maar be
ter voor ·zlchzelf hadden moeten 
zorgen, Bet llberale beglnsel 
van vrijheld en gelljke kansen 
zou geen beginsel zljn, als het 
niet tegenover de gehele wereld 
gold. Het grootste dee! van de 
mensheid kent noch vrijhcid 
noch gelijke kansen. WiJ zouden 

daar graag iets a.an doen. l\laar 
wat? · 

Strafexpedities met de bond
genoten tegen landen, die anders 
functloneren, maken . :in de tijd 
van het kernwapen wel ieders 
kansen gelijk, maar ook gelljk 
nu!. Boycot-acties hebben nog 
nimmer het gewenste effect ge
had. Boetpredlkaties ten slotte 
schenken de prediker een zekere 
morele bevred!ging, doch raken 
de zondaren niet. 

Zinvol is slechts een geduldig 
en hardnekkig streven naar een 
internationale rechtsorde, · die 
autocrat!sche regimes tenminste 
cte rnogelijkheid ontneemt de 
noeman van de externe vijand te 
hulp te roepen· tegen het interne 
verlangen naar vrijheid. Een 
stre'ven, dat voorlopig gericht 
moet zijn op het in evenwicht 
houden van de machtsconstella• 
tie tussen de drie grote mogend
heden Amerika, Rusland en Chi- · 
na, met hun respectieve bondge
noten. Een evenwicht, waarin 
Amer.ika yoor ons een onmisba-

,,rp factor vormt, omdat het de• 
zeltde idealen koestert als wij, 
al slaagt het er ook niet bij 
voortduring in -ze warm te hou
den. 

Dit alles betekent, dat wij 
Amerika zullen moeten steunen. 
Het heeft - niet zonder over
moed --'-- de taak op zich geno
men de wereld in het gareel te 
houden, toen wij nog te arm wa
reu · om daarvoor niet dankbaat" 
te zijµ, · Zijn doelstelling is be
scheldener geworden (machts
evenwicht In stede van -over- . 
wlcht). Maar ook daarmee heeft 
het moeite; omdat zijn lnteme 
problemen. hardnekkiger blijken 
dan werd yoorzien. Het naagt 
i:lu terecht ·van het welvarende 
Europa, dat het zorgt vo.or de 
conventlonele component van de 
eigen verdediglng. Al w11rdt ook 
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die steeds duurder, wij kunnen 
er niet onderuit. Het vraagt, dat 
wij een redelijk aandeel leveren 
in het diplomatieke strev,en naar 
stabilisering van het machts
evenwicht op een zo Iaa.g moge
Jijk bewal)eningsniveau en niet 
op eigen houtje een vermeende 
vrede uitroepen. Het vraagt, dat 
wij meewerken aan het opheffen 
van belemmeringen ;-ooi- de eco
nomsiche groel, omdat - zoals 
president Kennedy al zel - de 
vloed alle schepen ' vlot maakt. 
Tot de welvaart ten zuiden van 
de evenaar l{unnen wij siechts 
iets bijdragen als wij . iets te 
rnissen hebben. 

van het derd!'! kwart der 2\lste 
eeuw een model is gebleven. 

· de EEG. De 1·andstad ma,g nar 
tionaal bez!en een waterhoofd 
lijken, in Europese optiek heeft 
zij een rationele _omvang. Maar 
geen rationele inrichting. 

Europees 

Het verleidt ons tot conces
sies voor een 11tuk schijn-demo• 
_cratie in Straatsburg, J;iet, heeft . 
ons er. al toe gebracht een mo• 
netaire unie tot nabij doelwit te 
roepen, terwijl wij weten dat 
ook Nederland de ..-rijheid moet 
behouden zijn wisselkoers te 
corrigeren, zolang de economi
sche ontwikkeling in, de lid-sta• 
ten uiteen blijft lopen. In een 
wereld, . waarin wij misschien 
wel gelijk hebben maar het zel
den krijgen, is stug volhouden 
het parool. Er kan en moet al· 
lerlei Europees word~n aange• 
pakt, al weten wij niet of Euro
pa zich uite!ndelijk naar ons 
;model wil voegen. 

Somrnige economl:!ch· niet ge• 
bonden activiteiten kunnen naar 
elders worden overgebracht. 
Voorzieningen moeten war.den 
getroften, in het bijzonder YOOt" 

· het verkeer, het woonklimaat en 
het milieu. die veel geld zullell, 
kosten. Dat behoeft niet alle
maal overheidsgeld te zijn; bet 
particuliere bedrijfsleven kan en
moet dus worden ingeschakeld. 

De voorzieningen behoeven 
oolt nlet allemaa.l financieel zo 
nit de hand te !open als bij 
voorbeeld de .Amsterlia!Me :ine-
tro. En tie ko..ten van 11et mi
i,eubeheer worden zowe1 door de 
Amerikaanse Council of EhYi• 
-roment1toi Quality als door de 
tnternationale G.A.T.T. van de
zelfde orde ge11cht als een loons
verhoglng van 5 pct. (niet mis, 
doch naar is gebleken ook niet 
noodzakelljkerwijs een ramp; 
wordt er daarom door de Cas
sandra's Vllll links zo weinig 
aandacht besteed 11,an deze r11-
ming? ), 

OP al deze gebieden kunnen 
wlj te effectiever lets ln

brengen naarmate de Europese 
Gemeenschap een succes wordt. 
Zolang niet alle lid-staten het 
over deze inbreng eens zijn, 
blijft het grote succes echter ult. 
WiJ moesten ons daarom maar 
niet te veel blind staren op het 
:federatieve model, dat voor het 
Amerika van de 18de en he't 
Duitsland van de 19de eeuw 
goed was, docb ·in het Europa 

.. Zo kunnen wlj onmogelijk 
voortgaan ons bedrijfsleven 
zwaardere lasten op te leggen 
dan de · concurrenten op de 
Jjluropese markt zonder het 
voordeel van onze positie aan de 
rivierendelta te verspelen. Ala 
industrieen zlch elders ;-estigen 
of het tegen elders gevestigde 
moeten afleggen; worden wij het 
Oost.Groningen van de Europese 
Gemeenschap. Nog zijn wij het, 
voornaamste havengebied van Nlettemln: duur zal het zijn. 

V erwachtingspatroon 

Toch is ons. politieke bestel zo 
ingericht, dat het ongelooflijk 

moeillJk blljkt bestaande collec
tleve voorzieningen te vermlnde
ren, naarmate de stljgende wel
vaart zulks socjaal mogelijk 
maakt. •.rocb neemt de consump. 
tie toe. Toch willen wij volledige 
werkgelegenheid, waartoe be
sparlngen op Iange termijn voor 
inw,sterlngen . nodlg zljn. Toch 
willen wlj van .de inflatie af, die 
in haar huidige tempo een ratio• 
nele inzet van de beschikbare 
middelen onmogelijk maakt. Het 
kan niet allemaal tegelljk. llet
wordt tijd, dat wij inzien, dat 
onze doelstellingen economisch 
niet met elkaar te verenlg-en 
zijn. 

