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25STE V E R G A D E R I N G 

VERGADERING VAN DINSDAG 6 FEBRUARI 1968 
(Bijeenroepingsuur 13.00) 

Ingekomen stukken. - Verslag uitgebracht door de com-
missie tot onderzoek van de geloofsbrieven, met bijbe-
horende stukken, van het nieuwbenoemde lid der Kamer 
de heer P. Dankert. - Beëdiging en toelating van de 
heer P. Dankert. — Mededeling van de benoeming van 
de voorzitter en de ondervoorzitter van een bijzondere 
commissie. — Aanneming voor kennisgeving van een 
regeringsbescheid. - Ingekomen stukken. — Regeling van 
de werkzaamheden. - Indiening, behandeling en aan-
neming van een voorstel van de heer Schuijt c.s., betref-
fende de behandeling van het conflict in Vietnam. -
Behandeling van voorstellen van de Commissie voor de 
Verzoekschriften. - Indiening van een motie van de heer 
Van Koeverden c.s., betreffende het verlenen van een 
financiële tegemoetkoming aan de heer G. W. Voort-
man, te Eefde. — Aanneming van een voorstel van de 
Commissie voor de Verzoekschriften. — Verwerping van 
de motie van de heer S. van der Ploeg c.s., betreffende 
de bestemming van de ruilverkavelingsrente. — Aanne-
ming van hoofdstuk XIV der rijksbegroting voor 1968. 
- Aanneming voor kennisgeving van regeringsbeschei-
den. — Aanneming van een wetsontwerp. - Behandeling 
van hoofdstuk V der rijksbegroting voor 1968. - In-
diening, behandeling en verwerping van de volgende 
moties: een, van de heer Van der Spek c.s., betreffende 
het onmiddellijk, onvoorwaardelijk en definitief staken 
van de bombardementen op Vietnam, een, van de heer 
Van der Spek c.s., betreffende het staken van de oorlog 
in Vietnam en het terugtrekken van de troepen van de 
Verenigde Staten uit Vietnam. - Indiening, behandeling 
en aanneming van een motie van de heer Van der Stoel 
c.s., betreffende het onverwijld staken van de vijande-
lijkheden in Vietnam en het bereiken, door inlernatio-
nale onderhandelingen, van het vertrek van alle buiten-
landse troepen en van zelfbeschikking onder internatio-
naal toezicht. - Indiening, behandeling en verwerping 
van de volgende moties: een, van de heer Visser c.s., 
betreffende het onmiddellijk, onvoorwaardelijk en defi-
nitief staken van de bombardementen op Noord-Viet-
nam; een, van de heer Hoekstra c.s., betreffende stop-
zetting van de materiële steun aan het Thieu-Ky-be-
wind in Zuid-Vietnam, het verbreken van de diploma-
tieke betrekkingen met dit bewind en terugtrekking van 
de troepen van de Verenigde Staten van het Vietnamese 
grondgebied. — Ingekomen stukken. 

Voorzitter: de heer Van Thiel 

Tegenwoordig zijn 138 leden, te weten: 
de heren Aalberse, Aantjes, Aarden, Abma, Andriessen, 

Assmann, Bakker, mejuffrouw Barendregt, de heren Van Beek, 
De Bekker, Van Bennekom, Berg, Van den Bergh. Berkhouwer, 
Biesheuvel, Bode, Boertien, Boot, Bos, Van de Brake, mevrouw 
Brautigam, de heren Brouwer, Van Buel, Cornelissen, Daams, 
Dankert, Dirx, Van Dis, Van den Doel, Van Doorn. Dusarduijn, 
Van Dijk, Dijkstra, Egas, Engelbertink, Engels, Fiévez, Frans-
sen, Geelkerken, Geertsema, Geurtsen, De Goede, mejuffrouw 
Goudsmit, de heer Goudzwaard, mevrouw Groensmit-van der 
Kallen, mejuffrouw Haars, de heren Harmsen, Van Harselaar, 
Van den Heuvel, Hoekstra, Hogendorp, Hutschemaekers, 
Jansen, Janssen, Joekes, Jongeling, mejuffrouw Kessel, de 

Voorzitter 
heren Kieft, Kikkert, Kleisterlee, Koekoek, Van Koeverden, 
mejuffrouw Kok, de heren Koning, Koudijs, Kremer, Kronen-
burg, Krosse, Laan, Laban, Lankhorst, mejuffrouw Van Leeu-
wen, de heren Van der Lek, Lems, Van Lier, Maenen, Mas-
man, Van der Mei, Mellema, De Meijer, Van Mierlo. De Mooij, 
Nederhorst, Nelissen, Notenboom, Nuijens, Nypels, Oele, Van 
der Peijl, Peijnenburg, C. J. van der Ploeg, S. van der Ploeg, 
Portheine, Posthumus, Rietkerk, Van Rossum, Van Schaik, 
Schakel, Van het Schip, Schlingemann, Schmelzer, Schollen, 
Schuring, Schuijt, mevrouw Singer-Dekker, mevrouw Van 
Someren-Downer, de heren Van der Spek, Van der Stoel. Tans, 
Van Thiel, Van Thijn, Tilanus, Toxopeus, Tuijnman, Den Uyl, 
mevrouw Veder-Smit, de heren Veerman, Verlaan, Visser, Von-
hoff, Voogd, Vredeling, De Vreeze, Vrolijk, Walburg, Wester-
hout, VV'esterterp, Weijters, Wiebenga, Wiegel, Wieldraaijer, 
Wierenga, Willems, Wolff, Ter Woorst, jonkvrouwe Wttewaall 
van Stoetwegen, de heren Zegering Hadders, Zijlstra. 

en de heren Luns, Minister van Buitenlandse Zaken, Lardi-
nois, Minister van Landbouw en Visserij, Udink, Minister zon-
der Portefeuille, en De Koster, Staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn inge-
komen: 

1°. berichten van verhindering tot het bijwonen van de 
vergadering van de heren Goedhart, Diepenhorst en Wierda, 
wegens ziekte. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 

2°. twee brieven van de voorzitter van het Centraal Stern-
bureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal: 

een, dd. 5 februari 1968, ten geleide van een afschrift van 
zijn besluit van die datum, waarbij in de vacature, ontstaan 
door het ontslag nemen van de heer H. Peschar wordt be-
noemd verklaard tot lid van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal de heer P. Dankert, te Amsterdam; 

een, dd. 7 februari 1968, houdende mededeling, dat hij be-
richt heeft ontvangen van het nieuwbenoemde lid der Kamer 
de heer P. Dankert, dat hij zijn benoeming heeft aanvaard; 

de geloofsbrief van de heer P. Dankert. 
Deze stukken zijn gesteld in handen van de commissie 

voor het onderzoek van de geloofsbrieven. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Geertsema 
tot het uitbrengen van verslag namens de commissie voor het 
onderzoek van de geloofsbrieven. 

De heer Geertsema, voorzitter der commissie: Mijnheer de 
Voorzitter! De commissie voor het onderzoek van de geloofs-
brieven heeft de eer het volgende te rapporteren: 

In handen van de commissie zijn gesteld, behalve de geloofs-
brief, met bijbehorende stukken, van de heer P. Dankert, te 
Amsterdam, twee missives van de voorzitter van het Centraal 
Stembureau: 

een, gedagtekend 5 februari 1968, ten geleide van een af-
schrift van zijn besluit van die datum, waarbij door het ontslag 
nemen door de heer H. Peschar en het buiten rekening laten 
op grond van de daarbij vermelde omstandigheden van: 

J. M. den Uyl, te Amsterdam, aangezien hij reeds lid is van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 

J. G. Suurhoff, aangezien hij is overleden; 
C. Egas, te Heiloo, Ed. van Thijn, te Amsterdam, S. van der 

Ploeg, te Utrecht, F. J. Goedhart, te Amsterdam, J. J. Voogd, 
te Haarlem, en R. van den Bergh, te Amsterdam, aangezien 
zij reeds lid zijn van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
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Voorzitter 
H. de Boer geb. d'Ancona, te Amsterdam, aangezien van 

haar een schriftelijke verklaring is ontvangen, dat zij niet voor 
benoeming in aanmerking wenst te komen, 

wordt benoemd tot lid van de Tweede Kamer der Staten-
üeneraal de heer P. Dankert, te Amsterdam; 

een, gedagtekend 6 februari 1968, houdende mededeling, 
dat de heer P. Dankert, te Amsterdam, heeft bericht, dat hij 
zijn benoeming aanneemt. 

Volgens het in handen van de commissie gestelde besluit 
van de voorzitter van het Centraal Stembureau van 5 februari 
1968 is de heer P. Dankert benoemd verklaard tot lid van de 
Kamer met inachtneming van de volgorde, vastgesteld over-
eenkomstig artikel N 19 van de Kieswet. Deze rangschikking 
is opgenomen in het besluit van het Centraal Stembureau, 
voorkomende in het bijvoegsel van de Nederlandse Staats-
courant van 22 februari 1967. Hieruit is gebleken, dat de heer 
P. Dankert terecht benoemd is verklaard. 

Uit het bij de geloofsbrief van de heer P. Dankert gevoegde 
uittreksel uit het geboortenregister blijkt, dat hij de vereiste 
leeftijd heeft bereikt. 

Uit de bij de geloofsbrief gevoegde stukken blijkt voorts, 
dat hij geen betrekkingen bekleed!, welke onverenigbaar zijn 
met het lidmaatschap der Kamer, terwijl aan de commissie 
ten aanzien van hem niet van enige omstandigheid is gebleken, 
welke zijn Nederlanderschap in twijfel zou moeten doen trek-
ken, noch van enige andere omstandigheid, ten gevolge waar-
van hij op grond van artikel 94 van de Grondwet van de ver-
kiesbaarheid ontzet zou zijn. 

De commissie heeft derhalve de eer voor te stellen, als lid 
der Kamer toe te laten de heer P. Dankert, nadat hij de voor-
geschreven eden (verklaring en beloften) zal hebben afgelegd. 

De Voorzitter: Ik bedank, namens de Kamer, de commissie 
voor de door haar genomen moeite. 

Ingevolge het voorstel der commissie stel ik voor, de heer 
Dankert toe te laten als lid der Kamer, nadat hij de bij de 
Grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 
voorgeschreven eden (verklaring en beloften) zal hebben af-
gclegd. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: De heer Dankert is in het gebouw der Kamer 
verschenen, ten einde de bij de Grondwet en het Statuut voor 
het Koninkrijk der Nederlanden voorgeschreven eden (ver-
klaring en beloften) af te leggen. 

Ik verzoek de heer griffier de heer Dankert binnen te leiden. 

Nadat de heer P. Dankert door de griffier is binnengeleid, 
legt hij in handen van de Voorzitter de bij de Grondwet en het 
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden voorgeschreven 
verklaring en beloften af. 

De Voorzitter: Ik wens de heer Dankert geluk met zijn be-
noeming en verzoek hem in ons midden plaats te nemen. 

Ik deel aan de Kamer mede, dat de bijzondere commissie 
voor de Nota Ontwikkeling van het Noorden des lands (9458) 
tot haar voorzitter heeft benoemd de heer Nederhorst en tot 
haar ondervoorzitter de heer Andriessen. 

Aangezien door geen van beide Kamers der Staten-Generaal 
de wens te kennen is gegeven dat het Vierendertigste Aanvul-
lend Protocol, op 26 juni 1967 te Brussel tot stand gekomen, 
bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tus-
sen het Koninkrijk der Nederlanden, hei Koninkrijk België 
en het Groothertogdom Luxemburg tot vaststelling van een 

Voorzitter e. a. 
nieuw tarief van invoerrechten (9445) aan de uitdrukkelijke 
goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onderworpen, 
stel ik voor, dit stuk, dat op 2 januari 1968 ter griffie werd 
ontvangen, voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voorts aan de Kamer voor, te be-
sluiten de lijst van de ingekomen stukken op de tafel van de 
griffier neder te leggen, ter inzage van de leden en aan het 
einde van deze vergadering omtrent de door mij ter zake ge-
dane voorstellen te beslissen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik deel verder aan de Kamer mede, dat zijn 
ingekomen en zojuist aan mij overhandigd: 

1°. een petitie van „Vijf voor Vrede", voorzien van onge-
veer 25 600 handtekeningen; 

2°. een brief van de heer P. Nak. namens het Nationaal 
Comité Vietnam. 

Deze stukken zullen worden nedergelegd ter griffie, ter 
inzage van de leden. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, aan de orde te 
stellen tegen morgen, woensdag 7 februari, en in te voegen op 
de agenda na het wetsontwerp Naturalisatie van Nicola Campo-
lattano en 22 anderen (9474) het wetsontwerp Verlenging van 
de werking van het Koninklijk besluit van 24 juli 1962 (Stb. 
307), houdende onverbindendverklaring van bepalingen be-
treffende disciplinaire rechtspraak in de mededingingsregelingen 
(9450). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef achtereenvolgens het woord aan de 
heren Schuijt en Den Uyl, die het hebben gevraagd, over de 
orde. 

De heer Schuijt (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! In deze 
Kamer is reeds bij herhaling en diepgaand gedebatteerd over 
de oorlog in Vietnam. De betekenis van deze strijd is de 
laatste week wellicht meer dan ooit te voren in het middel-
punt van de belangstelling gekomen. De vraagstukken, 
waarmee ieder onzer zich nu bezighoudt, nemen in diepte en 
betekenis toe. Bovendien is duidelijk, dat geen onderwerp van 
buitenlandse politiek zo bij ons volk beroering heeft gewekt, 
als juist het Vietnamese conflict. 

Op grond van het belang van de zaak zelf, alsmede ge-
let op de achtergrond van de steeds toenemende betrokken-
heid van brede lagen van onze eigen bevolking, zou ik in over-
weging willen geven, dat de Kamer dit onderdeel van het debat 
los behandelt van de andere themata, die bij deze begroting 
aan de orde komen. 

Ik besef, dat dit voor een begrotingsbehandeling een afwij-
kende procedure is, maar als voldoende steun voor dit voor-
stel in de Kamer aanwezig is, kan dit geval wellicht als een 
uitzonderingsprocedure beschouwd worden. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik zou mij in de eerste plaats van harte willen aansluiten bij 
het voorstel van de heer Schuijt. Ik meen dat het juist is, dat 
wij de Vietnamzaak eerst afzonderlijk behandelen. 

Ik zou hieraan echter een verzoek willen toevoegen, dat in het 
bijzonder, mijnheer de Voorzitter, aan uw adres is gericht. 
Wij weten, dat bij velen in den lande bijzondere belangstel-
ling voor dit debat bestaat. Wij weten, dat verwacht mag wor-
den, dat vanmiddag en vanavond velen zullen trachten onze 
beraadslagingen te volgen. De accommodatie om de mensen 
hier binnen te herbergen is beperkt. Ik vind het ongewenst, 
dat degenen, die toch deze belangstelling hebben, niet in 
staat zijn onze beraadslagingen rechtstreeks te volgen en 
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Den Uvl e. a. 
daarom zou ik u willen vragen, of u een gelegenheid wilt 
scheppen — ik denk b.v. aan de Ridderzaal of aan een van 
de andere ruimten op het Binnenhof - waarin degenen die 
niet van de tribunes af het debat kunnen volgen, de kans 
krijgen om van daaruit rechtstreeks bij onze beraadslagingen 
betrokken te zijn. 

De Voorzitter: De heer Schuijt stelt voor, het conflict in 
Vietnam te behandelen los van de andere onderwerpen, die 
bij de begroting van Buitenlandse Zaken aan de orde komen. 
Naar mij blijkt, wordt dit voorstel van orde voldoende onder• 
steund. 

Het lijkt mij het beste, dat ik eerst de Kamer de gelegenheid 
geef over het voorstel van de heer Schuijt te spreken en daarna 
iets zeg over de suggestie van de heer Den Uvl om in de 
omgeving van ons gebouw ruimte te zoeken, ten einde belang-
stellenden de gelegenheid te geven de debatten te volgen. 

