
Stemwijzer
Blog door Bart Ouwersloot, 13 maart 2017

Van de week dacht ik op een avond, laat ik toch eens kijken waar al die mensen het over hebben. Ondanks het feit dat 
ik behoor tot de ‘niet-stemmers’, was ik toch nieuwsgierig naar de stellingen die de stemwijzer voorlegt. De uitkomst 
laat zich dan weer gemakkelijk voorspellen. Toch zat er een verrassing in. Op de vierde, of vijfde plaats van het lijstje 
kwam de LP naar voren. Dat blijkt de Libertarische Partij te zijn. Op het stembiljet overigens niet te vinden; dat heb ik 
dan weer.

Mij interesseert, als econoom, een bepaalde stabiliteit, een bepaald fiscaal ‘klimaat’ en meer algemeen een 
economisch model waarin bedrijven kunnen groeien, export een goede kans heeft, de verschillen tussen netto en bruto 
inkomen kleiner worden en de kosten van arbeid (sterk) worden verlaagd. Het zou daarbij heel mooi zijn indien ons 
begrotingstekort wordt teruggedrongen en actief wordt gewerkt aan bepaalde, min of meer liquide, buffers voor de 
opvang van de gevolgen van vergrijzing. In algemene zin dient eveneens aandacht te zijn aan het verduurzamen van 
industrieën en daarmee onze leefomgeving op de wat langere termijn. Dat laatste overigens bij voorkeur vanuit een 
bedrijfseconomisch model. Alle zinloze regels en regeltjes mogen wat mij betreft direct worden geofferd aan het grotere 
doel.

Welnu, terug naar de Libertarische Partij. Allereerst valt op dat er een ongelofelijke hoeveelheid politieke partijen zijn. 
Wat een onzin toch allemaal, 50-plus, Ondernemerspartij, Piratenpartij, Denk!, D’66, PVV, Groen Links, allemaal, al 
dan niet historische, zogenaamde one issue partijen. Schrappen die handel en wat mij betreft wordt een kiesdrempel 
opgeworpen, waardoor deze partijen kansloos worden en hopelijk verdwijnen. Dat zal bij D’66 en de PVV inmiddels wel 
lastig worden overigens, maar daar hebben we het dan dus zelf naar gemaakt. Nou ja, de Libertarische Partij dan dus. 
Enig zoekwerk levert de volgende punten op; veel, veel kleinere overheid (TOP!), lagere belastingen (TOP!), minder 
kosten voor arbeid (TOP!), afschaffen van allerlei regels en subsidies (TOP!), totale vrijhandel (TOP!), tot nu toe prima 
partijtje, maar dan komt ‘ie; uit de NAVO (hmmmm), uit de Europese Unie (hmmmm). Maakt het toch weer moeilijk hoor.
 
Mijn stem gaat dus verloren. Maar wat gebeurt er met uw stem op Henkie Krol, Geertje Wilders, Lodewijkie, of Klavertje? 
Onze vierde macht zorgt er echt wel voor dat er niets verandert, of verbetert, dus blijft over de verheerlijking, de sneue 
verafgoding van onze ‘sterke mannen’. Hoe ijdel, hoe narcistisch en hoe maatschappelijk kansloos moet je zijn om je op 
te werpen om namens een partij al die nepidealen en al die onzin uit te kramen naar je achterban. Geloof in je eigen 
kracht en niet in de gedachte dat iemand anders wel voor je denkt. Das war einmal! Het is nu 2017!

Onze economie, onze maatschappij en onze leefomgeving zijn zo sterk verweven met markten, landen, gebieden, dat 
inmiddels wereldissues sterker van invloed zijn op ons, dan het domme gereutel van Klavertje, Pechtold en Rutte met 
zijn lachende benen, de huursubsidie, hypotheekrente aftrek en andere uitdelingen van voordeeltjes, waardoor we ons 
kennelijk individueel laten leiden. Ieder voor zich en God voor ons allen dus. Het adagium dat toch nog steeds op gaat, 
ondanks onze prachtige verzorgingsstaat. Misschien is het Libertarische gedachtengoed zo slecht nog niet. Afgezien 
dan van de scherpe randjes. Als ondernemer is het overigens al helemaal de vraag wie als niet ‘one-issue’ partij voor 
uw belangen op zou kunnen komen. Lokaal zou ik het niet weten, regionaal niet, landelijk niet en Europees overigens 
ook niet. Lastig hoor en wat mij betreft daarom een waste of time. Al was het alleen maar vanwege de onvermijdelijke 
vorming van een coalitie. Het blijft toch weer lekker door polderen.  
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