De hierbQVen uiteengezette 
;-i_taatkundige wenselijltheden 
moeten het ons mogelijk maken 
pdoriteiten te stellen. Wij moe
ten durven uifapreken, wat niet 
meer hoeft, wat kan worden uit• 
i;esteld, wat rneteen nodig is. 
Zeker is · echter, dat wij het 
da!!,rover niet eens zullen war
den, als wij economische groei 
gaan veroordelen. 

lnflatie k~n worden gedefi
Jlieerd als de .neurose van een 
maatschappij waarva.n het ver
wachtlngspatroon geen basis 
vindt in de realiteit. Wij weten, 
wat ·er theoretisch allemaal kan 
en vin,:ien daarom, dat het ook 
maar meteen rnoet. Vo01• en na 
het onaangename wereldnieuws 
confronteert de STER ons met 
een afgesloten we,·,:ldje van za• 
lig consume\·en, AcUegroepen 
presenteren de e11.e gemakkelijke 
deeloplossing na de andere. En 
het gaat al jaren steeds· beter. 

Wij raken daardoor al te snel 
teleurgesteld, als de voomitgang 
eens stagneert en de heilstoe· 
stand toch uitb!ijft. Zoals de 
scheidsrechter de schuld krijgt 
als Ajax een keer niet wint, zo 
krijgt Wiegel het op zijn brood 
als wij niet 1>.llemaal gelukkig 
worden. Het moet toch aan 
iemand liggen? Een sinistere 
samenzwering van het establish
ment wordt gemakke!ijk veron
de1·steld. Als dit establishment 
gefaald heeft; dan hoogstens 

hierin. dat het te Iaat heeft be
i,eft, hoezeer de democratie bet 
nodlg maakte mondlge mensen 
met de werkelljkheid ti: confi·.,n
teren. 

Nader 'tot U 

Wij llberalen beloven ge-tlll 
hellstaat, WIJ ziJ11 0111s 

daarvoor te zeer bewust van het 
menselijk tekort, Het werkelijke 
ldealisme zien wiJ in het stapje 
voor stapje verbeteren van de 
wereld, ondanks teleurstellingen, 
ondan~ beperkte middelen. Wij 
menen, ,-Jq.t dlt tn overeenstem
ming is me\ de ethiek, die aan 
onze m~tschappij ten grond
sla,1s ligt; 

Als de confessionele partijen 
,;tellen, dat z!j het Evangelle als 
uitdaging en inspiratie willen 
aanvaarden, dan antwoorden 
wij : Doen wij dat in de ethische 
zin, waarop bet llier aankomt, 
niet allemaal? Als wij onze visie 
vergelijken met die van DS'70, 
dan vragen wij: Wat is er zo 
essentieel anderii, dat samenwer
king uitsluit? . Als D'66 de 
stll.atsinrichting Wil he1-vormen 
en een pragmatlache aanpak 
voorstaat, dan is onze 1·eactie: 
Heeft uw pragmatlsme dan geen 
ideele basis en ver.schilt die zo 
van de onze? · 

Wij hebben nu gezegct; wat 
wij willen. Wat de achtergrond 
is van ons politieke handelen. 
Wie met ons op die grondslag 
wil samenwerken, is welkom 
voor cen gesprek. Of hij nu 
werkgever is of .werknemer (de 
w t,este liberalen zijn dit laat
,;tcJ, mi(ldenstander of beoefena
ren van eert vrij beroep, kunste
naar. of wetenschapsman, lmis
vrouw, pastoor of dominee, stu
dent · of wat dan ook. Niet uw 
'functie bepaalt uw politieke in. 
zichten, al willen sommigen ons 
dat - met Marx - doen gelo
ven. Uw zin in het !even is ·be· 
p&lend. Optimisten aller beroe
pen verenigt u, gij hebt niets. te 
verliezen dan de u aangeprate 
wanhoop, 

• 

• 
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Rechtsstaat. en democratie 
Verdraagzaamheid is het ke1v· 

merk van de democratfe. 
Concreter gesteld: de democra
tie is te herkennen aan de ruim':\, 
t.e, die zij laat aan minderheden 
met afwfjkende opvattingen"'en 
gedragingen. Slechts democratic 
biedt de mogelijkheid nieuwe 
vormen Jangs wegen van ·over
tuiging op te neinen in de 
rechtsorde van de maatschappij. 
Wijzigingen in -de rechtsorde 
worden aangebracht met instem-· 
ming van de meerderheid en 
met meewegen van de opvattin
gen van minderheden. 

Onverdraagzaamheid, die pro
beert het recht te vervangen 
door de macht van de sterkste, 
moet worden bestreden. De de
mocratie is aan zichzelf ver
plicht haar eigen bestaan, en 
dus het bestaansrecht van iedere 
individuele burger, te verdedi
gen. Het . op peil brengen van 
het politleapparaat is daartoe 

· gewenst. Het gevaar, dat dit ap
paraat tegen onze wetten in zal 
optreden als Vllrqediger van de 
status quo achten wij bier niet 
aanwezig: 

Onverkort houden wij vast 
aan de democratie en haar in
stellingen in ons land. Wei moet 
worden beseft, dat de parlemen
taire democratie niet in de eer
ste pla.ats een bestuursstelsel is, 
waarbij iedereeii over alles mag 
:meebeslissen. Anders dan zij die 
men en, dat de ·feUen van de par
lernentaire democratic kunnen 

worden weggenomen door een 
verregaande vorm van partici
patie van betrokkenen in het"be
sluitvormingsproces, zijn wij 
van oordeel, dat de democratise
ring van de besluitvorrning heeft 
geleid tot tragere besluitvor
ming en tot het nemen· van be
sluiten, waar men reeds spoedig 
spijt van had. 