De beraadslaging over het voorstel van orde van de heer 
Schuijt c.s. wordt geopend. 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! De 
kameragenda, die al geruime tijd geleden is vastgesteld, ver-
meldt onder punt 6 de behandeling van de begroting van 
Buitenlandse Zaken. Ik lees daarbij tussen haakjes: 

„De algemene beraadslaging omtrent dit hoofdstuk 
zal niet, zoals aanvankelijk in de bedoeling lag, worden 
gesplitst in twee delen, t.w. een algemeen gedeelte en een 
gedeelte betreffende de Ontwikkelingshulp, maar in haar 
geheel plaatsvinden.". 

Er heeft in de Kamer enige tijd geleden een discussie 
plaatsgevonden over de vraag, of de ontwikkelingshulp — 
dagelijks sterven mensen van de honger — niet van zoda-
nig belang is, dat wij dat zouden moeten markeren door een 
aparte behandeling. De Kamer is tot de conclusie geko-
men, dat dit niet moet gebeuren. Het buitenlands beleid is 
een eenheid. Het is ondeelbaar. Het een hangt met het ander 
samen en op grond daarvan zijn wij tot het inzicht gekomen, 
dat de ontwikkelingshulp geen aparte behandeling vereist, 
hoewel er wel een Minister voor de ontwikkelingshulp is. 

Onze fractie verwondert zich over het voorstel, dat nu te 
elfder ure door de heer Schuijt is gedaan. Immers, welke ont-
wikkelingen hebben zich in de laatste uren voorgedaan, welke 
nova hebben zich voorgedaan, die tot het voorstel van de heer 
Schuijt hebben geleid? Ik zie ze niet. Mijn fractie ziet ze 
niet. Ik spreek met opzet over „de laatste uren", omdat nog 
gisternamiddag de vaste Commissie voor Buitenlandse Za-
ken heeft vergaderd. Ik herinner mij niet, dat er een voor-
stel is van deze vaste commissie om tot een dergelijke afzon-
derlijkc behandeling van het Vietnamvraagstuk te geraken. 

Onze fractie ziet ten volle het grote belang in van het 
vraagstuk van Vietnam, maar onze woordvoerder, de heer 
Geelkerken, wenst dit vraagstuk te behandelen als één geheel 
met alle andere vraagstukken op het gebied van het buitenlands 
beleid, die van grote urgentie zijn. Op grond van het feit, 
dat wij niet de nova zien, buiten onze grenzen, die zich in de 
laatste uren zouden hebben voorgedaan, zijn wij geen voor-
standers van het voorstel van de heer Schuijt. Wij zullen er-
tegen stemmen. 

De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Een en-
kel woord over het voorstel van de heer Schuijt. Voor ons 
hoeft het niet. Wij hebben van onze kant nooit geaarzeld -
destijds zelfs per interpellatie - om Vietnam als een apart 
vraagstuk aan de orde te stellen, maar wij mogen, meen ik, 
onder geen beding vergeten, dat het vandaag en morgen gaat 
om het beleid van de Minister van Buitenlandse Zaken, en 
dat er uiteindelijk geen wezenlijk onderscheid is tussen het 
beleid op het gebied van Vietnam, van het generaalsbewind 
in Indonesië, of alle andere generaalsbewinden, in Grieken-

Bakker e. a. 
land, Frankrijk en andere landen, die wij tegenwoordig ken-
nen. 

Het is voor ons ook voor het eerst, dat de heer Schuijt in-
eens tot zo'n merkwaardige voorliefde voor dit soort specia-
le behandelingen komt, en, om u de waarheid te zeggen, 
vooral na de woorden van de heer Biesheuvel: wij zouden 
graag iets meer weten over het precieze doel daarvan. Wat 
is nu eigenlijk de bedoeling? Die mooie woorden over het 
publiek: dat publiek was er al eerder, en toen was de heer 
Schuijt er niet. Gaat het soms erom, de kritiek op de heer 
Luns in mootjes te hakken en daardoor minder effectief te 
maken? Gaat het er soms om, vandaag een soort schijngebaar 
van de Regering te krijgen, waardoor misschien de kritiek 
van morgen zou verdwijnen? Of gaat het erom, dat de on-
aanvaardbare houding van de Minister van Buitenlandse 
Zaken morgen kan worden overgoten met een zoet stroopje 
van technologische samenwerking, of dat soort grapjasserij 
meer? Misschien gaat het wel om een gebaar van de kant 
van de regeringspartijen, die hier misschien kans zien, sa-
men iets voor de buitenwacht te doen, terwijl zij onderling 
bijzonder zwaar verdeeld worden over alle vraagstukken van 
buitenlandse politiek. Wij weten het niet, maar, zoals gezegd, 
voor ons hoeft het niet. 

De heer Mellema (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Mijn 
fractie is overtuigd van de belangrijke plaats die Vietnam in 
het totaal van het buitenlands beleid inneemt. Wij menen ech-
ter ook, dat er in het buitenlands beleid meer punten zijn, die 
onze bijzondere aandacht moeten hebben, en gezien de dis-
cussie of het al dan niet wenselijk was, het buitenlands beleid 
in deze Kamer in verschillende onderdelen te behandelen en 
het antwoord daarop, dat in deze discussie verschillende keren 
is gegeven, ziet mijn fractie, evenmin als de fractie van de 
A.R.P., aanleiding, van het standpunt dat tot voor kort is 
ingenomen terug te komen. Wij zien dat niet. Wij zien ook 
de nova niet en wij kunnen het voorstel van de geachte afge-
vaardigde de heer Schuijt dan ook niet steunen. 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
deel de opvattingen van de heren Biesheuvel en Mellema. 
Ik kan dus heel kort zijn - ik behoef ze niet te herhalen —: 
ook wij zullen het voorstel om die redenen niet steunen. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! 
Wij zijn het volmaakt eens met wat de heer Bakker heeft 
gezegd over de samenhang van de verschillende zaken, die 
op het gebied van de buitenlandse politiek spelen. Ik zou wat 
dat betreft bijna letterlijk zijn woorden kunnen herhalen. 
Desondanks is er, meen ik, een reden om het voorstel van 
de heer Schuijt te steunen (al is het niet een reden, die door 
de actualiteit van enkele uren geleden is ingegeven, maar 
een reden, die al langer bestaat) om hieraan een afzonder-
lijke behandeling te wijden. Vietnam is een dermate centraal 
probleem, ondanks alle relaties met andere problemen die er 
bestaan, dat wij prijs stellen op een aparte behandeling. Ik 
zou mij kunnen voorstellen, dat de gedachtengang van de 
heer Schuijt b.v. is: Ik heb een bepaalde relatie — via een 
motie c.d. - met de Minister; mocht nu de uitslag van dit 
debat een bepaalde zijn - ik laat in het midden, welke -
dan is morgen een verdere behandeling van de andere onder-
werpen wellicht niet meer nodig. 

De heer Koekoek (B.P.): Mijnheer de Voorzitter! Wij 
hebben aan het voorstel van de heer Schuijt geen behoefte. 
Wij hebben er daarentegen wel bezwaar tegen. Niet, omdat 
de zaak van Vietnam niet belangrijk is. Het is een heel droe-
vige zaak, maar daaraan moet niet een aparte discussie wor-
den gewijd, omdat een zekere groep van de bevolking daar-
van vandaag wat drukte gaat maken. 

Een ander bezwaar is om de agenda nog vóór de ver-
gadering te wijzigen. De agenda's worden al veel te vaak 
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Koekoek e. a. 
gewijzigd, hetgeen al een ingewikkelde zaak wordt. Wij zijn 
er volkomen tegen om daarvan een gewoonte te maken 
om de agenda vóór de vergadering te wijzigen. Wij zullen 
dit voorstel dan ook niet steunen. 

Over het voorstel van de heer Den Uyl, waarop de andere 
sprekers niet zijn ingegaan, wil ik, nu ik hier toch sta, ook 
wel onze mening zeggen. 

De Voorzitter: Het was geen voorstel, maar een suggestie 
aan de Voorzitter. U kunt er echter gerust iets over zeggen. 

De heer Koekoek (B.P.): Hetgeen de heer Den Uyl heeft 
voorgesteld, is te bekrompen. Wij zouden dat echter graag 
voor het gehele volk zien, en niet alleen voor een gedeelte 
van dat volk, dat er vandaag werk van maakt om belang-
stelling voor de discussies in deze Kamer te tonen. Ik zou 
daarom, mijnheer de Voorzitter, u de volgende suggestie wil-
len doen. Wij hebben de opnemers voor de televisie in de 
zaal. Is het dan niet mogelijk van de debatten een recht-
streekse televisieuitzending te maken, opdat het gehele volk 
deze kan volgen? Wij voorkomen dan misschien moeilijk-
heden op het Binnenhof hedenavond, want wanneer wij 
alleen de belangstellenden op het Binnenhof de gelegen-
heid zouden geven om mee te luisteren, dan kon dat mis-
schien tot grote moeilijkheden aanleiding geven, waartegen 
wij bezwaar zouden hebben. 

De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Mijn 
bijdrage is een stemverklaring en niet een bijdrage tot het 
debat. Ik vind, dat wij zo snel mogelijk aan het eigenlijke 
debat moeten beginnen. Ik zal het voorstel van de heer 
Schuijt ondersteunen, niet omdat wij principieel voor-
standers zijn om de verantwoordelijkheden, die onder één 
Minister vallen, gescheidenlijk te behandelen, maar omdat 
wij wel degelijk vinden, dat zich niet de laatste uren, maar 
de laatste dagen ontwikkelingen hebben voorgedaan, die 
centraal in de aandacht van het Nederlandse volk zijn komen 
staan en waardoor een afwijking van de normale procedure 
gerechtvaardigd is. Vandaar dat wij het voorstel zullen onder-
steunen. 

Ik kan ook het voorstel van de heer Den Uyl warm onder-
steunen om voorzieningen te treffen, opdat zoveel mogelijk, 
ook buiten het parlement, dit debat kan worden gevolgd. 

De Voorzitter: Ten aanzien van de suggestie van de heer 
Den Uyl om ruimte te zoeken in de omgeving van dit gebouw, 
ten einde belangstellenden de gelegenheid te geven de debatten 
te volgen, kan ik het volgende mededelen. 

Mij heeft het verzoek bereikt — dit is mede een antwoord 
op de desbetreffende opmerking van de heer Koekoek — van 
onze zijde luidsprekers op het Binnenhof te doen aanbrengen. 
Evenals bij een vorige gelegenheid heeft het Presidium zich 
op het standpunt gesteld, dat aan dit verzoek niet moet worden 
voldaan. Het Binnenhof valt immers geheel buiten mijn zeggen-
schap en mijn verantwoordelijkheid. Ik ben alleen verantwoor-
delijk voor de orde in dit gebouw. 

Ik heb echter geen enkele reden om niet zoveel mogelijk 
mensen in Nederland in de gelegenheid te stellen deze debatten 
te volgen. De maatregelen, die daartoe zijn genomen, zijn de 
volgende. 

In de eerste plaats is aan de N.T.S. toestemming gegeven, 
deze debatten uit te zenden. Het is aan de N.T.S. om te be-
slissen, of dat de gehele dag zal geschieden dan wel of van de 
debatten excerpten zullen worden uitgezonden, zoals het laatste 
jaar de gewoonte is geweest. Indien de N.T.S. deze debatten 
zo belangrijk vindt, dat zij meent daarvan een live uitzending 
te moeten geven, zal door mij daaraan geen strobreed in de 
weg worden gelegd. 

Hetzelfde geldt voor de radio. Als de N.R.U. van de de-
batten een doorlopende opname wil maken, hetgeen op dit 
moment geschiedt — dat kan ik zien aan het witte lampje op 
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Voorzitter 
mijn bureau — is dat ook mogelijk. Ook de N.R.U. kan het 
debat dus in zijn geheel uitzenden. 

Het is mij intussen niet gebleken, dat de N.T.S. en de N.R.U. 
voornemens zijn de debatten in hun geheel uit te zenden. 

In een gesprek, dat ik gisteravond heb gehad naar aanleiding 
van de bezwaren, die van sommige zijden zijn geuit tegen het 
besluit op het Binnenhof geen luidsprekers te doen aanbrengen, 
en in een gesprek naar aanleiding van een mededeling, die de 
heer Den Uyl mij vanmorgen heeft gedaan over het treffen van 
een eventuele voorziening in de omgeving van het Binnenhof, 
heb ik verklaard dat er mijnerzijds geen enkel bezwaar tegen 
bestaat, faciliteiten te verlenen en een aansluiting op onze 
microfoons toe te staan, wanneer de weergave van de debatten 
in een andere ruimte plaatsvindt, met toestemming van degene, 
die voor die ruimte de verantwoordelijkheid draagt. 

Het is mij gebleken, dat in de onderverdieping van de Rid-
derzaal, die daarvoor de meest geschikte ruimte is, gelegen-
heid bestaat om, wanneer de daarvoor noodzakelijke voorzie-
ningen worden getroffen, van een bepaald uur hedenmiddag 
af een aantal belangstellenden — ongeveer 250 personen •—• 
toe te laten. De Rijksgebouwendienst heeft zich bereid ver-
klaard in overleg met de P.T.T. en de politie daar een luid-
sprekerinstallatie aan te brengen. Men moet daar genoegen 
nemen met staanplaatsen, omdat er met het oog op het brand-
gevaar en de zeer beperkte in- en uitgangsruimte geen stoelen 
kunnen worden geplaatst. Geheel conform de vergunning, die 
ik aan de N.T.S. en de N.R.U. heb gegeven, heb ik er geen 
enkel bezwaar tegen, dat daar een aansluiting op onze micro-
foons wordt tot stand gebracht. 

Ik neem aan, dat de heer Koekoek bij zijn bezwaar niet op 
een besloten ruimte heeft gedoeld en dat hij alleen bezwaar 
heeft tegen het onzerzijds plaatsen van luidsprekers op het 
Binnenhof. 

Ik zal de griffier vragen, zich in verbinding te stellen met 
de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om 
deze te verzoeken, de Rijksgebouwendienst opdracht te geven. 
zo spoedig mogelijk in de onderverdieping van de Ridderzaal 
de noodzakelijke voorzieningen te treffen. 

Ik deel ten slotte mede, dat ten behoeve van bezoekers, 
voor wie op de gereserveerde tribune geen plaats meer is, de 
luidsprekers in een van de afdelingskamers ook op onze micro-
foons zullen worden aangesloten. Voor de andere tribune be-
staat daarvoor geen gelegenheid. Bij bijzondere gelegenheden 
wordt, zoals ook aan het Comité Vietnam is medegedeeld, van 
deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het voorstel van orde van de heer Schuijt c.s. wordt bij 
zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Het ligt in mijn voornemen de sprekers bij 
het debat over Vietnam het woord te verlenen in de volgorde, 
waarin zij zich voor het algemene debat hebben laten inschrij-
ven. 

De heer Berkhouwer (V.V.D.): En de spreektijd, mijnheer 
de President? 

De Voorzitter: De spreektijd is reeds bij besluit van de 
Kamer vastgesteld. Men kan die op de agenda vinden. De 
fracties kunnen hun spreektijd naar eigen believen over het 
debat over Vietnam en het algemene debat over de begroting 
verdelen. Ik doe een beroep op de sprekers, die morgen over 
de andere onderwerpen het woord zullen voeren, zich aan de 
resterende spreektijd te houden. 

Ik geef het woord aan de heer Berkhouwer, die het mij 
heeft gevraagd, over de orde. 

De heer Berkhouwer (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
stel vast, dat de spreektijdregeling blijft zoals zij is vastgesteld. 
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Voorzitter c. a. 
De Voorzitter: De spreektijd moet in de fracties onderling 

worden verdeeld. 

De heer Berkhouwer (V.V.D.): Het gaat niet zozeer om de 
onderlinge verdeling als wel om het feit dat iedereen in deze 
Kamer zich strikt aan de vastgestelde spreektijd moet houden. 

De Voorzitter: Ik meen dat dit de taak van de Voorzitter 
is. Hij zal zich daar ook bepaald aan houden. 

De heer Berkhouwer (V.V.D.): Dat meen ik ook. 

De Voorzitter: Ik kan de geachte afgevaardigde mededelen 
dat ik dat al van plan was. Ik zal het doen zo lang het nodig is. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Het is prettig, dat wij er nu 
een veldwachter bij hebben. 