Wij verwerpen geenszins over
leg tussen de bestuurlljke orga
nen en de bij hun besluiten 
nauw betrokken personen of 
groepen. Wij zljn er integendeel 
v66r dat overlegstructuren wor-. 
den geschapen, waarin ook de 
spec!fiek gemotiveerde burgers 
aan bod kunnen komen. Maar 
beslissingen kunnen alechts wor
_den genomen door de gekozen 
vertegenwoord!gende organen. 
Wars van deelbelang moeten zij 
tot beslulten komen voor de ge
hele door hen bestuurde ge-
meenschap. · 

Voor ons land geldt dat een 
kabinet steunende op een _homo
gene Kamermeerderheid, · steu
nend op een program, dat. bij de 
verkiezingen de · meerderheid 
verkreeg, in staat moet zijn een 
krachtig regeerbeleid te voeren. · 
Een modem bewerktuigd parle
ment moet in staat zijn een ka
binet steunend op een homogene 
meerderheid, alert te controle
ren. Het tegenwicht tegen de re
gering vormt een sterk parle
ment. 

Naast de waarborgen die 

reeds _thans .in onze grondwet 
zijn verankerd, achten :wij een 
tweetal extra waarborgen voor 
de burger gewenst. 
• In.de grondwet zouden een 

. aantal nieuwe grondrechten 
voor het individu moeten wor
den opgenomen, welke de zeker
heid verschaffen · dat in het be
langenconflict tussen indivldu en 
gemeenschap, bet in<lividu be
scherming geniet; hier valt te 
denken aan grondrechten ter be
scherming van de persoonlijke· 
levenssfeer, aJsmede aan ·een 

·recht op informatle. · 
• Het berechten van geschillen 
tussen de overheid en de. burger 
moet geschieden door een naast 
de gewone rechterlijke macht 

-staand bljzonc;ler .apparaat van 
administratieve rechters. In dit 
systeem zou, duidelijker dan 
thans het geval is, .nu de rechts
bescherming van de burger in 
tal van administratieve wetten 
Is vastgelegd, het recht. van be. 
roep op overheidsbeslisslngen 
gestalte krijgen. · · 

-Top van de adtnlnistratieve 
rechtspraak zou de afdeling ge
schillen van bestuur van de 
Raad van Stale kunnen vonnen. 
beze afdeling, gelicht uit de hui
dige wettelijke structuur van de 
Raad van State, te noeinen 
Constitution.eel Hof, zou tevens 
de bevoegdheid moeten krijgen, 
wetten aan de grondwet en In
ternationale verdragen te toet
sen. 

Bestuurlijke organisatie 
·Een modern en effieilint wer

• kend . overheidsapparaat is 
nodig, om" de huidige en toekom:
stige beleidsproblemen op te los
sen. De · bestuurskraeht moet 
word.en versterkt door de be
sluitvorming sneller te ,doen 
plaatsvinden. De betrokkenheid 
van de burgers dient daarbij zo 
groot mogelijk te zijn. 

·De bestuurlijke beslissingsbe• 
voegdheid moet beperkt blijven 
tot 3 bestuurslagen: lokaal, re
gionaal, nationaal. 

De lokale . bestuurslaag dient 
te bestaan uit eenheden, die bij 
voorkeur niet minder dan 20.000 
en niet meer dan 250.000 inwo
ners omyatten.· H!ertoe cllenen 
kleinere gemeenten door herin
dellng of samenvoeging te wor, 
den vergroot en moet.en de 
grootste gemeenten . door split
sing worden verkleind. 

VoQr ltet goea· :functioneren 
van de regionale bestuurslaag is · 
een ]}erindeling van de bestaan
de provincies nodig. De grootste 
en · dichtstbevolkte zduden moe-

ten worden gesplitst, Maximaal 
zou een twintigtal bestuurseen
heden ontstaan, die provincies of 
gewesten mogen heten. 

Het totale takenpakket van de 
overheid moet opnieuw over de 
drie bestuurslagen worden ver
deeld. Met als uitgangspunt, dat 
het werk dat kan worden ver
richt door de lagere organen · 
ook ·door deze -moet worden ge
daan. De democratische besluit
vormlng wordt daardoor zo 

· qicht mogelijk bij de burger ge
bracht. Zij die van de bevolking 
op basis van democratische ver
kiezingen mandaat tot het voor
bereiden en nemen van beslissin
gen verkrijgen, moeten daarbij 
de politieke moed opbrengen 
steeds het algemeen belang 
voorop te stellen. 

Een grotere machtsconcentra
tie bij de overheid moet worden 
voorkomen en het machtseven
wicht tussen publieke en private 
sector dient te worden verbe
terd, doordat de overheid meer 
dan de laatste tijd het geval is 

&volkingsvraagstuk 
VEEL leefbaarbt>idsvraagstuk

ken (milieuver.vuiling, de wo
ningnood, verkeerseongestie, 
gronilstoffenschaarste en_ maat
schappelijke vervreemding) zijn 
een gevolg van de toeneming 
van de bevolking. De mieren
staat, die· onafwendbaar op ons 
afkomt bij een voortzetting van 
de huidige· bevolkingsgroei, wll
len wij niet zien ontstaan. Lie
ver een maatschappij met 10. 
miljoen mensen, waarin v9ldoen
de ruimte voor een ieder ;,:al 
zijn, dan een land met 18 mil
joen mensen, voor wie het ge
voel zich vrlj te kunnen bewe

;.;·en en ontplooien niet zal zijn 
weggelegd. 

. Daarom, en opdat de bepaling 
van de gezinsgrootte .uitsluitend 
de verantwoordelijkheid van de 
ouders kan blijven moet de 
overheld gebruik maken van de· 
haar ten dienste staande instru
menten om de bevolkingstoene
ming af te remmen. Tot dezii 
instrumenten rekenen wij : 

• Voorlichting over de bevol
kingsproblematiek in het _alge
meen en over de mogelijkheden 
tot beperking van het kindertal 
in het bijzonder. 

• Het vereenvoudigen van de 
mogelijkheid tot vrijwillige ste-

Milieubeheer 
De ontplooiing van elke bur~ 

;;er wordt in belangrijke 
mate mede bepaald door de 
kwaliteit van het Jeefmilieu. Het 
tot stand brengen van een goed 
leefmilien is de individuele en 
eollectie,·e verantwoordelijk
Jleld van alle burgers. Een har
monlscli . samenspel tµssen de 
mens en zljn omgevlng, en tus
sen de onderdelen van die omge-
ving is noodz:tkelijk. · 

Iedere burger heeft persoon
lijk de plicht tegen alle vormen 
van milieuverontreinig·ing te 
strijden. Van belang :ts daarom 
objectieve voorlichting over het 
vraagstuk. Deze persoonlijke 
verantwoordelijkheid houdt te·· 
vens in, _ dat een handelen in 
strljd met de plicht van de bur
ger zijn leefomgeving schoon te 
houden, hem onderhevig zal 
doen zijn. aan strenge boetes. 
Een sluitend systeem van straf
bepalingen is daartoe een v_ereis
te. 

Jndustriele produktie is onmis
baar voor de verlangde wel
vaartsvoo·rzieningen. Economi
sclle groei is essentieel om zelfs 
op b.et huidige- peil van onze 
voorzieningen tegemoet te ko
men aan de· eisen, die door de 
voorlopig nog te verw_achten be
volkingsrroei zullen worden ge
steld, zonder dat de huidige be
staanszekerheid daarbij wordt 
aangdast. 

Ook de noodzaak om de zwak
keren in de maatschappij betere 
bestaansmogelijkheden te bie
den, en de wens meer en betere 
individuele en collectieve voor
;i:ieningen tot stand te brengen 
- anders gezegd: per hoofd van 
de bevolking het bestaansniveau 
te verbeteren - maakt econo
nlische groei essentieel. Men 
moet zich echter realiHeren, dat 
de vrije tijd, welke gebruikt kan 

\ wot·den voor geestelijke orttwik
keling, cultuur, sport· en recrea
tie ook een vorm •van welvaarts• 
stijging is. 

Het is onjuist 0111 een tegen-· 
stelling te zien tussen milieube
scherming en economische 
groei; het probleem ligt in de 
prioriteitenkeuze bij de vervul
ling van lndivlduele en collectie
ve behoeften. Het meer centraal · 
stellen van een schoon Jeefmilieu 
is alleen effectief als een deel 
van de vooruitgang in welvaart 
hiertoe .wordt aangewend. Dit 
_betekent de aanwending van een 
dee! van de economische groci 
ten behoeve van het leefklimaat. 
De kosten zullen via het norma
le prij_smechanisme en via -Spe
ciale heffingen moeten worden 
opgebracht. 

Noodzakelijk is een nationaal 
milieubeleid, als onderdeel van 
bet totale regeringsbeleid, en 
uitgevoerd ln goed samenspei 
met alle betrokkenen. Bij het . 
vaststellen van dit beleid dient 
rekening te worden gehouden 
met de repercussies op de overi
ge onderdelen van het over
heidsbeleid (sociaal-economisch 
beleid, regionaal beleid, werkge
legenheidsbeleid, etc) en omge
keerd. Bij · de ruimtelijke orde, 
ning dienen. grenswaarden voor 
alle vormen van milieuverontrei
niging en milieubederf als dwin
gende randvoorwaarden te wor
den qpgenomen. 

De overheid moet een sluitend 
stelsel van milieuwetgeving tot 
stand brengen, waarbij zowel de 
specifieke milieuwetten; als ook 
de wetten op grond waaTvan mi
Heubederf en -verontreiniging 
mede kunnen worden bestreden, 
met elkaar in overeenstemming 
warden gebracht. Deze wetge
ving zal richtlijnen moeten be- . 
vatten zowel voor het bestrijden 
en voorkomen van verontreini
ging als voor het terugdringen 
van verontreinigingen. 

De grenswaarden zu'llen, naast 
absolute verboden voor veront
reinigingen die onder alle om-

-geweest, het raamwerk aangeeft 
waarbinnen de samenleving vrij 
kan opereren. De_ scheiding van 
bevoegdheden tussen de departe
menten en binnen elk departe
ment dient te worden versterkt. 

Voortdurende kritische toet
sing van de overheidstaken is 
nodig om een einde · te maken 
aan de ongeremde groei van het 
ambtelijk bestel. Taken die min- · 
der nodig of overbodig zijn ge
worden, moeten worden beknot 
of afgekapt, ook al om ruimte 
te blijven houden voor nieuwe. 

·Dit vereist een grotere flexibili
teit van de atnbtenaar, die voor 
rneer dan een taak moet kunnen 
worden ingeschakeld. Het amb
tenarenkorps zou daartoe van 
meet af aan anders moeten wor
den opgeleid. Meer aa.ndacht 
moet worden geschonken aan_ 
team geest en dus ·aan -0nderlinge 
verwisselbaarheid . Veelvuldige 
.overplaatsingen, taakverande
ringen, invoegen in andere 
teams zijn daartoe gewenst. 

rilisatie en van het verkrljgen 
va~ anti-conceptionele middelen. 

e Geleidelijke afschaffing van 
de kinderbijslag en beperking 
van de kiilderaftrek. 

• Uiteindelijke afschaffing van 
het verschil in belastingheffing 
tussen vrijgezellen en gehn;wden. 

• Verm!Iidering van de behcief
te aan immigratie. Het onge
schoolde of minder prettige 
werk kan ook voor Nederlan
ders aantrekkelijker worden ge
maakt door ·betere werkmetho
den, een in verhouding tot ander 
werk hogere beloning of kortere 
werktijd. 

standigheden onaanvaardbaar 
zijn, moeten aangeven welke 
verontreinigingen onder wei::e 
omstandigheden wel aanvaard
liaar zijn. Zij zullen per regio 
verschlllend kunnen zljn, mogen 
echter noch door autonome ont
wikkelingen noch door belelds• 
beslissingen overschreden wor
den. 

De industrie zal haar beleid 
erop rlcht.en de ongewenste 

neveneffecten ,·an haar actlvi-. 
telten tot een aanvaardbaar mi
nimum te beperke11, Zij zaI _ ver
slag' ultbrengen over de wiJze 
waarop de grondstoffenstroom 
binnen de lndustrie wordt be
heerd. De ontwikkellng van mi• 
lleuvriendelljke pro()Cssen en 
produkten (schone industrle) 
dlent te worden bevorderd, even
als de mogelijkheld om afval
stoffen weer in de krlngloop op 
te nemen (krlngloopeconomie). 

De overheid dient de toepas
sing van technologische vemieu
wingen, die tot verscherping van 
het milieuprobleem leiden, te 
verhinderen. Zij heef,t bovendien 
een belangrijke taak bij de her
bezinning op consuniptie, pro
duktie en grondstoffengebruik. 
Het verschil tussen nationaal 
produkt en nationaal nut kan 
worden weggenomen door de 
consequenties van schaai:ste a.a,n 
milieugoederen en grondstoffen 
via een stelsel van heffingen en 
subsidies tot uitdrukking te la
ten komen in het prljsvormlngs
proces. 

Milieubederf en -vervuiling 
kennen geen grenzen; verschil
lende economische ·en sociale si
tuaties kunnen bij dezelfde uit
gangspunten. in verschillende 
landen toch Jelden tot verschil
lende milieumaatregelen. Inter
nationale harmonisatie van 
maatregelen - vooral binnen de 
EEG - is essent-ieel voor een 
doeltreffend milieubeleid. 