De Voorzitter: Ik ben voornemens de eventuele stemmingen, 
die naar aanleiding van het Vietnam-debat nodig zullen zijn, 
nog vandaag te doen plaatsvinden. 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van de 
conclusies van de verslagen van de Commissie voor de Verzoek-
schriften omtrent de adressen van de heer G. W. Voortman, te 
Eefde (9044, nrs. 5, 9 en 10), met het door de heer Kronenburg 
c.s. ingediende voorstel van orde en het door de heer Kronen-
burg c.s. ingediende amendement (stuk nr. 11). 

De Voorzitter: De heer Franssen vraagt heropening van de 
beraadslaging. Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt heropend. 

De heer Franssen, voorzitter der commissie: Mijnheer de 
Voorzitter! De commissie voor de Verzoek schiften heeft van-
morgen vergaderd ter bespreking van het voorstel van de heer 
Kronenburg c.s. om alsnog een onderzoek in te stellen naar 
de vraag of de betreffende ministeriële goedkeuring inderdaad 
regelmatig tot stand is gekomen en of de paraaf die eronder 
staat van de bevoegde autoriteit is en ter bespreking van het 
amendement van de heer Kronenburg c.s., voorkomend op 
stuk nr. 11. De grootst mogelijke meerderheid van de com-
missie is van oordeel, dat zij de Kamer moet adviseren, het 
voorstel van de heer Kronenburg niet te aanvaarden. Zij stelt 
zich achter de afgelopen donderdag door mij weergegeven 
mening, dat de Kamer er in principe van dient uit te gaan 
dat de inlichtingen die haar door een minister worden ver-
strekt de waarheid bevatten, alsmede dat wanneer een adres-
sant vindt dat er onregelmatigheden zijn gebeurd, het hem 
vrij staat om ter zake om een strafrechtelijke vervolging te 
verzoeken. 

Wat betreft het amendement van de heer Kronenburg 
stelt het grootste deel van de commissie zich op het standpunt, 
dat het niet moet worden overgenomen. De grote meerder-
heid is namelijk van oordeel dat door het overnemen van 
het amendement wellicht de indruk wordt gewekt, dat de 
Kamer zich opwerpt als een orgaan dat de uitspraak van 
een rechter zou kunnen herzien. Ook bij adressant mag naar 
de mening van de grote meerderheid der commissie niet 
de gedachte blijven hangen, dat de uitspraak van de rechter 
door de Kamer een aanvechtbare wordt geacht. 

De heer Van Koeverden (K.V.P.): Mijnheer de Voor-
zitter! Ik heb verleden week bij de behandeling van de ver-
slagen omtrent de verzoekschriften van de heer Voortman 
enkele suggesties gedaan. Bij de discussie die hedenochtend 
in de commissie plaatsvond, hebben wij vastgesteld dat de 
overgrote meerderheid der commissie de voorgestelde over-
wegingen en conclusies van de commissie onderschrijft. 

Van Koeverden e. a. 
Daarnaast is er de vraag of wij in dit geval toch nog een 

gebaar zullen maken. In het gesprek van deze morgen 
heeft de overgrote meerderheid van de commissie mij ver-
zocht dit gebaar in een motie vast te leggen. Het zou daar-
door volkomen los komen te staan van het standpunt dat 
wij allen onderschrijven en dat is neergelegd in de conclusies 
van de commissie. Daarom heb ik de eer de Kamer de vol-
gende motie voor te stellen, die ik u, mijnheer de Voorzitter, 
hierbij overhandig. 

De Voorzitter: Door de heer Van Koeverden, mevrouw 
Singer-Dekker, de heer Geurtsen, mejuffrouw Haars, mejuf-
frouw Goudsmit, de heren Wiebenga, Abma, Boot en Van 
Schaik wordt de volgende motie voorgesteld: 

„De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen met betrekking tot het verzoek-

schrift van de heer G. W. Voortman en het daarover uitge-
brachte verslag, 

overwegende dat de gang van zaken voor adressant oneven-
redig ernstige financiële gevolgen heeft gehad, 

dat inmiddels de bepalingen waarop adressant veroordeeld 
werd, zijn vervallen, 

dat er aanleiding zou kunnen zijn om adressant in zijn 
schade tegemoet te komen, indien een verzoek daartoe door 
hem alsnog wordt gedaan, 

besluit de Ministers van Landbouw en Visserij en van 
Justitie uit te nodigen om — indien een daartoe strekkend 
verzoek door adressant wordt gedaan — in overleg met de 
Gezondheidsdienst voor Dieren in Gelderland, na te gaan op 
welke wijze in de nadelige financiële gevolgen voor adressant 
tegemoet gekomen zou kunnen worden, 

en gaat over tot de orde van de dag.". 

Deze motie zou nu in discussie kunnen komen. Wanneer 
de Kamer er echter prijs op stelt de motie gedrukt voor zich 
te krijgen, moet de discussie worden uitgesteld. 

Ik geef het woord aan de heer Veerman, die het mij hcefr 
gevraagd over de orde. 

De heer Veerman (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! De 
heer Van Koeverden heeft zojuist een motie ingediend, die 
in de discussie over het voorstel van de commissie een geheel 
nieuw element brengt. Daarom zou ik, namens mijn fractie, 
willen vragen deze motie in gedrukte vorm rond te delen en 
op een nader tijdstip te bediscussiëren. 

De Voorzitter: Naar aanleiding van het verzoek van de 
heer Veerman de motie van de heer Van Koeverden c.s. te 
doen drukken en ronddelen en haar op een nader te bepalen 
tijdstip te behandelen, stel ik, ten einde de behandeling van 
deze zaak niet te gecompliceerd te maken, aan de Kamer voor. 
de behandeling van de voorstellen van de Commissie voor de 
Verzoekschriften uit te stellen tot morgen, bij de aanvang van 
de vergadering, en bij die behandeling ook de motie van de 
heer Van Koeverden c.s. te betrekken. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt verdaagd. 

Aan de orde is de stemming over de conclusie van het ver-
slag van de Commissie voor de Verzoekschriften omtrent de 
adressen van K. F. Drenthe en 10 anderen (9320, nr. 4). 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Wiebenga tot 
het afleggen van een korte verklaring. 

De heer Wiebenga (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
de conclusie van de commissie ondertekend. Daarna heb ik 
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Wiebenga e. a. 
verleden week met interesse geluisterd naar wat mijn fractie-
genoot ten aanzien van deze zaak te berde bracht. Na ernstig 
nadenken ben ik tot de conclusie gekomen, dat ik, zonder 
ook maar enigszins de waarde en de ernst van het werk van 
de commissie aan te tasten, het standpunt van mijn fractie-
genoot de heer Van der Spek moet onderschrijven. 

De conclusie van het verslag van de Commissie voor de Ver-
zoekschriften wordt bij zitten en opstaan aangenomen. 

In behandeling komt het wetsontwerp tot vaststelling van 
hoofdstuk XIV (Departement van Landbouw en Visserij) der 
rijksbegroting voor het dienstjaar 1968 (9300). 

De algemene beraadslaging over dit wetsontwerp is reeds 
gevoerd. 

Aan de orde is de stemming over de motie van de heer S. van 
der Ploeg c.s., betreffende de bestemming van de ruilverkavc-
lingsrente (9300, hoofdstuk XIV, nr. 12). 

De Voorzitter: Ik geef achtereenvolgens het woord aan de 
heren Zijlstra, Dijkstra en Hutschemaekers tot het afleggen 
van een korte verklaring. 

De heer Zijlstra (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Onze 
fractie is van oordeel dat verlaging van het budget slechts 
kan worden bepleit als er zekerheid bestaat, dat het geld niet 
nuttig wordt besteed. Wij zijn hiervan niet overtuigd en dus 
zullen wij onze stem aan deze motie niet geven. 

De heer Dijkstra (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Het is 
voor mij niet komen vast te staan, dat op dit moment moet 
worden getwijfeld aan te weinig rendement in maatschappe-
lijke zin. Ik neem wel aan, dat dit in de toekomst kan gebeu-
ren. als de Ruilverkavelingswet niet wordt gewijzigd. Het lijkt 
mij bovendien niet juist op dit moment de gelden, die be-
schikbaar zijn voor de herinrichting van het land, te onttrek-
ken aan de kringloop, waarin deze zijn terechtgekomen. Wij 
zullen dan ook tegen de motie stemmen. 

De heer Hutschemaekers (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! 
Gezien de grote betekenis van de ruilverkavelingen voor de 
land- en tuinbouw en het gehele platteland en de betekenis 
hiervan voor de werkgelegenheid met name dit jaar, zijn wij 
van mening, dat het budget voor de ruilverkaveling in 1968 
niet mag worden gekort. Onze fractie zal dus tegen de motie 
stemmen. 

De motie van de heer S. van der Ploeg c.s. wordt bij zitten 
en opstaan verworpen. 

Het wetsontwerp wordt, na goedkeuring van de onderdelen, 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: !k stel aan de Kamer voor, 
de Brief van de Minister van Landbouw en Visserij ten ge-

leide van de herziene raming van het Landbouw-EgaIisatie-
fonds voor het dienstjaar 1966, samengesteld op basis van de 
per 1 april 1967 ter beschikking staande gegevens (8800 C. 
nr. 9); 

de Brief van de Minister van Landbouw en Visserij ten ge-
leide van de herziene raming van het Landbouw-EgaIisatie-
fonds voor 1967, samengesteld op basis van de per 1 juli 1967 
ter beschikking staande gegevens (8000 C, nr. 10); 

de Brief van de Minister van Landbouw en Visserij ten ge-
leide van de tekst van het besluit van het bestuur van het 
Ontwikkelings- en Sancringsfonds voor de Landbouw van 5 
december 1967, houdende een nieuwe beëindigingsvergoedings» 
regcling (9300, hoofdstuk XIV, nr. 14); 

Voorzitter e. a. 
de Brief van de Minister van Landbouw en Visserij betref-

fende de financicringsresolutie van de Raad van Ministers der 
E.E.G. (9300, hoofdstuk XIV, nr. 15); 

de Brief van de Minister van Landbouw en Visserij ten ge-
leide van een overzicht van aanvragen om bijstand uit het 
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw 
(9300, hoofdstuk XIV, nr. 16); 

de Brief van de Minister van Landbouw en Visserij ten ge-
leide van twee verslagen over de toepassing van de bepalingen 
van het derde hoofdstuk van de Landbouwwet, alsmede twee 
verslagen van de directie van het VoedseIvoorzieningsin- en 
verkoopbureau, betrekking hebbende op de eerste twee kwar-
talen van 1967 (9300 C, nr. 5); 

de Brief van de Minister van Landbouw en Visserij ten ge-
leide van het verslag over de toepassing van de bepalingen van 
het derde hoofdstuk van de Landbouwwet, alsmede het verslag 
van de directie van het Voedselvoorzieningsin- en verkoop-
bureau, beide betrekking hebbende op het derde kwartaal (9300 
C, nr. 6); 

de Brief van de Minister van Landbouw en Visserij ten ge-
leide van een herziene raming van het Landbouw-Egalisatie-
fonds voor het dienstjaar 1967 (9300 C, nr. 7); 

de Brief van de Minister van Financiën betreffende de Agra-
rische rekeneenheid voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(9362); 

de Brief van de Minister van Landbouw en Visserij ten ge-
leide van het financieel verslag van de Organisatie ter verbete-
ring van de Binnenvisserij over het boekjaar 1966/1967 (9472), 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

In behandeling komt het wetsontwerp tot vaststelling van 
de begroting van inkomsten en uitgaven van het Landbouw-
EgalisatJefonds voor het dienstjaar 1968 (9300 C). 

De algemene beraadslaging over dit wetsontwerp is reeds 
gevoerd. 

Het wetsontwerp wordt, na goedkeuring van de onderdelen, 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp tot 
vaststelling van hoofdstuk V (Departement van Buitenlandse 
Zaken) der rijksbegroting voor het dienstjaar 1968 (9300). 

De heer Schmelzer, voorzitter van de vaste Commissie voor 
Buitenlandse Zaken, brengt het volgende verslag uit: 

Mijnheer de Voorzitter! In handen van de vaste Commissie 
voor Buitenlandse Zaken zijn gesteld de volgende adressen: 

een, van W. van Mierlo, te Dordrecht, en 373 andere deel-
nemers aan de teach-in „Kerk in (R)Evolutie". houdende ver-
zoek te bevorderen, dat jongeren, die hun dienstplicht moeten 
vervullen, keuzemogelijkheid zullen hebben tussen militaire 
dienstplicht en civiele dienstverlening in een ontwikkc!ings-
land; 

twee, waarin wordt aangedrongen op stopzetting van de 
Amerikaanse bombardementen op Noord-Vietnam, van: 

J. F. den Tonkelaar, te Bilthoven, en 5 anderen; 
J. van Raalten, te De Bilt, vergezeld van lijsten met hand-

tekeningen van 107 personen, die geacht wensen te worden 
het adres te hebben mede-ondertekend. 

De commissie, overwegende, dat kennisneming van de in-
houd van deze adressen voor de leden der Kamer van belang 
kan zijn, stelt aan de Kamer voor. bedoelde adressen neder 
te leggen ter griffie, ter inzage van de leden. 

De Kamer verenigt zich met het voorstel van de commissie. 
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De algemene beraadslaging, eersle deel, betrekking hebben-
de op h;t conflict in Vietnam, wordt geopend. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! 
De recente gebeurtenissen in Vietnam hebben naar onze 
mening de totale ineenstorting van de Amerikaanse politiek 
ingehouden. De aanvallen van de kant van het Nationaal 
Bevrijdingsfront op een zeer groot aantal steden, die met 
succes zijn bekroond, bewijzen dat. De bevolking moet bijzon-
der veel van de voorbereiding hebben geweten; de bevol-
king heeft niets laten uitlekken. Op het ogenblik is men als 
gevolg van deze gang van zaken zelfs bezig met het bombar-
deren van wijken van Saigon en van andere steden, gedeel-
telijk zelfs zonder waarschuwing. Dat betekent dus, dat men 
bezig is de bevolking zelf te bombarderen, de bevolking, die 
zogenaamd beschermd moest worden. Dit bombarderen ge-
beurde trouwens al lang op het platteland en de dorpen van 
Vietnam. Ik wil daarbij wel even de kanttekening maken, dat 
de slachtoffers, die in het bijzonder bij de verschrikkelijke 
gevechtshandelingen van de laatste tijd zijn gevallen, natuur-
lijk ook voor een deel door de handelingen van de kant van 
de Vietcong, wezenlijk het gevolg zijn van de aanwezigheid, 
in vele opzichten volstrekt onrechtmatig, van de Amerikanen 
in Vietnam. De commandant van de Amerikaanse militaire 
inlichtingendienst in Vietnam Davidson heeft gesteld, dat 
de belangrijkste en de sterkste reserves van het Nationaal 
Bevrijdingsfront nog altijd achter de hand worden gehouden. 
Dit betekent dus, dat het geen wanhoopsoffensief of een po-
ging om een gunstige positie voor onderhandelingen te krij-
gen betreft, maar een begin van nog meer. In Kwangtri, 
Hué en Saigon zijn volgens Davidson revolutionaire raden 
gevormd. Volgens berichten uit Saigon zitten in die revo!u-
tionaire raden intellectuelen en politici van wie niet eerder 
bekend was, dat zij met de Vietcong sympathiseerden. Dat is 
een bijzonder duidelijk bewijs van de stand van zaken in 
Vietnam, zoals deze is (en wezenlijk altijd al is geweest). 
Heeft de Minister de Cornell University brochure „The 
Unheld Elections" al gelezen? 

Over de wijze van oorlog voeren - ik wil mij tot 
de meest recente berichten beperken - is van een Ameri-
kaanse interkerkelijke organisatie van protestantse, rooms-
katholieke en joodse prominente geestelijken het rapport 
„in naam van Amerika" verschenen. In dat rapport staat, dat 
het Amerikaanse gedrag in Vietnam wordt gekenmerkt door 
een voortdurende schending van vrijwel alle internationale 
overeenkomsten betreffende de regels van de oorlogvoering; 
met name slaat het op de Haagse conventie van 1907, op 
de conventies van Genève van 1929 en 1949. Het rapport 
gaat over: de behandeling van gevangenen en van burger-
slachtoffers; over het gebruik van gas-, napalm-, fragmen-
tatiebommen, over militaire plunderingen, de verschroeide-
aardemethode, het systematisch wegbombarderen van stre-
ken, de ontbossing, de vernietiging van oogsten, de verplichte 
evacuatie van dorpen enz. De leider van het onderzoek, prof. 
Seymour Melman van Columbia University, heeft op een 
persconferentie gezegd, dat het bewijsmateriaal zo flagrant 
en zo massaal is, dat de opperbevelhebber wel eens de opper-
ste wetsverkrachter zou kunnen blijken te zijn. 