RUL\1TELIJKE ordening be
tekent in ons dicht bevolk· 

te land: woekererr met· lfe be
perl{t beschikbare ruimtf,l, ·llit 
vereist dertken op lange ter
mijn en _bet onder andere met 
behulp van bestemmingsvoor
schriften vorm geven aan het 
doel van de ruimtelijke orde
ning: de woningbouw, de 
werkgelegenheid, het verkeer 
en de recreatie zo op elkaar af 
te stemmen en te integreren, 
dat het functioneren van het 

, geheel de kwaliteit van de on-. 
derdelen verhoogt. 

De nationale overheid . zal 
daartoe, meer dan tot nu toe 
het geval is geweest, met dui

. delijke richtlijnen en aanwij· 
zingen moe.ten werken, die door 
de provincies resp. de gewes-· 
ten en door de gemeenten war
den omgezet in streek- en be, 
stemmingsplannen. · Hierbij 
past, dat de overheid een ont-

1Ruimtelfjke ordening 
funct!es in de grote agglome

··raties vooropgesteld nioet wor
deri, mede ' om de sluipende 
ontluisterln.g .van .waardevolle 
la.ndschappen,"recreatie- en-na-

eigeningsgrondslag reeds mt?et 
kunnen ontlenen -aan een veel 
globaler bestemmingsplan dan 
nu is vereist. ·Mede hierdoor 
kan een 8.ll,nzienlijke versnel
ling in de procedures worden 
aangebraqht. Hierdoor . · wordt 
bovendien een verbetering van 
de plannen ·bereikt om~at in 
het uitvoeringsstadium · met 
veel recenter gedetallleerde 
plannen kan worden gewerkt 
dan thans .. 

Hiervan-kan ook -een gunsti
ge invloed worden verwacht op 
de zeer noodzakelijke bevorde
r ing van de stadsvemieuwing. 
Door doeltreffender organisa• 
tie, vereenvoudiging van de 
procedures . en onder meer het 

. tuurgebieden door de aanleg 
invoeren van een gedoogplicht . van wegen en door de · sub-ur
voor eigenaren tegen volledige banisatie tegen te gaan. Stilte
schadevergoeding kan aan de gebieden moeten worden be
betrokkenheid van de bewo- schermd (wees \\ijs met de 
ners bij de ver_beteringen en Waddenzee!), gebieden voor 
ingrepen in de eigen wijk be- massa-re~reatie moeten zo vei;
ter · vorm worden . gegeven. mogelijk de stedelijke agglo
·Geintegreerd onderdeel van meraties penetreren en in de 
iie stil.dsvernieuwing dient te wjjk en bij de woning moet 
zijn het verbeteren van de be• bruikbaar groen zijn. 
reikbaarheid van de binnenste
den, door bij de schaal van de 
regio passend openbaar ver
voer. 

Hernieuwde studie over het 
functioneren van de randstad 
en van de overige delen van 
Nederland is noodzakelijk, 
waarbij het in beter verband 
met elk,ar brengen van de 

Gezien de geografische lig
ging van ons land aan de 
Noordzee, in de Europese ri
vlerendelta, heeft Nederlan'd de 
kans .gekregen een· verkeers
en vervoersfunctie in Europa 
te · vervullen. Beleidsbeslissin- . 
gen· ten aanzifn van het zeeha
venbeleid, het luchthavenbe
leid, het spoorwegbeleid. en het 
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Ruimtelfjke ordening be'tekent · 
in ons ·dichtbevolkte lCltnd: woe. 
keren met de beperkt . be8chik
bare ruimte, 

vervoersbeleid moeten dat ge
. geven ondersteunen. 

· Wlj zljn voorstl;lllders van 
een geograflsch · natuurlijke 
spreiding van industrie en nij• 
verheid over. ons land, welke 
slechts tot stand kan worden 
gebracht door· verschillen in 
salarie_ring gevoegd · bij ver
sch11len in de grondprijs tqt 
hun recht te laten komen. Wij 
betreuren de houding van de 
vakbewJlging, die door het 
voorstaan van loonnivellering 
een .harmonische spreiding van 
economlsche activititeiten :in 
ons land is tegengegaan. · 

De overheid moet deze sprei
dlng stimuleren, doch het be
drijf moet de vrijheid gelaten . 
warden zich te vestigen op de 
plaats van zljn keuze. Binnen 
de regio moet .de a:ldus ge- . 
spreide economische- activiteit 
worden gelmndeld in .groei-

. polen. 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

Sociaal-economisch beleid 
"[]'ET doel van de sociaaI.eco
..ll. nomische politi~ ill het 
beinvloeden van hot economiseh 
proces op zodanige wi)ze, dat in 
zoveel mogelijk behoeften wordt 
voorzlen, Zulks bij handhaving 
van het beglnsel der vrije onder
nemingsgevniioe :prodoktie, Het 
hierop gebaseerde stelsel heeft 
onze politieke democratie moge
lijk gemaakt, Het mobiliseert op 
humane wijze de inventivlteit en 
energie van concnrrerende on
dememers voor de gehele maat
schapplj, .En hot heeft een inge
bouwd belang bij spreidlng van 
de welvaart, daar het· ·bestaan 
van vele koopkrachtige consu
menten voor bet systeem onont
beerlijk is gebleken. 

Van dit belang was men zich 
aanvankelijk niet· bewust, maar 
de .crisis van de jaren dertig 
heeft hierin verandering ge
bracht. De stfjging van de lonen 
op lange termijn is meer het ge
volg van groeiend .economisch 
ilµ:icht dan van de acties van de 
vakbeweging. ·Het probleem is 
echter,. dat die stijglng op korte 
termijn niet steiler mag uitval
len dan de noodzaak tot investe
ren toelaat. De verwachtingen 
gewekt door reclame en de wel
stand van de buurman niaken 
het moeilijk het evenwicht te 
vinden. 

Nog moeilijker wordt dit nu 
de overheid beslag legt op een 
steeds groter deel van het inko
men ten behoeve van collectieve 
voorzieningen. Algemeen is aan
vaard, dat de overheid op ethi
sche gronden moet zorgen voor 
zwakkeren in de samenleving en 
voorts een taak heeft, waar het 
particuliere initiatief niet tege~ 

moet kan komen aan een rele
vante vraag. De groei van de 
bevol,king, de daa.rmee samen
hangende problematiek van de 
verstedelijking en de bezwaren 
verbonden aan technologische 
ontwikkelingen maken bestaan
de collectieve voorzieningen 
duurder en doen de behoeften 
aan nleuwe opkomen. De daar
uit voortvloeiende fiscale en so
ciale lasten worden intussen niet 
door alle individuen gelijkelij!C 
of naar vermogen gedragen. 

Wie kan, wentelt ze af via 
.niet door produk:~iviteits~tijging 
gerechtvaardigde ioon- en sala
risverhogingen. De ondernemin
gen wentelen deze Vll'eer af op de 
prijzen, doch niet alle kunnen 
dat. In vele ·sectoren zijn de ·mo
gelijkheden tot investeren reeds 
aangeta:st. 

Alie aansprakeh op het natio
naal inkomen tezamen zijn gra
ter dan dit inkomen zelf. Dat is 
op zich. zelf geen ramp. Econo
mische groel maakt het immers 
mogelijk in de tijd aan die af
·sprakei:i tegemoet te komen. Het 
tempo, waarin dit laatste nu 
wordt gedaan, brengt echter 
enerzijds de toekomstige groei 
in gevaar en leldt anderztjds via. 
de geldontwaarding tot een wil
lekeurige herverdeling van de 
economlsche beschikkingsmacht. 
Willekeurig, omdat zij niet is 
gebaseerd op een bewust poli
tiek besluit. 

Inflatie is een symptoom va.n 
een fll,ndamentele kwaai. Zij 
mag niet .onschuldiger worden 
voorgesteld dan zij is door die 
kwaal niet in de beschouwingen 
te betrekken. Zlj. kan anderzijds 
echter ook niet geisoleerd wor• 

den bestreden. De overheid zal 
ernaar moeten streven haar 
eigen taakvervulllng en het pro
ces van inkomensstijging af te 
steinmen op de noodzaak van 
groei. Enige zelfbeperklng nu, 
kan maken, dat wij alien er 
over enkele jaren beter aan toe 
zijn · (zowel qua particul!ere als 
qua publieke welvaart) dan bij 
voortzetting van het huidige uit
deelbeleid. Wij m<ieten de wel• 
·Vaartsverdelirig niet statisch, 
doch dynamisch bekijken en be
handelen. 

H.et op zich zelf voorstelbare 
verlangen naar een reele inko
mensverbetering vraagt niet al
leen· om het zich onderwerpen 
aan de norm van de stijging van 
de arbeidsproduktiv'iteit, maar 
ook. om het beperken van. de 
eigen wensen· tot inkomensver
betering t.b.v. op democratische 
Wijze aanvaarde maatregelen, 
welke ten laste van het inko
men dienen te worden gebracht. 

,·uIE zich voor ogen stelt hoe 
. fl' moeilljk te accept!lren het 
terugdrwen van de ontwikke
ling is voor die groepen die ge
deeltelljk door anticiperen op de 
inflatie in feitelijke welstand 
voornit zijn gegaan, begrijpt dat 
het lnflatiep'roces, Juist vanwege 
dit neveneffect 'door sommigen 
in polltiek Nederland eerder 
wordt aangemoedlgd, dan be
streden. 

·Bij de verdeling van het natio
naal inkomen is uitsluitende be
stemming van de toeneming -.:an 
het reele inkomen voor de col
lectieve sector en sociale voor
zieningen een standpunt ingege
ven door · een op collectivering 

en nivellering gericht a priori • 
Het niveau van de overheids

uitgaven dient een duidelijke be
grenzing te hebben, gezien de 
beperkende invloed ervan op de 
vrijheid van inkomensbesteding 
door het individu. Om de zaaic 
goed te kunnen bezlen, inoeten 
wij komen tot een kritische be
zinning op de historisch ver
klaarbare ontwikkeling van de 
huidige bestedingen in de collec
tieve sector. Wij zijn dan oo!C 
van mening, dat het niveau en 
de doelmatigheid van de over
heidsuitgaven alsmede van de 
inkomensoverdrachten ter dis
cussie dienen te warden gesteld. 

De reele welvaartsstijging 
heeft, a.ls wij de situatie thans 
overzien, een aantal sociale 
voorzieningen overbodig ge
maakt,. die v66r de reele wel
vaartsstijging van de laatste ja
ren gemotiveerd waren. Gedacht 
zou dan ook kunnen worden 
a~n een koppe!ing van reele wel
vaartsstijging aan de vereenvou
diging van sociale voorzienin
gen. Daart9e zal er een beleid. 
moeten komen. dat gebaseerd is 
op voldoende onderbouwende ge
gevens. Daarbij kan gedacht 
worden aan voortschrijdende 5 
tot 10 jaren begrotingen, voort
durende kritische toetsing van 
het takenpakket van de over~ 
heid, berekening van financiele 
consequenties welke beleidsbe
s!issingen nu en in de toekomst 
zullen hebben, toepassing van 
het profijtbeginsel op alle daar~ 
voor in aanmerking komende 
terreinen van overheidszorg en 
regelmatige herwaardering van 
de financiele consequentie van 
de·bestaande wetgeving. 

Onderwi_js 
YYET onderwijsbeleid moet gestalte geven. aan het llberale be
ll ginsel van het scheppen van gelijke ontplooilngsmogelijkheden 
voor iedereen. Want juist onderwijs is het middel b~j uitstek om 
.de Jndivilluele ontplooiing van een mens op gang te brengen. Het 
onderwijsstelsel moet dan varieteiten omvatten, waardoor zowel 
;naar het karakter als de methode van de opleiding de individuele 
,ontplooiing kan worden gerealiseerd, ook in richtingen voor het 
;niet punr intellectuele talent. 

De tot nu toe gcdane. pogingen om tegemoet te komen aan het 
op zichzelf gelukkige verschijnsel dat steeds meer mensen steeds 
Janger van onderwijs willen en kunnen genieten, hebben de richting 
van het onderwijs niet gewijzigd. Ons nog altijd traditionele onderwijs 
is afgestemd op e·en zuiver intellectueel geaarde begaafdheid en 
ontaard in een afvalsysteem ter selectering en ontwikkeling ~an 
llet leervermogen. Alleen zijn de normen wat verlaagd. De meer 
intellectueel begaafde leerling wordt gedupeerd zowel door kwali
teitsverlaging als door verwaarlozing. Wlj hebben zo van twee 
kwaden beide bereikt, Wij achten het dan ook onze plicht het 
evenzeer op te nemen voor het talentvolle als voor het intellectueel 
minder bedeelde· kind, De optredende devaluering der normen dient 
noch het individu noch de gemeenschap. 

Onderwijs is niet iets dat in het vierde jaar plotseling een aan
vang moet nemen, maar is een voortdurend proces dat spoedlg na de 
geboorte start. Het is mede daarom dat ouders, naast intuitieve 
opvoedkundige eigenschappl;ln inzir..ht en- kennis moeten kunnen 
verJu:ijgen op het terrein van de opvoedkunde · en het onderwijs 
van de allerjongste generatie. TV en andere massamedia )mnnen 
bier bij uitstek een rol spelen. 