Ik wijs erop, dat het rapport in het verlengde ligt van wat 
in de vorige zomer werd begonnen door de organisatie „Re-
sist", een organisatie met onder andere Benjamin Spock 
in de leiding, die over de oorlogsmisdaden van Amerikaanse 
kant heeft geschreven en daarover een oproep heeft doen uit-
gaan, die door bijzonder veel prominente Amerikanen is 
ondertekend en waarvan de volledige tekst in de „Groene 
Amsterdammer" van 7 oktober is verschenen. 

Ik verwijs naar het laatste nummer van Wetenschap en 
Samenleving - het maandblad van het Verbond van Weten-
schappelijke Onderzoekers — waarin wordt gesproken over 
de oorlogsmisdaden in Vietnam; hierin worden duidelijke ge-
gevens verschaft over de chemische wapens. 

In dit verband wil ik een vraag aan de Regering stellen. 
Wij hebben een brief van de Nederlandse Christen Studen-
ten Vereniging, de Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond en 
van de Unie van Katholieke Studenten in Nederland gekrc-
gen. Een opmerking in die brief wil ik in dit verband tot de 
mijne maken. Is de Regering bereid om de derde zitting van 
het Vietnam-tribunaal in Nederland te laten plaatsvinden? Ove-
rigens toont deze brief aan, hoezeer met name onder de jon-
geren - berichten uit andere landen ondersteunen dit - deze 
zaak leeft; op het ogenblik leeft zij meer dan ooit. 

Ter illustratie van de situatie in Vietnam wil ik verwijzen 
naar het zeer recente rapport van de World Health Orga-
nisation over de medische toestand in Vietnam. Dit is een on-
derwerp, waarover al eerder op een ietwat pijnlijke manier 
met de Regering van gedachten is gewisseld. In dit rapport 
wordt gezegd, dat een buitengewoon onrustbarende versprei-
ding van besmettelijke ziekten in Zuid-Vietnam optreedt, met 
name pest, cholera, t.b.c. De oorzaken hiervan zijn o.a.: het 
aantal ratten, dat enorm is toegenomen, het vluchtelingen-
probleem — twee miljoen mensen —, de sanitaire voorzieningen, 
die steeds slechter worden en de stelselmatige vergiftiging 
van de landbouwgronden en van de oogsten door chemica-
liën, die door de Amerikanen worden uitgestrooid. Datzelfde 
rapport zegt over de medische situatie in Noord-Vietnam, dat 
de gezondheidszorg daar dient te worden geprezen, dat de 
pest en de cholera er niet voorkomen en dat t.b.c. er bijna 
niet voorkomt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil niet in herhalingen verval-
len met betrekking tot het probleem-Vietnam. Ik wil enkele 
korte samenvattende opmerkingen maken. 

De pacificatie — hierover hebben wij meer dan eens met 
de Minister van gedachten gewisseld - is gebleken een klucht 
te zijn, maar dan een sinistere. Ik geloof, dat de aanwijzin-
gen, dat er in wezen geen Zuidvietnamese wil bestaat om 
zich door Amerika te laten „verdedigen" tegen een vijand, de 
oorzaak ervan is, dat zoveel commentatoren - ook in Ne-
derland — overstag zijn gegaan. 

Mijnheer de Voorzitter! De situatie is buitengewoon pijn-
lijk en gevaarlijk. In de vorm van schriftelijke vragen heb ik 
al eens eerder gevraagd naar de kansen van escalatie in een 
vorm, die werkelijk de laatste zou kunnen zijn, die men zich 
kan voorstellen. Ik wijs erop, dat het aftreden van Minister 
McNamara een bijzonder slecht voorteken is. In de openbare 
commissievergadering heb ik bij de behandeling van de be-
groting van Defensie gezegd: McNamara is een minder on-
genuanceerd denker dan velen wel eens vermoeden. Ik ge-
loof, dat zijn aftreden een bijzonder duidelijk teken is, dat 
hij van mening is het tegen de Havikken, die in de Ameri-
kaanse hoogste politieke kri.'.ji. n aanwezig zijn, te hebben 
verloren. Wat zijn de verwachtingen van de Minister op het 
punt van de verdere militaire ontwikkelingen? Politiek ge-
zien hebben de Amerikanen het - niet alleen deze week, 
maar allang - verloren. 

Mijnheer de Voorzitter! Over de achtergronden wil ik niet 
zoveel zeggen. Dit was een van de bezwaren tegen het split-
sen van het debat; men kan deze kwestie beter in verband 
brengen met andere zaken. Morgen zal ik er iets over zeg-
gen. Ik wil alleen verwijzen naar het feit, dat een vooraan-
staand Amerikaans commentator onlangs heeft geschreven, 
dat het constateren van de feiten, waaruit een vernietigend 
requisitoir tegen de Amerikaanse politiek kan worden opge-
bouwd - door enkele hoogleraren van de Cornell-University 
is dit gedaan - op dit ogenblik niet meer voldoende is, want 
de mensen in het Staie Department en het Pentagon kennen 
die feiten minstens even goed. De commentator stelt dan de 
vraag: Wat is er in de sociaal-economische structuur van de 
Verenigde Staten, dat deze lieden op de topposities, ondanks 
hun feitenkennis, zo onadequaat doet handelen? Ik hoop 
op deze kwestie morgen terug te komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ons standpunt met betrekking tot 
de oplossing is altijd geweest, dat de Amerikanen Vietnam 

Zitting 1967-1968 TWEEDE KAMER 



1074 25ste vergadering - 6 februari '68 Vaststelling hoofdstuk V (Buitenlandse Zaken) 1968 

Van der Spek e.a. 
aan de Vietnamezen laten, dat de Amerikaanse militairen 
vertrekken. Ik zou aan de Regering willen vragen dit moment 
- het is duidelijker dan ooit, dat dit moet gebeuren - te be-
nutten om daarop aan te dringen bij de Regering van de Ver-
enigde Staten. Ik zou aan de Kamer willen vragen om dit 
verzoek aan de Regering te willen steunen. Straks, mijnheer 
de Voorzitter, zal ik u een motie van deze strekking over-
handigen. 

Mijnheer de Voorzitter! De motie-Schuijt ligt nog altijd 
als het ware in de portefeuille van de Minister. Wij zijn van 
mening, dat deze motie nogal zwak is. Ik zal hierover niet 
verder spreken. Wij zullen afwachten, wat anderen hierover 
zullen zeggen. 

Het Nationaal Comité Vietnam heeft de afgelopen weken 
een enorme activiteit ontwikkeld en heeft in ruim een week 
een buitengewoon groot aantal handtekeningen ontvangen, 
die zijn geplaatst onder een verzoek aan de Kamer om een be-
paalde motie in te dienen. De oproep van dit comité steunen 
wij ten sterkste. Wat daarin wordt gevraagd, nl. een onmid-
dellijke, maar ook een definitieve en onvoorwaardelijke stop-
zetting van de bombardementen op Vietnam, moet uiteraard 
het eerste gebeuren. Met het oog op de duidelijkheid heb ik 
gemeend een uitspraak van de Kamer te moeten vragen 
over het vertrek van de Amerikaanse troepen uit Vietnam. 
Ik meen, dat het zinvol is om daarnaast afzonderlijk aan de 
orde te stellen een uitspraak van de Kamer over dit facet. 
Ik meen, dat een combinatie van de twee uitspraken wel mo-
gelijk is: Maar degenen, die op zich zelf het standpunt ten 
aanzien van het stopzetten van de bombardementen onder-
schrijven, zouden ertoe kunnen worden gebracht niet voor 
de gecombineerde motie te stemmen, omdat zij menen, dat 
het tweede deel te ver gaat. Dit is dan ook de reden, waar-
om ik twee moties wil indienen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de eer deze moties thans 
op uw bureau te deponeren. 

De Voorzitter: Door de heer Van der Spek worden de vol-
gende moties voorgesteld: 

een, luidende: 
,,De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen over hoofdstuk V van de rijks-

begroting 1968. 
nodigt de Regering uit bij de regering van de Verenigde 

Staten aan te dringen op het onmiddellijk, onvoorwaardelijk 
en definitief staken van de bombardementen op Vietnam, 

en gaat over tot de orde van de dag."; 

een, luidende: 
..De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen over de begroting van het Mi-

nisterie van Buitenlandse Zaken voor het dienstjaar 1968, 
nodigt de Regering uit er bij de regering van de Verenigde 

Staten op aan te dringen de oorlog in Vietnam te staken en 
haar troepen uit dat land terug te trekken, 

en gaat over lot de orde van de dag.". 

Naar mij blijkt, worden deze moties voldoende ondersteund. 

Ik stel voor, deze moties te behandelen bij deze algemene 
beraadslaging. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Schuijt (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Het is 
bijna een gemeenplaats te zeggen, dat het meest directe en 
het meest tragische vredesaspect van deze tijd is de voortdu-
rend in hevigheid toenemende en menselijk leed veroorzaken-
de oorlog in Vietnam. De geweldige toeneming van de bewa-
peningswcdloop in onze dagen, waardoor de toekomst van 
de wereld misschien nog ernstiger wordt bedreigd, is onge-

Schuijt 
twijfeld een nog verontrustender vraagstuk. Dit ligt echter 
in de toekomst verborgen en staat, naar wij hopen, nog ver 
van ons af. 

Midden in ons leven van vandaag staat de gruwel van de 
oorlog in Vietnam. Deze staat meer dan ooit in het leven 
van ieder mens. De onmenselijkheid van een oorlog, die niet 
de onze is, maar van anderen en die ver van onze grenzen 
wordt gevoerd, ervaren wij niettemin dagelijks door de beel-
den, die de televisie in onze huiskamers brengt. Daardoor 
zijn wij geen toeschouwers meer, die op een grote afstand 
staan, maar voelen wij ons persoonlijk bij dit rampzalige con-
flict betrokken. Omdat wij er gevoelsmatig bij betrokken zijn, 
voelen wij ons verplicht, alles te doen wat in ons vermogen 
ligt om een einde te maken aan al deze onmenselijkheden. 
Duizenden mensen hebben door ondertekening van de ver-
zoekschriften, die ons hebben bereikt, daarvan getuigd. Ons 
vermogen om iets te doen, is helaas gering. 

Mijnheer de Voorzitter! De Regering kent het gevoelen van 
onze fractie en de mening van de Kamer inzake de weg, die 
gezien wordt om de heilloze vicieuze cirkel, waarin de par-
tijen terecht zijn gekomen, te doorbreken. De Regering weet 
ook, dat de Kamer zich op 25 augustus niet heeft laten leiden 
door een emotioneel anti-Amerikanisme, dat helaas ten ge-
volge van de oorlog in Vietnam steeds verder om zich heen 
grijpt. Wij hebben als onze eerlijke overtuiging gegeven, dat 
een eenzijdige concessie van de Verenigde Staten mogelijk-
heden tot vredesonderhandelingen opent. Naar het gevoelen 
van onze fractie hebben de gebeurtenissen in de afgelopen 
maanden en dagen deze mening eerder versterkt dan ver-
zwakt. Uiteraard houdt een eenzijdige concessie van de zijde 
van de Verenigde Staten ernstige risico's in. Op de gronden, 
die tijdens het Vietnamdebat op 25 augustus van het vorige 
jaar op deze plaats zijn ontvouwd en die intussen niets van 
hun geldigheid hebben verloren — het tegendeel is helaas 
waar —, hebben wij na diep en ernstig beraad gemeend als 
onze opvatting te moeten geven, dat deze risico's moeten 
worden genomen in het belang van de vrede. 

Ik wil op de argumenten, die op 25 augustus zijn aange-
voerd, nu niet terugkomen. Ik wil volstaan met het herhalen 
van de slotconclusie van mijn betoog: 

„In de gegeven concrete situatie zouden wij een weg-
trekken zonder meer van de Amerikaanse troepen heil-
loos achten, heilloos in de allereerste plaats voor Viet-
nam zelf en voor Zuid-Oost-Azië in het algemeen en 
ook heilloos voor de Verenigde Staten en ook voor 
Europa en voor ons zelf. 

Ten tweede, er moet een politieke en niet een mili-
taire oplossing worden gevonden voor het probleem 
Vietnam, die de ontwikkeling in zelfstandigheid garan-
deert en bevorderlijk is voor de stabiliteit in Zuid-Oost-
Azië. 

Ten derde, de akkoorden van Genève van 1954 die-
nen hiervoor de grondslag te zijn. 

Ten vierde, wij zijn ervan overtuigd dat dit ook de 
doelstelling is van de Verenigde Staten. 

Ten vijfde, er is echter een vicieuze cirkel ontstaan 
van steeds toenemend geweld en tegengeweld, die geen 
uitzicht biedt, de wereldvrede in gevaar kan brengen en 
ons derhalve in toenemende mate verontrust. 

Ten zesde, wij menen dat de Verenigde Staten mis-
schien de mogelijkheid hebben deze vicieuze cirkel te 
doorbreken en daardoor de mogelijkheid vergroten om 
tot vredesonderhandelingen te komen, namelijk door de 
bombardementen op Noord-Vietnam opnieuw te staken, 
zonder vooraf voorwaarden te stellen. Wij zijn ons ervan 
bewust dat zulk een eenzijdige maatregel risico's met 
zich mede kan brengen van militaire en politieke aard, 
risico's ook voor de burgerbevolking van Zuid-Vietnam. 
Anderzijds menen wij echter, dat geen poging mag wor-
den nagelaten om deze heilloze ontwikkeling te doorbre-
ken. 
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Schuijt 
Het moet in dit verband duidelijk zijn, dat wij ons 

thans onmogelijk kunnen uitspreken over de vraag, of 
deze stopzetting wel voor altijd zal moeten gelden. Dit 
zal in een verderliggende situatie moeten worden beke-
ken. Wij gaan er daarbij vanuit, dat mag worden verwacht 
dat Hanoi en ook het nationale bevrijdingsfront op een 
dergelijk eenzijdig gebaar van de Verenigde Staten posi-
tief zullen reageren door daadwerkelijk bereidheid tot 
onderhandelen te tonen en door matiging van militaire 
activiteiten hunnerzijds. 

Wij willen niets anders dan een eerlijke poging doen 
om de weg naar overleg met alle partijen, inclusief het 
nationale bevrijdingsfront te openen. Wil deze weg even-
wel begaanbaar zijn, dan zal Hanoi nu meer dan ooit 
dienen te reageren op zo'n eenzijdige maatregel van de 
Verenigde Staten. Met steeds grotere nadruk vraagt het 
wereldgeweten, uit de door president Johnson zelf ge-
schetste „bloody impasse" te geraken.". 

Ik herhaal ook nog eens, dat wij waardering hebben voor 
het feit, dat de Verenigde Staten zich daadwerkelijk verant-
woordelijk voelen voor de rust en de stabiliteit in Zuid-Oost-
Azië. Het gevaar voor Chinese expansie is reëel. Heeft echter 
de afkoeling van de betrekkingen tussen Moskou en Peking 
dit gevaar niet enigszins gerelativeerd? Heeft Moskou er in 
de gegeven omstandigheden niet hetzelfde belang bij als de 
Verenigde Staten, dat China's expansie in deze gebieden wordt 
afgeremd? De duizendjarige geschiedenis van de oorlogen 
tussen China en de Zuid-Oost-Aziatische Staten laat evenmin 
toe te denken, dat Hanoi gebrand zal zijn op Chinese over-
heersing. 