Een hoge prioriteit moet worden toegekend aan de reorganisatie 
van het kleuter- en basisonderwijs, waarbij zorg v<ior de kwaliteit 
van dit onderwijs op de voorgrond dient te staan. De minister van 
onderwijs dient ook verantwoordelijk te zijn voor . het peuter
onderricht. 

De kwaliteit van het onderwijs kan nog worden verbeterd door 
toepassing van de onderwijstechnologie. Verlaging van de leerlin
genschaal zien wij niet als enig zaligmakend middel voor kwaliiteits
·verbetering'. Aan de verdere ontwikkeling van instituten voor 
leerschoolplanning dient grote aandacht besteed te worden. Perio
·dieke bijsclio!ing van docenten zou een normale zaak moeten 
worden. 

Om zowel de beleidsvormende als de controlerende taken 'naar 
behoren uit te kunnen voeren zal een reor.ganisatie van het 
departement van onderw!js onontkoombaar zijn, Wlj dehken hierbij 
aan een delegatie van bevoegdheden waarbij de provincie of het 
gewest betrokken wordt bij de beleidsuitvoerende · taken en de 
:inspectie uitdrukkelijk wordt belast met de controle op de kwaliteit 
van het onderwijs. 

Zonder het beginsel "an de financiele gelijkstelling van het 
openbaar en bijzonder onderwijs aan te tasten lijkt een herbezin
ning op de uitvoer!ng zeer gewenst; automatische toepassing van 
de pacificatie-wet 1971 leidt tot versnippering en extra kosten. 
Voor de positie en de honorering van mensen werkzaam in het 
onderwijsveld dienen niet a!leen vaktechnische kwaliteiten als 
criteria ·te dienen, doch evenzeer dient rekening gehouden te 
worden met de mate waarin dat stuk onderwijs de bevordering 
van het maatschappelljk proces ondersteunt. 

rtiE overwegen zou zijn elk kind te voorzien van een onderwijs
.L tegoedbon. Het recht op het volgen van onderwijs zou Iangs 
die weg worden voorgefinancierd door de overheid. Een positief 
neveneffect zou zijn, dat de relatie ouders-kind niet door financiiile 
aspecten kan worden geforceerd. Het door de overheid in het kind 
geinvesteerde kapitaal zou door de gebrniker van de tegoedbon 
in een Iatere Ievensfase kunnen worden terugbetaald. Bij voorbeeld 
door verrekening met een bepaald percentage van het inkomen bij 
de heffing van de inkomstenbelasting. 

Huisvestings- en huurbeleid 
EEN van de wezenlijkste vrij

heden vail de mens is, dat 
zijn woning een echt ,,thuis" 
;voor hem is. Ook de woonomge
ving moet zodani.g zijn, dat de 
mens zijn persoonlljkheid .ka.n 
c,ntplooien; te beginnen met het 
l!!pelende kind, Dat stelt hoge 
eiseu aan bet ·volkshuisvestlilgs
beleid en kost veel geld. Daarom 
ial. de volksbuisvesting de inten
sieve zorg van de overheid ei5en, 
maar mag daarnaast van de 
burger met zijn eigen veran~ 
,woordelljkheid worden verlangd, 
dat hij_een redelijk deel van zijn 
komen be.steedt · aan zijn: huis
yestlng, 

In beginsel moet iedereen 
voor met overheidssteun ge
bouwde woningen de huur beta
Jen die overeenkomt met de vol
ledige stichtingskosten en in de 
vrije sector de normale markt
waarde. Het is onjuist de huur
politie·k te geb;ruiken om · tot 
herverdeling van het ·nationaal 
inkomen te. geraken. Wie niet in 
staat is een huur op kostprijsba
sis te betalen, heeft recht op een 
persoonlijke tegemoetkoming uit· 
de overheidskas. 

De manier waarop wordt ge
woond: . prettig of naar, we! of 
geen last van buren, wel of geen 
mogelijkheid tot ontspaDning :iS 

· in sterke mate bepa!end voor de 
welzijn!lbelevirig. Dit geldt niet 
alleen voor .de mensen indivi
dueel, maar ook voor een groep; 
buurt of zelfs· stad. Zo zulle!l 
slechte woonbuurten naast de el
lende, die zij de bewoners bezor
gen ook het totale welzijn van 
de· stad' ongunstig beinvloeden. 
Kinderen die in een ongeschikte 
woonsituatie moeten ·opgroeien, 
lµ'ijgen niet de,zelfde . ont
plooiingskansen als kinderen, 
die wel goed wonen. Daarom 
moet de kwallteit van. de wo
niilgbouw zorgvuldig in het oog 
worden gehouden. 

De .overheidsbemoeiing . mag 

niet ontwaarden in betuttelarij. 
Er moet een behoorlijke speel
ruimte overblijven voor de in· 
breng van de iijde van d¢ bur
ger zelf die een eigen verant
woordelijkheid draagt. Werkellj
ke inspraak in bestemniings
plannen en woningindeling moet 
mogelijk zijn. 

Juist omdat het eigen huis de 
mens het meest betrekt bij zijn 
woonsituatie en zijn verant
.woordelijkheidsbesef prikkelt, 
zal stimulering van: het eigen 
woonbezit een wezenlijk deel 
van een llberaal volkshuisves
tingsbeleid zijn, 
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Het Russfso'h.e Teuer i1i 11,otiet in 
Tsjechoswwak.ije. 

Buitenlands beleid 
"(JET liberale denken over de 
ll Nederlandse buitenlandse 
politiek wordt mede bepaaJd. 
'door een ideologisch facet: ons 
geloof in de waarde van per
soonlijke en geestelijke vrijheid, 
een vrijheid die zich over bet 
gehele economische en sociale 
vlak behoort uit te strekken. 
:Haar alle zaken van buitenland
se polltiek zijn onderworpen aan 
een resultante van machtsver
houdingen, waarop Nederland 
geen sterke invloed heeft. Er 
zijn weinig situaties, waarbij in 
zo boge mate met feitelijke, dik
wijls onwrikbare gegevens be
hoort te worden gerekend als 
juist bij het bepalen van het 
buitenlandse beleid. Onze eigen, 
ideologiscbe inzichten kunnen 
dus slechts in zeer grote lijnen, 
voor wat een verre toekomst be
treft, meespelen en in concreto 
bij bet eigenlijke buitenlandse 
beleld een enkele maal van in
vloed zijn, 

·Wij wensen dat · op deze aarde 
een rechtsorde zai. ontstaan, 
waarbinnen belangen-conflicten 
tussen volkeren op dezelfde wij
ze :worden opgelost als thans bij 
voorbeeld binnen het raam van 
de Nederlandse staat geschiedt. 
Verwerkelijking hiervan kunnen 
wij ons slechts op lange termijn 
voorstellen. 