Hoe triest de militaire ontwikkeling in Vietnam ook is, het 
bij de jaarwisseling ingezette diplomatieke offensief van de 
kant van Hanoi kon aanleiding geven tot enige hoop, als al-
thans van de zijde van de Verenigde Staten positief gerea-
geerd wordt, en als de tekenen niet bedriegen, blijft deze 
reactie niet uit. De uiterst omzichtige formuleringen van 
president Johnson in zijn State of the Union, maar ook de 
zeer vastberaden toon doen vermoeden dat er iets op komst 
is, waarbij het van belang is, van een sterke positie uit te gaan, 
zoals ook de verhevigingen van de aanvallen van Hanoi 
tegelijkertijd met voorzichtig aftastende verklaringen dit ver-
moeden bevestigen. Is het wens-denken dat deze afschuwe-
lijke strijdverheviging vooraf kan gaan, zoals in Korea, aan 
vredesonderhandelingen? Waaraan moet men meer betekenis 
toekennen: aan de militaire escalatie of aan de zeer pruden-
te desescalatie van formuleringen van de Amerikaanse pre-
sident en van Hanoi? Heeft het vertrek van Mac Namara die 
nooit onder stoelen of banken heeft gestoken dat hij sceptisch 
staat tegenover het nut van de bombardementen, enige poli-
tieke betekenis in deze ontwikkeling? Men zou hebben kunnen 
verwachten dat de 22ste Algemene Vergadering van de Ver-
enigde Naties zou proberen, een greep te krijgen op de inter-
nationale gang van zaken. Het schijnt niet gelukt te zijn, al-
thans niet, wat betreft de conflictsituaties in Vietnam en het 
Midden-Oosten. 

Wat nu betreft de uitvoering van de motie van 25 augustus 
1967, is ons niet ontgaan dat na de bekendmaking door de 
Minister van Buitenlandse Zaken in de Assemblee van de 
Verenigde Naties van de inhoud van de motie, waarvoor wij 
onze waardering reeds hebben uitgedrukt, de Minister-PresU 
dcnt op 29 november 1967 in de Eerste Kamer heeft gezegd 
dat de Regering ook nu tot op zeer grote hoogte met de in-
dieners van deze motie kan meegaan. Het Amerikaanse stand-
punt is aanzienlijk soepeler geworden, verklaarde de Minis-
ter-President bij dezelfde gelegenheid. Op 6 januari van dit 
jaar bleek uit de pers dat het kabinet aan de ontwikkelingen 
rondom het Vietnamconflict een bespreking had gewijd, 
waarna het door tussenkomst van de Amerikaanse ambassa-
deur alhier een boodschap van de Nederlandse Regering aan 
de regering van de Verenigde Staten heeft gezonden, en deze 
boodschap hield in, dat de Regering naar aanleiding van be-

richten over een mogelijke bereidheid van het bewind in 
Noord-Vietnam om tot onderhandelingen te komen een be-
roep deed op de regering van de Verenigde Staten om deze 
eventuele bereidheid zo positief mogelijk te benaderen ten-
einde iedere kans op een vreedzame oplossing te benutten. Als 
ik deze beide verklaringen zie, mijnheer de Voorzitter, dan 
krijg ik de indruk dat het meningsverschil tussen Kamer en 
Regering zo langzamerhand wel tot geringe proporties is 
teruggebracht. Wij hopen dat de ontwikkeling van de gebeur-
tenissen in Vietnam van de laatste dagen ook in deze richting 
werkt. Deze ontwikkeling heeft o.i. twee dingen duidelijk aan-
getoond. Ten eerste, de militaire situatie gelijkt meer dan 
ooit op een patstelling; een beslechting van het conflict met 
militaire middelen valt voorlopig nog niet te zien en de enige 
uitweg blijft een politieke oplossing: een eervol compromis, 
waarbij beide partijen iets toegeven. In de huidige situatie 
hoeft geen van beide partijen voor prestige- of gezichtsver-
lies te vrezen, als zij zich bereid zouden verklaren, naar de on-
derhandelingstafel te gaan. Ten tweede, het verloop van het 
verrassingsoffensief van de Vietcong wekt sterke twijfels aan 
de resultaten van de pacificatie-inspanningen. Het ontslag van 
generaal Tan die voor de uitvoering van de pacificatie de 
verantwoordelijke militair is, juist op dit moment is een 
vreemde zaak. Eveneens rijzen twijfels met betrekking tot 
de eensgezindheid van het Zuidvietnamese volk en zijn be-
reidheid voor eigen bestaan te strijden. Kon de Vietcong deze 
grote aanval ondernemen zonder steun van de bevolking? 
Het antwoord dat de Vietcong afschuwelijke terreurmetho-
den toepast, is m.i. onvoldoende. 

Tijdens de Duitse bezetting werden ook terreurmethoden 
en represailles toegepast; niettemin kon een minderheid in 
het verzetsfront de geest van verzet en eenheid levend hou-
den. Men stelt zich daarom steeds meer de vraag: is er nog 
wel een levende Zuidvietnamese gemeenschap, die bereid is 
zich in te zetten om de Amerikaanse hulp te behouden? 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Vindt de heer Schuijt niet, 
dat er op het ogenblik nauwelijks twijfel is aan de eensgezind-
heid van het Vietnamese volk, maar dan op een andere basis 
dan onze Minister van Buitenlandse Zaken altijd stelt? 

De heer Schuijt (K.V.P.): Ik meen, dat ik duidelijk heb ge-
zegd, dat het mijn overtuiging is, dat ik ernstige twijfels 
heb naar aanleiding van de gebeurtenissen van de laatste 
dagen. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Ik dacht juist, dat de feiten 
u ertoe zouden moeten brengen nauwelijks meer te twijfelen 
aan die eensgezindheid. 

De heer Schuijt (K.V.P.): Ik heb duidelijk gezegd wat ik er 
op dit moment van denk. 

Het zal de Regering niet bevreemden, als wij juist ten ge-
volge van wat zich de laatste dagen heeft afgespeeld, vragen 
of zij misschien thans nog een iets grotere soepelheid kan 
opbrengen dan de door de Minister-President in de Eerste 
Kamer vermelde Amerikaanse soepelheid om aldus het ge-
meen overleg met de Kamer in deze zaak positief af te sluiten. 
Ik durf zelfs zeggen, dat wij ons vlijen met de hoop, dat de 
duidelijke uitspraak van de Tweede Kamer, die tot eerste ge-
volg heeft gehad de spectaculaire verklaring van Minister 
Luns in de Assemblee van de Verenigde Naties ook in de ver-
derc uitwerking van het beleid van het kabinet haar uitwer-
king niet heeft gemist. Er is, zo komt het mij voor, over de 
wezenlijke inhoud van dit conflict en de rationele waardering 
daarvan tussen Regering en Kamer na de laatste stappen van 
de Regering geen fundamenteel verschil in opvatting meer. 
Er bestaat een verschil van benadering over de te volgen 
procedure. Wij achten het niet in strijd met onze fundamentele 
verbondenheid met volk en regering van de Verenigde Sta-
ten om duidelijk te zeggen wat wij denken ten aanzien van een 
gevoelig punt van hun buitenlandse beleid. Wij menen zelfs, 
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Schuijt 
dat wij daartoe bondgenootschappelijk verplicht zijn. Ook 
al zijn wij niet direct in dit conflict betrokken, de solidaire 
verbondenheid in een bondgenootschap, dat gemeenschap-
pelijk de vrede wil dienen, raakt wel onze verantwoordelijk-
heid. In dit opzicht moet het verschil worden onderstreept 
tussen de activiteiten van de westelijke bondgenoten, die hun 
grote bondgenoot tot vrede aansporen en de houding van de 
bondgenoten van het Warschaupact, die met wapens de strijd 
van Hanoi steunen. Het is goed nogeens te zeggen, dat wij in de 
landen, waar vrijheid heerst, de vinger kunnen leggen op elke 
echte of vermeende wonde plek in de samenleving, maar dat 
wij weinig afweten van wat zich afspeelt in de niet vrij gere-
geerde landen. 

Bij de Regering - zo is mijn indruk - bestaat geen twijfel 
aan deze laatste bondgenootschappelijke verantwoordelijk-
hcid. Zij heeft evenwel andere opvattingen over de te gebrui-
ken middelen en wegen om deze te effectueren. Waarom 
het ons nu gaat, is om de zaak zelf, nl. het beëindigen van 
deze langzamerhand uitzichtloos geworden oorlog. Wij vragen 
nu de direct betrokken partijen ter wille van de vrede geen 
prestigekwesties in het geding te brengen, prestigekwesties, 
die een politieke oplossing van het vraagstuk in de weg gaan 
staan. Als wij dit aan anderen vragen, dan mogen wij in dit 
drama ook onszelf niet schuldig maken aan prestige-overwe-
gingen tussen Regering en Kamer, die niet slechts naar buiten 
de over en weer bestaande oprechte en eerlijke intenties scha-
de kunnen berokkenen, maar die ook naar binnen op het natio-
nale vlak een belasting gaan vormen voor een constructieve 
samenwerking in moeilijke omstandigheden. Het zou daarom 
voor ons van buitengewoon groot belang zijn, als de Minister 
van Buitenlandse Zaken nog eens duidelijk uiteen wilde zet-
ten wat de Regering in dezen tot nu toe heeft gedaan en wat 
haar verdere plannen zijn. Uitgangspunt van onze benadering 
is onze grote zorg voor afwijzing van het geweer in een we-
reld, die niet alleen naar vrede haakt, maar die ook het techni-
sche vermogen bezit om die vrede te realiseren. Daarnaast en 
daarmede nauw verbonden zijn wij bezorgd over de toekom-
stige situatie van de landen in Zuid-Oost-Azië en voor die ge-
hele Aziatische ruimte, waarin China uiteraard de hem toe-
komende plaats moet innemen naast die van de Verenigde 
Staten. 

Beide mogendheden immers hebben daarvoor een grote 
verantwoordelijkheid, die zij slechts ten behoeve van een 
vreedzame samenleving in dit gebied kunnen uitoefenen als 
zij zich gesteund weten door de anderen. 

.,De stabiliteit in Z.O.-Azië", schrijft het onlangs uitgeko-
men rapport van de K.V.P. over China in de internationale 
verhoudingen, ,,zou bevorderd kunnen worden door neutra-
lisering van deze regio, bij voorkeur onder garantie van de 
Verenigde Naties of anders van de grote mogendheden met 
medewerking van Japan, India of Indonesië". Deze opvatting 
spreekt het inzicht, dat daaromtrent in onze fractie leeft, wel 
aan. Als de Regering zich ook in deze opvatting zou kunnen 
vinden, wat wij graag zouden willen weten, zou hiermee 
tevens een breder perspectief geopend zijn, waarbinnen aan-
knopingspunien liggen voor een politieke oplossing van het 
Vietnam-conflict. 

Als zulk een oplossing geen solide garanties zou inhouden 
tegen het optreden van — en ik citeer hier het hoofdartikel 
van ..Het Parool" van 3 februari jl. — 

„die machten en mogendheden, die bereid zijn het 
geweld of de dreiging met geweld te gebruiken als chan-
tagemiddel tegen die andere landen en volkeren die in 
hun methoden een iets hogere graad van beschaving heb-
ben bereikt"," 

is dat geen politieke oplossing. Dan is al het leed tever-
geefs geweest. Ik ben ervan overtuigd, dat zeker wat ons land 
betreft de bereidheid groot zal zijn om, als de vrede voor 
het Vietnamese volk mocht aanbreken, zich extra financiële 
offers te getroosten om dit land zo snel mogelijk te helpen in 

Schuijt e. a. 
zijn wederopbouw. Maar niet alleen Nederland zou hiertoe 
bereid zijn. Ik ben ervan overtuigd, dat alle andere rijke 
landen, de Verenigde Staten incluis, voor de wederopbouw van 
dit gebied meer geld beschikbaar kunnen stellen dan voor 
vernietiging en oorlogsgeweld. 

In een wereld, mijnheer de Voorzitter, die het geweld af-
wijst en om meer menselijkheid vraagt, zal dit als een ereplicht 
moeten worden beschouwd. 

De heer Geelkerken (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! 
Het drama van Vietnam gaat voort van climax tot climax. 
De oorlog escaleert steeds meer. Steeds groter wordt het aan-
tal militairen, dat erbij betrokken is, steeds groter ook wordt 
het aantal slachtoffers, zowel onder de militairen als onder 
de burgers. Stad en land worden verwoest en met name de 
laatste dagen realiseert men zich, hoe het leven in Vietnam 
tot een hel moet zijn geworden. Steeds meer wordt ook het 
standpunt bewaarheid, dat in het verleden herhaaldelijk is in-
genomen, dat niet door militaire kracht maar alleen door een 
politiek overleg de impasse zal kunnen worden doorbro-
ken. 

Op 25 augustus nam de Kamer de motie-Schuijt aan, 
waarbij de Regering werd uitgenodigd er bij de Verenigde 
Staten op aan te dringen de bombardementen op Noord-
Vietnam te beëindigen. De bedoeling was inderdaad, dat die 
beëindiging onvoorwaardelijk zou geschieden, zoals de Minis-
ter ook in New York heeft meegedeeld. 

De Verenigde Staten hebben zich steeds tot onderhande-
lingen bereid verklaard, doch wensten alleen op basis van 
een zekere reciprociteit hun bombardementen te staken. Zij 
zijn echter de laatste maanden van 1967 allengs soepeler ge-
worden wat betreft hun onderhandelingsvoorwaarden. Zij 
verminderden de aanvankelijk door hen gewenste contrapres-
taties. Eerst moest er zijn een stopzetten van de infiltraties, 
daarna wensten zij zich te beperken tot een niet opvoeren van 
de infiltraties en ten slotte waren de Verenigde Staten bereid 
om te onderhandelen, wanneer Noord-Vietnam alleen maar 
de bereidheid daartoe bleek te bezitten. 

Bij voortduring heeft Noord-Vietnam onderhandelingspogin-
gen van de hand gewezen. Allerlei onderhandelaars wierpen 
zich op; goede diensten werden aangeboden; vaak werden 
de voorstellen niet eens beantwoord. 

De houding van Noord-Vietnam moet inderdaad elke seri-
euze onderhandelaar in het verleden tot wanhoop hebben ge-
bracht. Plotseling, omstreeks de jaarwisseling, kwam er een 
verandering in de houding van Noord-Vietnam, een verande-
ring die bekend is als het vredesoffensief. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Mijnheer Geelkerken! U zult 
toch ongetwijfeld bekend zijn met eerdere vredesoffensieven 
of althans vredespogingen van de zijde van Hanoi, o.a. die, 
welke door Oe Thant aan de Amerikaanse regering is 
overgebracht. 

De heer Geelkerken (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! 
Een van de narigheden in deze situatie vind ik met name, dat 
van de zijde van Noord-Vietnam niet of nauwelijks serieuze 
pogingen zijn gedaan om rond de tafel te gaan zitten of dat 
daarbij dusdanig bezwarende voorwaarden werden gesteld, 
dat die pogingen van de aanvang af tot mislukking waren 
gedoemd. 

De geachte afgevaardigde is zo vriendelijk geweest, mij te 
interrumperen. Gezien de strenge tijdslimiet kunnen wij de 
zaak misschien zo regelen, dat hij mij straks in zijn speech be-
antwoordt, waarna ik op die opmerkingen in de replieken 
kan terugkomen. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Ik zal geen speech houden, 
mijnheer Geelkerken. Ik denk niet, dat mijn interrupties van 
uw spreektijd afgaan. Ik meen wel, dat het van belang is, dat 
wij ons aan de feiten houden. Wanneer een onjuiste voor-
stelling van zaken wordt gegeven, mag dit toch wel even wor-
den gesignaleerd. Ik zal u nu niet verder lastig vallen. 
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De heer Geelkerken (A.R.P.): Ik ben dit volkomen met 
de geachte afgevaardigde eens, mijnheer de Voorzitter: zo-
dra er onjuiste feiten worden gesignaleerd, is het zaak daar 
de vinger bij te leggen. Ik dacht ondertussen, dat dit hier 
niet het geval was. 

Mijnheer de Voorzitter! De Verenigde Staten achtten de 
voorstellen van Noord-Vietnam niet duidelijk. Zij wilden 
deze verder onderzoeken; zij hebben dit wekenlang gedaan 
en toen kwam nu zeer onlangs het militaire offensief van 
Noord-Vietnam, niet slechts met infiltranten maar ook met 
grote troepeneenheden die invadeerden. 

Er is wel beweerd, dat het vredesoffensief van Noord-
Vietnam niet serieus zou zijn geweest. Er is wel beweerd, 
dat dit offensief niets anders was dan een dekmantel voor het 
militaire offensief dat men kort daarna lanceerde. 

Ik moet U bekennen, dat ik niet precies weet, wat prc-
cies de motieven van Noord-Vietnam zijn geweest. Wel 
weten wij, dat het vredesoffensief voldoende duidelijk moet 
zijn geweest. Dit volgt namelijk uit het feit, dat onze eigen 
regering op 5 januari aanleiding vond naar aanleiding van 
dit vredesoffensief opnieuw de zaak te overwegen en een 
bepaalde démarche bij de Verenigde Staten te nemen. Wat 
precies de inlichtingen zijn geweest, waarover onze Regering 
destijds beschikte is mij niet bekend. Misschien wil de be-
windsman zich hierover straks uiten. Het is echter een feit, 
dat op 5 januari aan onze Regering gegevens ter beschikking 
stonden betreffende het vredesoffensief van Noord-Vietnam 
die door de Regering werden geïnterpreteerd als „zeer se-
rieus". 

Nu is in hoge mate te betreuren dat de Verenigde Staten 
door niet aanstonds in te gaan op dat vredesoffensief een 
reële kans hebben gemist met alle funeste gevolgen van dien. 

Ik geloof, dat wij ons hier niet verder hebben te verdiepen 
in speculaties omtrent de gang van zaken in Vietnam en 
omtrent allerlei achtergronden. 

Ik geloof, dat onze eerste taak is, twee dingen te bezien: 
1. hoe was na 25 augustus het beleid van onze Regering; 
2. hoe zal dat beleid verder dienen te zijn. 
De volledige uitvoering van de motie-Schuijt achtte 

de Regering in augustus op dat moment bezwaarlijk doch zij 
wilde de kameruitspraak wel ter kennis van de regering der 
Verenigde Staten brengen en de Regering heeft dit op vol-
komen loyale wijze gedaan. Bij de algemene politieke be-
schouwingen heeft de heer Biesheuvel aan de Regering ver-
zocht haar standpunt vóór de behandeling van de begroting 
van Buitenlandse Zaken nog eens nader en zeer nauwgezet 
te overwegen. De Minister-President heeft toen geantwoord: 

„De Regering zal dit beroep" - bedoeld is het be-
roep op de regering van de Verenigde Staten tot sta-
king van de bombardementen — „doen — ik wil daar-
over geen twijfel laten bestaan —, zodra zij de over-
tuiging heeft, dat de stopzetting ook werkelijk ertoe 
zal leiden, dat Hanoi enigerlei bereidheid zal tonen aan 
de conferentietafel te komen" en voorts, „dat het 
kabinet uiteraard bij voortduring erop attent zal blijven, 
of de omstandigheden zich in zodanige zin wijzigen, dat 
de Regering aan de motie-Schuijt volledig uitvoering zal 
geven". 

Bij de behandeling van de begroting in de openbare com-
missievergadering op 21 november jl. heeft mijn politieke 
vriend de heer Boertien nog eens de teleurstelling van onze 
fractie uitgesproken over de houding van de Regering, die 
ook op dat ogenblik nog geen termen aanwezig achtte om 
de motie-Schuijt uit te voeren. De Minister verklaarde toen, 
dat niets erop wees, dat Hanoi soepeler zou zijn geworden in 
zijn houding. De Regering handhaafde haar standpunt. 

Kort daarna, namelijk bij de algemene beschouwingen in 
de Eerste Kamer op 29 november jl., verklaarde de Minis-
ter-President: 

„Het meningsverschil tussen Regering en Kamer 
beperkt zich tot de vraag, of het moment opportuun is 

om bij de regering van de Verenigde Staten een stap te 
ondernemen, waarbij op het eenzijdig staken van de 
bombardementen wordt aangedrongen. Onder deze om-
standigheden handhaaft de Regering haar standpunt, 
dat zij het moment nog niet gekomen acht van de Ver-
enigde Staten deze eenzijdige actie, met alle risico's 
die daaraan verbonden zijn, te vragen.". 

Nu krijgen wij het bericht over de stap der Regering bij de 
Verenigde Staten waarover de geachte afgevaardigde de 
heer Schuijt reeds heeft gesproken. Blijkens een bericht in 
de „N.R.C." van 6 januari jl. heeft een woordvoerder van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken medegedeeld, dat de 
Regering door tussenkomst van de Amerikaanse ambassadeur 
een boodschap aan de regering van de Verenigde Staten heeft 
gezonden, waarbij een groep op de Amerikaanse regering 
wordt gedaan, zo positief mogelijk te benaderen de vredes-
pogingen van Noord-Vietnam. 

Aannemende, dat dit bericht juist is - ik zie, dat de be-
windsman dit niet ontkent -, rijzen bij mij twee vragen: 

Ie. welke waren de berichten, waarover de Regering 
destijds kon beschikken aangaande de mogelijke bereidheid 
tot onderhandeling van Noord-Vietnam; 

2e. wat moet ik verstaan onder de woorden: de Ver-
enigde Staten worden opgewekt, Noord-Vietnam „zo posi-
tief mogelijk" ie benaderen. 

Zijn deze woorden gebruikt in de boodschap, die via de 
ambassadeur is overgebracht, of zijn woorden van deze 
strekking gebezigd? Ik meen, dat, wanneer de woorden „zo 
positief mogelijk benaderen" zijn gebezigd en wanneer ik 
rekening houd met de uitlatingen, die ik zoeven van de Minis-
ter van Buitenlandse Zaken en van de Minister-President 
citeerde, een positieve benadering en nog wel een zo positief 
mogelijke benadering, niet anders kan betekenen dan dat de 
motie-Schuijt praktisch tot uitvoering is gebracht. 

De geachte afgevaardigde de heer Schuijt heeft zoeven op-
gemerkt, dat het verschil tussen Regering en Kamer tot 
geringe proproties schijnt te zijn teruggebracht en dat geen 
fundamenteel verschil meer aanwezig zou zijn. Gelet op de 
omstandigheid, dat de Minister-President heeft gezegd: wij 
verschillen nauwelijks meer: zodra wij de overtuiging heb-
ben, dat Noord-Vietnam rijp is voor onderhandelen, zullen 
wij een démarche doen, vraag ik, nu deze inderdaad plaats 
vond, de bewindsman instantelijk, of de motie-Schuijt al 
dan niet is uitgevoerd. Ik geloof, dat, wanneer het tot volledige 
uitvoering ervan is gekomen - ik hoop het - dit om twee 
redenen bijzonder gelukkig is: in de eerste plaats omdat naar 
mijn stellige overtuiging daardoor aan de Verenigde Staten 
de beste dienst is bewezen die wij als klein land de Ver-
enigde Staten kunnen bewijzen - als goede bondgenoten 
hebben wij te wijzen op wegen, die ons voor ogen staan als 
leidend uit de impasse - en in de tweede plaats, omdat elk 
verschil dat er nog was tussen Regering en kamermcerder-
heid zou zijn verdwenen. 

Mijnheer de Voorzitter! De vraag rijst, wat nu verder is 
te doen. 

Uit de huidige situatie blijkt ook naar mijn mening, dat 
in de eerste plaats de volledige pacificatie in Zuid-Vietnam 
allerminst tot stand is gekomen en in de tweede plaats, dat 
de bevolking, ook in steden als Saigon, zich niet verzet tegen 
acties van de Vietcong, die gedurende een zeer geruime tijd 
moeten zijn voorbereid. Men kan dus twee mogelijkheden 
hebben: of zij ondersteunen die acties van de Vietcong of de 
bevolking is volledig apatisch. In de derde plaats meen ik. 
dat met militaire middelen geen oplossing is te bereiken. 
Duidelijker dan ooit wordt dit thans gedemonstreerd. 

Dit brengt met zich. dat wij ons hebben te beraden over 
de vraag, of niet nieuwe wegen moeten worden ingeslagen 
om toch tot een politiek akkoord te komen. Ik geloof dat 
het inderdaad mogelijk is, de zaak langs politieke weg op-
nieuw te benaderen. Mijn fractie is van oordeel - en ik zou 
graag de mening van de Regering hierover horen - dat de 
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Regering te zamen met andere landen, en hierbij denk 
ik in de eerste plaats aan de Benelux-landen, maar ook aan 
landen van de West-Europese Unie, waarbij Frankrijk, een 
waardevol element kan zijn, en ook aan communistische lan-
den en aan niet-verbonden landen, een diplomatiek vredes-
initiatief dient te nemen ter verkrijging van een politieke 
oplossing, die gebaseerd zou behoren te zijn op de Akkoor-
den van Genève van 1954 en die zou voorzien in de neutra-
lisatie van het land, het vertrek van alle buitenlandse troe-
pen en zelfbeschikking onder internationaal toezicht. Ik sluit 
hierbij uitdrukkelijk in een gezamenlijk optreden met com-
munistische landen en ik doe dat met name, omdat dank zij 
de activiteit van'de Minister van Buitenlandse Zaken er de 
laatste tijd goede contacten zijn gelegd met allerlei Oost-
europese landen: Polen, Roemenië, Tsjecho-Slowakije. Uit 
de perscommuniqué's, die destijds zijn verstrekt, blijkt 
dat bij de besprekingen, die bij die bezoeken zijn gevoerd, 
ook Vietnam aan de orde is geweest en dat men tot op grote 
hoogte tot overeenstemming bleek te kunnen komen. Graag 
zal ik van de Regering vernemen, hoe zij tegenover deze 
suggestie staat. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou hier niet willen weggaan 
zonder dat ik nog even uw aandacht had gevraagd voor het 
dringende beroep op buitenlandse hulp, dat de Regering in 
Saigon heeft gedaan in verband met de noodtoestand in die 
stad, een beroep om voedsel, medicijnen, kleding, bouw-
materialen e.d. te sturen ten bate van de bewoners van deze 
geteisterde stad. Het is niet mijn bedoeling, te gaan wedijve-
ren met de geachte afgevaardigde de heer Van der Spek in 
het indienen van moties. Ik geloof ook niet, dat dit nodig zou 
zijn. Ik zou graag van de Regering willen horen, of zij hier 
positief tegenover staat en of zij bereid is, via het Interna-
tionale Rode Kruis een oude Nederlandse traditie tot onder-
steuning van mensen in nood voort te zetten. 

De heer Bos (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Thans moet 
ik - ik ben geneigd te zeggen: helaas - opnieuw een enkel 
woord aan Vietnam wijden; helaas, omdat het drama daar 
nog steeds geen einde heeft gekregen, waarbij dan nog komt 
dat het zowel voor insiders als voor outsiders steeds moeilijker 
wordt, een goed inzicht en doorzicht in het probleem en zijn 
afloop te krijgen. 

Omdat ook wij echter in deze steeds kleiner wordende 
wereld een stukje opinie, een stukje van het wereldgeweten 
zijn en als zodanig zijn betrokken bij een conflict, waarin een 
van onze bondgenoten zich bevindt, kunnen wij er ook thans 
niet onderuit. De rechtvaardiging van de behandeling van 
dit probleem wordt bovendien versterkt door de twee nova 
die zich sedert de behandeling van Buitenlandse Zaken in no-
vember jl. hebben voorgedaan. Het eerste novum betreft het 
bericht van eind december uit Hanoi, waarin het zich bereid 
verklaarde te onderhandelen. Het tweede novum is het grote 
Vietkong-offensief, ongeveer een week geleden ingezet. Ik 
wil mij zoveel mogelijk tot deze beide nieuwe aspecten be-
perken en niet herhalen wat reeds zo dikwijls eerder is ge-
ze gd. 

Wat het eerste novum betreft - ik zal gedeeltelijk in herha-
ling vallen van hetgeen de heer Geelkerken heeft gezegd — 
herinner ik eraan, dat ik op 25 augustus namens mijn fractie 
mocht verklaren, dat in onze gedachtengang de conferentie-
tafel centraal staat en dat op de weg daarheen de bombarde-
menten een kardinaal punt zijn geworden, dat zij in de strate-
gie van onderhandelen op dit moment - 25 augustus — een 
essentiële rol spelen, een rol die waarschijnlijk eerder groter 
dan kleiner zal worden. Op 29 september 1967 zegt president 
Johnson in San Antonio bereid te zijn onmiddellijk de lucht-
en zeebombardementen op Noord-Vietnam te staken 
mits deze stap zal leiden tot vruchtbare discussies en Noord-
Vietnam tijdens het verloop van de besprekingen geen voor-
deel zal proberen te behalen uit het stopzetten van de bombar-
dementen. Of het laatste bedoeld is als een voorwaarde of 

Bos 
als een verwachting, laat ik nu in het midden, want daarom-
trent lopen de meningen sterk uiteen. Op 12 oktober verklaar-
de de Minister-President in deze Kamer, dat de Regering op 
de Verenigde Staten een beroep zal doen om de bombardemen-
ten op Noord-Vietnam eenzijdig en onvoorwaardelijk te sta-
ken, zodra „zij de overtuiging heeft dat de stopzetting van de 
bombardementen ook werkelijk ertoe zal leiden, dat Hanoi 
enigerlei bereidheid zal tonen naar de conferentietafel te ko-
men". Op 21 november zegt de Minister van Buitenlandse Za-
ken in de openbare commissievergadering, dat in de condi-
ties van de Verenigde Staten voor het conditieloos stoppen van 
de bombardementen een duidelijke versoepeling is geko-
men, nl. dat er geen tegenprestaties van Noord-Vietnam 
meer worden verwacht doch slechts een duidelijke indica-
tie van bereidheid om onderhandelingen over vrede te voe-
ren. In tweede termijn zegt de Minister dan nog dat, zodra 
de Regering tot de conclusie komt op grond van aanwijzin-
gen die zij krijgt en van berichten die zij hoort of die men 
haar geeft, zij „niet zal aarzelen on onmiddellijk de richting 
uit te gaan die de motie-Schuijt aangeeft.". 

Uit deze verklaring mag ik opmaken, zo dacht ik, dat 
voor de Nederlandse Regering essentieel is, dat er eniger-
lei bereidheid bij Hanoi bestaat om naar de conferentietafel 
te komen. Niet in het geding is, of de discussies vruchtbaar 
zullen zijn, noch of door Hanoi voordeel zal worden behaald 
uit het stopzetten van de bombardementen. Ik acht dit van de 
Regering een juist standpunt. 

Op 25 december werd in Hanoi de vertaling verstrekt van 
een korte toespraak, die Ho Tsi Minh enkele dagen eerder 
had gehouden ter gelegenheid van het 23-jarig bestaan van 
het Vietnamese volksleger. Daarin kondigde hij o.m. de neder-
laag der Amerikanen aan en roep hij het Vietnamese volk 
op tot nieuwe inspanningen en nieuwe overwinningen in het 
komende jaar. Voorts richtte hij als verwijt aan het adres van 
Johnson, dat hij zijn oude verraderlijke spel van wederkerig-
heid en voorwaardelijk stopzetten van de bombardementen 
blijft spelen. Een aantal andere onsympathieke uitdrukkin-
gen, door hem gebruikt, laat ik nu maar achterwege, want 
dit was de hoofdzaak. 

Dat speelde zich af op 25 december 1967. Vijf dagen la-
ter - 30 december - legde de Noordvietnamese Minister 
van Buitenlandse Zaken in Hanoi een verklaring af, inhouden-
de, dat Hanoi bereid was onderhandelingen te beginnen zo-
dra de Verenigde Staten hun bombardementen en andere oor-
logsdaden tegen Noord-Vietnam zouden hebben stopgezet. 
Het nieuwe hierin is, dat het „zouden kunnen beginnen" van 
de onderhandelingen, hetgeen steeds in de vorige verklarin-
gen van Hanoi had gestaan, nu door „zullen beginnen" was ver-
vangen. 