Een derge!i)ke rechtsorde kan 
het best worden bereikt via het 
tot overleg dwingende machts
evenwicht tussen de thans he
gemoniale machten Amerika, 
Rusland, China, elk met zijn 
eigen min of meer verdeelde 
aanhang. 

Het spreekt hiel'bij vanzelf, 
dat elk van de drie Groten zal 
proberen het eigen machtsgebied 
.uit le breiden, bij voorkeur op 
z6 onopvallende manler en op z6 
weinig provocerende wijze, dat 
geen rechtstreekse confrontaties 
met min of meer even sterke 
lantlen ontstaan. Rusland zal 
trachten West-Europa in de eer
ste plaats ala machtsfactor uit 
te sc;hakelen en in de tweede 
plaats aan zich dienstbaar te 
maken ter wille van de eigen 
Russische zelfhandhaving tegen
over China en de Verenigde Sta
ten, d.w.z. Europa, inclusief Ne-

derland, tot kolonie en satelliet 
te degraderen. 

DIT is de zgn. Finlamlisering. 
Hier ligt voor ons land het 

hoofdgevaar. 'Het onderkennelll 
hiervan is de basis van ons Na
vo- en Defcnsic-befoid. Dit 
brengt met zich mee, dat onze 
krijgsmacht - leger, vloot en 
Iuchtmacht - in het raam van 
de Navo moet passen en dus zo 
sterk behoort te zijn, dat de Na
vo In staat is het oostblok duide
lijk te maken, dat een pogen: 
van die zijde om in eerste. in
stantie met conventionele mid
delen West-Europa onder druk 
te zetten nutteloos zal zijn. 

In beginsel staan wij voor 
dat het gehele apparaat van de 
NAVO wordt gcinternationali
seerd in het kader van de alge
mene Westeuropese ontwikke
ling en dat de kosten · over alle 
bondgenoten worden omgesla
gen naar gelang van hun natio
nale inkomen en van hun bevol
kingstal. Dit impliceert het 
brengen van financiele offers 
door ons vo!F, 

Alie onderde,,,:'l van het defen
sie-apparaat behoren volgens 
de regelen van de bedrijfsvoe
ring te fimctioneren. Aanpas
sing van intei'ne verhoudingen 
binnen de krijgsmacht aan vast_. 
staande inzichten , op sociaal
psychologisch gebied ten aan
zien van onderlinge relaties van 
mensen, die aan een taak werk
zaam zijn, is strikt noodzake
lijk. 

Het centraal stellen van het 

f eite de enige garantie die wij 
hebben om in vrijheid zelfs in 
binnenlandse aangelegenheden 
(over onze eigen ·economische en 
sociale systematiel, · bijvoor
beeld) te kunnen blijven beslis
sen. 

Autocratizche regeringen kun
nen op voor ons weinig aan
vaardbare aspecten in hun bin
nenlands beleid attent worden 
gemaakt, vooral wanneer speci
fiek a'ntidemocratische maatre
gelen of een specifiek antidemo
cratisch optreden in het geding 
zijn. Maatregelen die de niachts
politieke factor ten ongunste van 
het Westen. wijzigen, dienen 
daarbij nochtans te worden af
gewezen. 

Verdere stijging van de ont
wikkelingshulp lijkt en een mo
rele eis en globaal gesproken 
voor het westen van aanzienlijk 
belang. Het is echter zinvol de 
ondergang der westerse· politiek 
en maatschappelijke structuren 
nooit te bevorderen door over
matige steun aa.Ii landen te ge
ven, die bezig zijn zich te ont
wikkelen tot militaire bondgeno
ten van een der oosterse biok
ken. 

Wat het EEG-beleid betreft 
moet met inachtneming van de 
meer algemeen. georienteerde 
kant van het ~iberale denken, 
het Nederlandse economische 
belang, zowel op kortere a:ls op 
langere : termijn, nauwkeurig in 
het oog worden gehouden. 

Wij moetell! ons goe<I realise
ren, dat een vervolmaklng 

van de EEG van Nederland zeer
. aanzienlijke offers zal vragen en: 
de bevolking daarop voorberei
den. Het is de vraag o,f Neder
land binnen de EEG in tien Jaar 
niet tot de armste landen zal 
behor n, doordat onze bevol
king, ons kiezerskorps, te veel 
wil investeren in de bevrediging 
van cliverse collectieve behoeftem 
en te weinig in de industrie eit 
de havens, zomede in de sector 
van het goederentransport. Men: 
dient te beseffen, dat onze con
CUI"l'.entiepositie steeds moeilij~ 
kerwordt. 

Van een wezenlijk parlement 
met · wezenlijke invloed binnen 
de EEG kan binnen tien jaar 
nog ·geen sprake zijn. Een zeke
re uniformiteit van economische 
politiek en de eenmaking der 
valuta's behoren logischerwijs 
aan een echte parlementaire in• 
vloed vooraf te gaan. Tot ·het 
tijdstip waarop dat geschied is, 
schikt geen enkeh groter land 
zlch naar het inzicht van ande
ren in zaken die het voor zich 
van Ievensbelang acht. 

Hiertegenover is ·het bereiken, 
vim stap tot stap, van steeds: 
verdergaande parlementalre 
controle op detallgebieden wel 
mogelijk en belangrijk en kun
nen Europese verkiezingen 01> 
een gegeven moment nuttig 
worden, mede als voorbereidin
gen van de totale integratie. 

gevaar van Finlandisering dient ,---------------------------mee te tellen bij het bepalen van 
een algemene gedragslijn op het 
gebied van de buitenlandse poli-
tiek, namelijk het onderscheiden 
van hoofd- en bijzaken. 

Men behoeft niet de gedachte 
te aanvaarden, dat de. Verenigde 
Staten altijd aan hun eigen be
langen voorbij zien of immers 
het politieke en morele gelijk 
aan hun kant hebben om bij de 
·voortdurende eigen positlekeuze 
steeds rekening te houden met 
de inzichten en belangen van de 
VS. De· capaciteit van dit land 
immers oni als mede-hegemoon 

OV'ERDRUKKEN 
van dit Libera.:Ie Manifest .kunnen belangstellenden 

verkrijgen bij het algemeen secretariaat van-de VVD, 

Koninginnegracht 57 te Den Haag (tel. 070-604803). 

te blijven optreden, is immers in ______________________ ...., _______ _. 

TV e1i a.ndere massaniedia kun
J1,e11 bij de op·voeding en onder
-W!JI/ otoi, ~·ot b'ij i1i.t1Jtek 1SP.elet1, 

0 b O (,10 300 
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