Op 3 januari 1968 kwam uit Parijs het bericht - ook 
de heer Geelkerken heeft erop gewezen - dat een hoogge-
plaatst Vietnamees diplomaat tegen de correspondent van de 
New York Radio Westinghouse dit bericht uit Hanoi bevestig-
de, en dat hij niet sprak over een permanente stopzetting, 
doch alleen over een onvoorwaardelijke stopzetting van de 
bombardementen. Eén dag later - 4 januari - reageerde 
Oe Thant hierop, zeggende, dat de verklaring van de Noord-
vietnumese Minister van Buitenlandse Zaken hem van de juist-
heid van zijn - Oe Thants - standpunt had overtuigd, nl. 
dat stopzetting van de bombardementen op Noord-Vietnam 
zal leiden tot vredesonderhandelingen. Op dezelfde dag ver-
klaarde het Amerikaanse State Department, dat het de uit-
lating van de Noordvietnamese Minister van Buitenlandse 
Zaken ernstig zou bestuderen en analyseren. Uit een televisie-
gesprek van William Bundy, de Amerikaanse onderminister 
voor Oostaziatische aangelegenheden, op 7 januari 1968 valt 
op te maken, dat het belangrijkste studiepunt was de vraag, 
of Noord-Vietnam geen voordeel uit de stopzetting van de 
bombardementen zou trekken. 

Op 5 januari doet de Nederlandse Regering, in navolging 
van o.a. Italië, in een officiële boodschap een beroep op 

Zitting 1967-1968 TWEEDE KAMER 



Vaststelling hoofdstuk V (Buitenlandse Zaken) 1968 25ste vergadering - 6 februari '68 1079 

Bos 
de Verenigde Staten om Hanois bereidheid zo positief mo-
gelijk te benaderen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien van dit eerste novum 
resten mij nu nog twee vragen, nl.: Is de Minister nog steeds 
van mening, dat iedere mogelijkheid, die wijst in de richting 
van de conferentietafel, tot het uiterste moet worden benut? 
en, de tweede vraag: is de Minister van mening, dat er 
tussen 21 november en - laten wij zeggen - 7 januari van 
dit jaar sprake is geweest van enigerlei bereidheid van de 
kant van Noord-Vietnam om naar de onderhandelingstafel 
te gaan? 

Inmiddels zijn wij een maand verder en het tweede novum 
heeft zich aangediend, nl. de bliksemaanval op een groot 
aantal belangrijke centra in Zuid-Vietnam, waaronder Sai-
gon. Daarmede is in de Vietnamese oorlog een bijzonder 
tragische ontwikkeling ingetreden. Het aantal slachtoffers 
onder burgers en militairen stijgt met sprongen; het aantal 
nieuwe vluchtelingen nadert de 200 000 - er waren er al 
één miljoen - , huizen worden weggevaagd, steden verwoest, 
de terreur viert hoogtij, en als de voortekenen niet bedriegen, 
is dit nog niet het einde en staat de grootste veldslag van de 
Vietnamese oorlog, nl. in Noord-Vietnam, nog voor de deur. 

Mijnheer de Voorzitter! De tegenstrijdigheid van de vele 
berichten maakt het onmogelijk, een juist beeld van de mili-
taire en politieke situatie te krijgen, maar wel kunnen wij ons 
een paar vragen stellen en reeds enkele conclusies trekken. 
De eerste klemmende vraag is dan, of Noord-Vietnam wel 
op een acceptabele, een menselijke wijze het antwoord op 
de door haar geuite bereidheid tot onderhandelen heeft wil-
len afwachten. Wie het enorme bloedbad, ook onder de 
burgerbevolking, alsmede de enorme verwoestingen aan-
schouwt, gaat daaraan helaas wel wat twijfelen. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Nu gaat u toch wel een 
essentieel feit voorbij, nl. dat dit njet activiteiten van Noord-
Vietnam zijn, maar dat het zeer duidelijk betreft de strijd 
van het Nationale Bevrijdingsfront van Zuid-Vietnam. Ik heb 
mij voortdurend erover verbaasd, dat deze twee in één 
adem worden genoemd en met elkaar worden verward. Ik 
moet dan ook nu als u stelt, dat Noord-Vietnam voor deze 
actie verantwoordelijk is, protest aantekenen. 

De heer Bos (C.H.U.): U wilt dus zeggen, dat Noord-
Vietnam hier geheel buiten staat? 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Uiteraard. 

De heer Bos (C.H.U.): Er geheel buiten staat? 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Ze steunen het Zuidviet-
namese Bevrijdingsfront, maar dat is een andere zaak. 

De heer Bos (C.H.U.): O, dus toch wel. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Maar het is geen actie 
van de Noordvietnamese regering. 

De heer Bos (C.H.U.): Dus u bent er ook van overtuigd, 
dat bij deze aanvallen geen Noordvietnamese militairen zijn 
ingeschakeld? 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Het hangt ervan af, of 
u Ke San bedoelt of Saigon. Saigon ongetwijfeld niet. 

De heer Bos (C.H.U.): Saigon kan waar zijn, maar ik 
dacht, dat er meer steden waren aangevallen dan alleen Sai-
gon. 

De tweede vraag is, of Hanoi wel, juist gezien zijn huidige 
optreden, bereid is te onderhandelen met als doel een snelle 
wapenstilstand en een voor beide partijen aanvaardbare 
vrede. Helaas zijn wij op dit ogenblik wel wat geneigd te 
denken, dat het trage onderhandelingen beoogt met het 

Bos e. a. 
zwaartepunt op het militaire aspect om zo te trachten de 
Vietcong in een betere positie te kijgen. 

Een andere vraag is, of in een nabije toekomst de regering 
van Zuid-Vietnam niet een nog groter obstakel zou kunnen 
gaan worden voor onderhandelingen dan een voortzetting 
van de bombardementen. 

Vervolgens dacht ik, mijnheer de Voorzitter, dat reeds 
de volgende conclusies kunnen worden getrokken, namelijk 
dat de opvatting van McNamara, door ons op 25 augustus 
aangehaald, dat de bombardementen op Noord-Vietnam 
noch voor de toevloed van infiltranten, noch van wapens naar 
de Vietcong van essentiële betekenis is, juist is gebleken. 
In de tweede plaats, dat de regering van Zuid-Vietnam moeite 
heeft haar gezag waar te maken. De bevolking van Zuid-Viet-
nam heeft zich immers in niet onbelangrijke mate bij het 
laatste gebeuren passief getoond en hiermede staan vooral 
de Amerikanen voor een afschuwelijk probleem. 

Tenslotte dat de pacificatie van Zuid-Vietnam vrijwel 
is mislukt. Als de Vietcong nog de kracht bezit een dergelijke 
aanval te ondernemen, betekent dit, dat de werving op het 
platteland nog in geen enkel opzicht moeilijkheden oplevert. 

Deze conclusies zijn - ik weet het - niet in alle opzich-
ten nieuw, maar de gebeurtenissen van de afgelopen week 
plaatsen ze in een schrijnend daglicht. Ze hebben nu een 
tragische betekenis, in het bijzonder voor de Amerikanen. 
Ik kan mij enigszins voorstellen aan welke vertwijfeling zij, 
tot welke richting zij in Amerika ook behoren, thans moeten 
blootstaan. De Amerikaanse televisie, die de strijd in Viet-
nam op de bekende harde Amerikaanse wijze in de huis-
kamers brengt, zal die twijfel nog versterken. 

Wat hiervan de gevolgen zullen zijn, weet niemand van ons, 
maar zeker is, dat het ons steeds meer aangaat. En terecht 
merkte Alfred Grosser in „Le Monde" van vrijdag jl. op, dat 
de huidige gebeurtenissen niet alleen van veel betekenis zijn 
voor de Amerikaanse politiek, maar op dit ogenblik meer 
dan ooit te voren ook voor die van West-Europa. Dat geeft 
ons zorgen. Wij hopen dan ook, dat beide partijen alsnog van 
het nut van onderhandelingen zijn of worden overtuigd en 
de niet zo heel grote afstand, die hen tot voor kort scheidde, 
weten te overbruggen. 

Zijn daaromtrent de Regering gegevens bekend, namelijk 
dat de mogelijkheid tot onderhandelingen er nog steeds in 
zit? 

De heer Van der Stoel (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! 
Nederland heeft geen troepen in Vietnam, is geen partij in 
het conflict en draagt daar dus geen rechtstreekse verant-
woordelijkheden. Dat is vaak genoeg betoogd en het is 
formeel zeker niet onjuist. Toch is het niet mogelijk over Viet-
nam te zwijgen. 

Dat is niet mogelijk, omdat, wanneer de oorlog nog langer 
wordt voortgezet, een geheel volk met de ondergang wordt 
bedreigd. Het is niet mogelijk te zwijgen, omdat de beelden 
die ons uit Vietnam bereiken er ons telkenmale van door-
dringen hoe wreed de oorlog is die daar wordt gevoerd. 
Wreed, meedogenloos en vaak met methoden, die een fragrante 
schending betekenen van de regels die de internationale 
statengemeenschap overeen was gekomen om de wreedheid 
van het oorlogsgeweld althans nog enigszins in te perken -
alle oorlogen zijn wreed - en de burgerbevolking te spa-
ren. 

De heer Wiebenga (P.S.P.): Bedoelt u daarmede dat u 
nu erkent, dat dit ook heel duidelijk van Amerikaanse kant 
het geval is? Ik bedoel met name de opmerkingen van de 
christelijke studentenverenigingen daarover. 

De heer Van der Stoel (P.v.d.A.): Als u even verder wilt 
luisteren, zult u merken dat ik dit verder wil uitwerken. Ik 
wil namelijk in mijn betoog een enkel voorbeeld geven van 
wat ik als bijzonder betreurenswaardige daden beschouw. 
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Van der Stoel 
Hierbij denk ik aan de foto's die verleden week in alle dag-
bladen stonden, namelijk die van de gevangen Victcong-
strijder, die door een Zuidvietnamese politieofficier werd 
neergeschoten en die van de Zuidvietnamese soldaat, die 
zijn door de Vietcong vermoorde kind wegdraagt. Dat zijn 
voorbeelden van daden, die afgrijselijk en ten enenmale 
te veroordelen zijn en als oorlogsmisdaden moeten worden 
beschouwd. Evenzeer weten wij uit onze eigen Nederlandse 
ervaringen in de tweede wereldoorlog, dat luchtbombarde-
menten, zelfs wanneer de uitdrukkelijke instructie wordt ge-
geven dat deze op militaire doelen moeten zijn gericht, in 
den regel veel slachtoffers onder de burgerbevolking maken. 
Dit geldt zeker in Vietnam, waar tot dusverre al een grotere 
bommenlast is uitgeworpen dan in de gehele tweede wereld-
oorlog op Europa neerkwam. Het lijden van de burgerbe-
volking in Vietnam doet ook weer de vraag opkomen, of 
Nederland niet meer zou kunnen doen om hulp op het 
medische en het humanitaire vlak te bieden. Ten zeerste ben 
ik mij ervan bewust, dat juist de chaotische omstandigheden 
die in Vietnam heersen, het veel moeilijker maken om der-
gelijke hulp te bieden dan veelal wordt beseft. Toch zou ik 
de Regering de vraag willen stellen — deze vraag is naar ik 
meen reeds van andere zijde uit de Kamer gesteld —, of 
het wellicht mogelijk is bepaalde voorzieningen voor medi-
sche en humanitaire hulp te treffen in gebieden, grenzend 
aan het oorlogsgebied en buiten Vietnam. Gaarne zal ik van 
de Regering vernemen of zij ook op dit punt een onderzoek 
heeft doen instellen. Bovendien wil ik mij aansluiten bij de-
genen die in dit debat hebben opgemerkt, dat het uiteraard 
een taak van Nederland is - de Kamer heeft dit reeds 
eerder in een motie uilgesproken -, dat, wanneer de oorlog 
ten einde is gekomen, al het mogelijke moet worden gedaan 
om te helpen bij de opbouw van het verwoeste land. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook in andere zin heeft Neder-
land — en heeft ook West-Europa - te maken met Viet-
nam, hoewel daar geen Nederlandse troepen aanwezig zijn en 
er geen formele Nederlandse verantwoordelijkheden zijn. 
De tijd is lang voorbij, dat een conflict slechts een geïsoleer-
de uitwerking had en dat het slechts repercussies had op het 
gedeelte van de wereld, waar het zich afspeelde. Elk ge-
wapend conflict in de moderne tijd bederft en vergiftigt de 
internationale verhoudingen met alle gevaarlijke consequen-
ties van dien. Steeds meer wordt de vrede in werkelijke zin 
ondeelbaar. Ook dit maakt dat wij ten nauwste zijn betrok-
ken bij wat in Vietnam geschiedt. 

Ik zal mij niet begeven in een analyse van de ontstaans-
geschiedenis van het conflict. Ik geloof, dat de secretaris-
generaal van de Verenigde Naties in zijn laatstgehouden pers-
conferentie in januari jl. een wijs woord heeft gesproken, 
toen hij zowel het simpelweg afdoen van de Vietnamese strijd 
als communistische agressie als het eenvoudigweg afdoen van 
de strijd in Vietnam ais Amerikaanse agressie als zijnde sim-
plificaties van de hand wees en erop wees, hoezeer gecompli-
ceerd de ontstaansgeschiedenis van dit conflict is. Vrucht-
baarder lijkt het mij, een ogenblik stil te staan bij de ontwik-
kelingen in Zuid-Vietnam. In de jaren dat het Vietnamese con-
fliet duurde is ons steeds duidelijker geworden, dat het 
grootste gevaar dat de Zuidvietnamese regering bedreigde 
niet zozeer de steun die de Vietcong-beweging van buiten 
kreeg was als wel het gevaar van de interne instabiliteit, die 
zowel bleek uit het feit dat er zo'n grote mate van ontevre-
denheid heerste in Zuid-Vietnam. als uit het zich telkenmale 
manifesterende onvermogen van de regering in Saigon om 
oorzaken van deze ontevredenheid weg te nemen. Onvcr-
mijdclijk dringt zich de vergelijking op met de situatie die 
in de laatste jaren, vóór het communistisch regime het gehele 
vasteland in handen kreeg, in China bestond. De commu-
nistischc successen konden toen niet zozeer worden verklaard 
uit wat de communisten op de slagvelden bereikten als wel 
uit het feit dat het nationalistische regime steeds meer aan 
vertrouwen inboette, en ten slotte alle gezag verloor. Dat 
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bracht de toenmalige Amerikaanse afgezant Marshall tot de 
conclusie dat dit regime niet meer kon worden gered en dat 
het zinloos was de steun daaraan voor te zetten, althans op 
het vasteland. 

Ik keer weer terug tot Zuid-Vietnam. Vaak is gesproken, 
ook in deze Kamer, over de noodzaak om tot een werkelijk 
representatieve burgerregering te komen. Men is er echter 
nimmer in geslaagd die te vormen. Wellicht had men de 
laatste kans daartoe na de verkiezingen van september 1967. 
In werkelijkheid zit er thans een regime dat voornamelijk be-
staat uit dienaren van het voormalige Franse koloniale be-
wind en dat er niet in is geslaagd de verdeeldheid tussen de 
verschillende bevolkingsgroepen en stammen te overwinnen, 
dat er niet in is geslaagd een nationaal sentiment in het le-
ven te roepen, dat er evenmin in is geslaagd enige vitaliteit 
op te brengen, en dus sieeds meer aan vertrouwen verliest. Ik 
weet dat het Zuidvietnamese regime herhaaldelijk plannen 
voor de z.g. revolutionary development heeft aangekondigd. 
Ik twijfel er niet aan dat er ook aan Amerikaanse zijde po-
gingen zijn gedaan deze programma's tot uitvoering te helpen 
brengen. Maar er zijn ook tal van aanwijzingen dat deze re-
volutionary development plans alleen op papier bestaan en 
niet tot uitvoering komen omdat de realisatie wordt onmoge-
lijk gemaakt door de ontzettend grote corruptie. Ook dat 
brengt met zich dat het gezag van de Zuidvietnamese regering 
steeds gering blijft en waarschijnlijk steeds verder inkrimpt. 
Dit is de situatie. Dat besef dringt ook steeds meer in Ame-
rika zelf door en waarlijk niet alleen bij de oppositie, bij 
mensen als Galbraith, Fulbright, Mansfield en Schlesinger. 
Ik wil volstaan met het voorbeeld van een man die inziet dat, 
als het niet mogelijk blijkt - en het blijkt steeds minder 
mogelijk - een werkelijk geloofwaardig Zuidvietnamees re-
gime in het leven te roepen de strijd uitzichtloos is. Ik denk 
aan de binnenkort aftredende Amerikaanse minister van de-
fensie McNamara. Deze voorspelde in 1963, toen er alleen 
nog maar een grote groep Amerikaanse militaire adviseurs 
in Vietnam was, dat het mogelijk zou zijn het voornaamste 
deel van de Amerikaanse militaire inspanning eind 1965 te 
beëindigen. Enkele dagen geleden bracht hij een rapport uit 
aan het Amerikaanse Congres waarin hij schreef: 

,,Hoe groot de hulpmiddelen ook die wij voor de 
strijd gebruiken, wij kunnen de Zuid-Vietnamezen niet 
de wil geven als een onafhankelijke natie voort te blij-
ven bestaan, met een gevoel van een nationaal doel, dat 
uitgaat boven de eisen van familie, vriendschap of regio-
nale afkomst; wij kunnen hun ook de geschiktheid en de 
zelfdiscipline niet geven die een volk moet hebben om 

" zichzelf te regeren." 

Ik geloof dat moeilijk duidelijker kon worden aangegeven, 
waarom de Amerikaanse interventie in Zuid-Vietnam faalt, 
ondanks de massale inzet van het modernste materieel, on-
danks de inzet van bijna een half miljoen Amerikaanse sol-
daten. 

Ik weet dat er ook andere elementen spelen in het Ameri-
kaanse beleid. Ook die Amerikanen, die aarzelingen heb-
ben over het beleid dat is gevoerd en die in binnenkamers 
wel willen erkennen dat het fout is geweest deze inter-
ventie te beginnen, zeggen: Nu kunnen wij er toch niet meer 
uitlopen, want ten slotte is er nog zo iets als een bondgenoot-
schappelijke verplichting. Wij hebben ons tegenover de 
Zuidvietnamese regering verbonden. Als deze garantie niet 
wordt gehonoreerd, welk geloof zal er dan nog worden ge-
hecht aan de naleving van andere bondgenootschappelijke 
verplichtingen? Dit geluid klinkt telkenmale weer van Ame-
rikaanse kant. 

Ik wil het belang hiervan bepaald niet zonder meer ont-
kennen. Zijn er echter ook geen andere overwegingen? 
Dreigt niet veeleer het gevaar - ik denk nu met name aan 
de gebeurtenissen van de afgelopen week - dat, naarmate 
de strijd zich langer voortzet, het Amerikaanse prestige-
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Van der Stoel 
verlies des te groter zal blijken te zijn? Speelt men niet zelfs 
diegenen in Azië in de kaart die men in Amerika het meest 
vreest, namelijk het communistische bewind in Peking, door 
een half miljoen soldaten te committeren voor een eindeloze 
oorlog in Indo-China? De vrees voor een dergelijke ont-
wikkeling heeft Amerika in 1954 juist doen besluiten in Indo-
China niet te interveniëren. 

In dit verband citeer ik een uitlating in het Volksdagblad 
van Peking, het officiële orgaan van de Chinese regering, 
van 30 augustus 1966. Daarin wordt onder meer gezegd: 

„Hoe meer troepen het Amerikaanse imperialisme in 
Azië inzet, hoe meer het in een moeras verzinkt en hoe 
dieper het graf dat het voor zich zelf graaft. Het feit 
dat het volk van Azië grote aantallen Amerikaanse 
troepen tot inzet dwingt, schept gunstige voorwaarden 
voor de verdere groei van de anti-Amerikaanse strijd 
van de volkeren in andere delen van de wereld.". 

Ook dit lijkt mij een geluid dat Washington, wanneer het 
zich beraadt over het verdere Vietnambeleid, terdege zal 
moeten overwegen. Eveneens zou dienen mee te wegen 
dat het voortduren van de strijd in Vietnam steeds meer een 
belasting dreigt te gaan opleveren voor de betrekkingen tus-
sen de landen van West-Europa en Amerika. 

Het is te begrijpen dat Amerika degenen met wie het in 
Vietnam heeft samengewerkt niet zonder meer in de steek 
wil laten en dat het waarborgen wenst dat deze niet het 
slachtoffer worden van eventuele represailles. Eveneens is 
het begrijpelijk dat Amerika wil streven naar zelfbeschikking 
onder internationaal toezicht, zoals ook in de akkoorden van 
1954 is vastgelegd. 

Het gevaar dreigt echter ook - en dit zou onmogelijk kun-
nen worden aanvaard — dat de Zuidvietnamese regering, 
die zo weinig representatief is, de weg blokkeert naar een 
politieke oplossing van het conflict. Verschillende gebeur-
tenissen van de afgelopen maanden hebben duidelijk aange-
geven dat deze vrees bepaald gegrond is. Ik herinner mij 
een uitlating van president Johnson, waarin hij de gedachte 
opperde dat het gewenst zou zijn, dat contacten tot stand 
kwamen tussen de Zuidvietnamese regering en individuele 
leden van het Nationale Bevrijdingsfront. Ik herinner mij 
echter ook dat daarop onmiddellijk een negatieve reactie 
kwam van de zijde van de regering in Saigon. Later, in Can-
berra, is men het wel eens geworden over een formule, maar 
in wezen was dit niets anders dan een ,,agreement to dis-
agree", en ook weer een aanwijzing dat de regering in Sai-
gon stenen legt op het moeilijke pad dat zou kunnen leiden 
naar onderhandelingen en naar een politieke oplossing van 
het conflict. In dezelfde richting wijst het feit. dat een aantal 
weken geleden een boodschapper van het Nationale Bevrij-
dingsfront, die op weg was naar de Amerikaanse ambassade, 
uitgerekend door de regering van Saigon werd aangehouden. 

Ik kom tot de kwestie van de bombardementen. Wanneer 
deze zouden worden gestaakt, zou een beletsel zijn weggeno-
men op de weg naar onderhandelingen en een politieke op!os-
sing van het conflict. Van Amerikaanse zijde wordt voort-
durend gesproken over risico's, die hieraan zijn verbonden. 
Dan klinkt wel eens het geluid, dat het toch niet aangaat 
slechts een helft van de oorlog stop te zetten. Maar het is 
toch duidelijk, dat deze bombardementen een geheel andere 
militaire betekenis hebben dan men verwachtte. Juist de ge-
beurtenissen van de afgelopen weken hebben duidelijk aange-
toond, en de Amerikaanse Minister van Defensie heeft het ook 
erkend, dat de bombardementen niet hebben kunnen vcrhin-
deren, dat de stroom van versterkingen naar het zuiden toe-
nam. Ik weet, dat dit alleen mogelijk was door een geweldige 
additionele inspanning van Noord-Vietnam. Hierop wordt 
van Amerikaanse zijde dan ook gewezen evenals op het feit, 
dat die stroom wellicht nog groter zou zijn, als de bombar-
dementen niet werden uitgevoerd. Daar staat echter tegen-
over, dat wat aan militaire kracht van de tegenstander wordt 
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gebroken door de bombardementen - en de betekenis van 
deze factor is, gezien de getuigenissen van de Amerikaanse 
Minister van Defensie, veel geringer dan aanvankelijk aan-
genomen - door een opgevoerde hulpverlening vanuit de 
communistische landen wordt opgevangen. 

Ik erken, dat er een duidelijke versoepeling is opgetreden 
in de Amerikaanse onderhandelingspositie. In zijn brielwissc-
ling met Ho Chi Minh van verleden jaar februari vroeg de 
Amerikaanse president nog de uitdrukkelijke verzekering dat, 
zo hij de bombardementen zou stoppen, de infiltraties naar 
het zuiden zouden worden beëindigd. Thans heeft Amerika 
la'en weten, dat het genoegen neemt met de formule, dat de 
infiltraties niet groter zullen zijn dan gebruikelijk, voor zover 
men daarvan kan spreken. Ik vraag mij af, of er ooit overeen-
stemming zal bestaan tussen strijdende partijen over de gebrui-
kelijke omvang van infiltraties. Is het nu zo ondenkbaar dat 
men een stap verder doet en zegt: wij zetten de bombarde-
menten onvoorwaardelijk stop en wij gaan er hierbij vanuit, 
dat Noord-Vietnam aan de onderhandelingstafel verschijnt? 

In dit verband zou ik gaarne van de Regering horen, dat 
zij, overeenkomstig de uitspraak van de Kamer van 25 augus-
tus 1967, de motie-Schuijt, en de daarop gegeven toelichting 
door de indieners van de motie, er bij de Amerikaanse rege-
ring op heeft aangedrongen de bombardementen onvoorwaar-
delijk stop te zetten. Ik zou met name nadere mededelin-
gen van de Minister willen hebben over de stappen, die hij 
heeft ondernomen nadat ook in de onderhandelingspositie van 
Hanoi rond de jaarwisseling een zekere versoepeling is opge-
treden in deze zin, dat, terwijl aanvankelijk werd gesproken 
over de mogelijkheid dat Hanoi aan de onderhandelingstafel 
zou verschijnen als de bombardementen zouden worden ge-
staakt, nu zonder meer werd gezegd, dat dit het geval zou zijn. 

Wij hebben van een woordvoerder van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken de mededeling gekregen, dat er van de 
zijde van de Nederlandse Regering op was aangedrongen dat 
er van Amerikaanse zijde op deze ontwikkeling zo positief 
mogelijk zou worden gereageerd. Wat houdt dit in? Houdt 
dit ook in, dat de Minister in Washington namens de Neder-
landse Regering heeft gepleit voor onvoorwaardelijke stop-
zetting van de bombardementen? 

Mijnheer de Voorzitter! Aan dit pleidooi voor onvoor-
waardelijke stopzetting van de bombardementen voeg ik een 
pleidooi toe voor een onverwijld naar de onderhandelings-
tafel komen van Hanoi, wanneer die bombardementen een-
maal zijn stopgezet. Ik pleit niet alleen voor een bereidheid 
van Hanoi tot onderhandelen, maar evenzeer voor bereid-
heid om tot snelle resultaten te komen. Ik hoop, dat Hanoi 
daar niet gaat zitten met de bedoeling een tactiek van praten 
en vechten te volgen die beoogt de eigen onderhandelings-
positie te verbeteren. 

In dit verband moet het mij van het hart, dat ik wel enigs-
zins ongerust ben over de uitlatingen, die met name van uit 
Peking klinken en erop wijzen, dat Peking kennelijk veel 
gelegen is aan voortduring van de strijd tot, ik zou bijna 
zeggen, de laatste Vietnamees. 

Indien het tot onderhandelingen komt, lijkt terugkeer tot 
de Akkoorden van Genève van 1954 de enige formule om 
met succes tot overeenstemming te komen. Deze akkoorden 
voorzagen in neutralisatie van het land niet in die zin, dat 
één van de landen zijn eigen regime zou moeten opgeven 
maar wel in deze zin, dat beide delen van Vietnam zouden 
afzien van deelneming aan militaire allianties. Zij voorzagen 
bovendien in terugtrekking van buitenlandse troepen en 
zelfbeschikking onder internationaal toezicht. Dit lijken 
mij de wezenlijke grondslagen van wat uiteindelijk een poli-
tieke oplossing van het conflict zal moeten zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik realiseer mij natuurlijk wel, dat 
het probleem van het opdringen van het communisme in Azië 
blijft bestaan, als deze oplossing zou kunnen worden ver-
wezenlijkt. Voortdurend wordt ons van Amerikaanse zijde 
op het hart gebonden te beseffen, dat er mogelijk nieuwe 
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„Vietnams" kunnen ontstaan in Azië. Indien het Vietnamese 
conflict is geliquideerd en op de basis van de genoemde ak-
koorden een oplossing is gevonden, bestaat echter de moge-
lijkheid, te komen met een heel nieuwe aanpak. Deze is onder 
andere op briljante wijze geschetst door een Amerikaans am-
bassadeur de heer Reischaucr. Deze heeft vrijwel zijn ge-
hele leven in Azië doorgebracht en is tot 1966 ambassadeur 
van de Verenigde Staten geweest in Japan. De heer 
Reischauer verdedigde in een getuigenis voor de Amerikaanse 
staatscommissie voor buitenlandse zaken de stelling, dat 
men niet moet trachten een containment van het comrnunis-
me te verwezenlijken via militaire allianties, zoals in Euro-
pa is gebeurd, maar dat de beste containment van het com-
munisme schuilt in het nationalisme en de geweldige onaf-
hankclijkheidsdrang in Azië. Hij acht dat het meest wezen-
lijke element van een politiek, die is gericht op een indammen 
van een verdere uitbreiding van het communisme. Ik denk 
daarbij ook aan een uitspraak, die merkwaardigerwijze door 
de Amerikaanse minister van defensie, maar tevens de toe-
komstige president van de Wereldbank is gedaan. Deze zei: 
Security is development; without development there can be 
no security. Ik heb deze uitdrukking zo verstaan, dat de 
heer McNamara tot het inzicht is gekomen, dat men in Azië 
staat voor een revolutie van rijzende verwachtingen, dat men 
niet langer genoegen neemt met een uitzichtloze armoede, 
dat men deel wenst te hebben aan de wereldwelvaart en 
dat, wanneer geen uitzicht wordt geboden, onvermijdelijk die 
haarden van onrust en spanning ontstaan, die onvermijdelijk 
tot nieuwe ,,Vietnams" zullen leiden. 

Dat leidt tot de conclusie, dat, terwijl nu tegenover drie 
miljard dollar voor ontwikkelingshulp door Amerika het 
negenvoud wordt besteed aan militaire uitgaven voor Viet-
nam — ruim 27 mld dollar — na liquidatie en een politieke 
oplossing van het probleem Vietnam een constructief en 
grootscheeps vredesbeleid tot stand zou dienen te komen, in 
het kader waarvan de ontwikkelingslanden op een veel mas-
salere wijze steun zou moeten worden geboden om hun eigen 
problemen te overwinnen en op deze wijze ook interne stabi-
litcit te verkrijgen. Dat is de enige constructieve weg, die 
men kan gaan. Thans is het nog niet zover en ik weet, dat 
de Nederlandse invloed op de gang van zaken beperkt is. 
Toch meen ik, dat ook Nederland de taak heeft alle invloed 
die het bezit aan te wenden bij het aandringen op een snelle 
beëindiging van dit afschuwelijke conflict. Het dient een be-
roep op de strijdende partijen te doen de weg naar de vrede 
„nu" in te slaan. Want als dit niet spoedig gebeurt, zullen 
de gevaren met betrekking tot een escalatie toenemen. Daar-
om zeg ik met zulk een nadruk ..nu". Nu moeten wij een 
uiterste poging doen, de strijdende partijen te overtuigen, 
de weg naar de vrede in te slaan, een weg naar een politieke 
oplossing op basis van de akkoorden van Genève. Ik moge u 
daarom, mijnheer de Voorzitter, een motie overhandigen die 
op een dergelijk beleid aandringt. Ik zou de Minister met 
nadruk willen vragen hierop positief te reageren. 

De Voorzitter: Door de heren Van der Stoel, Visser, Den 
Uyl, Nederhorst en Dankert wordt de volgende motie voor-
gesteld: 

..De Kamer, 
geschokt door het lijden van de bevolking van Vietnam, 
diep verontrust door het thans meer dan ooit aanwezige 

gevaar van escalatie; 
overtuigd van de noodzaak om door een onvoorwaardelijke 

beëindiging van de bombardementen op Noord-Vietnam de 
weg te helpen openen tot het beëindigen van de strijd; 

doet een beroep op de regering om er bij alle betrokken 
partijen op aan te dringen de vijandelijkheden onverwijld te 
staken en door onderhandelingen het vertrek van alle buiten-
landse troepen en zelfbeschikking onder internationaal toe-
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zicht, als voorzien in de akkoorden van Genève 1954, te be-
reiken; 

en gaat over tot de orde van de dag.". 

Ik stel voor, deze motie te behandelen bij deze algemene 
beraadslaging. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Visser (D'66): Mijnheer de Voorzitter! De kwestie 
Vietnam staat op het ogenblik in het middelpunt van de 
belangstelling en meer dan ooit terecht. De leden van mijn 
fractie hebben gedurende de afgelopen dagen tientallen for-
mulicren toegezonden gekregen van het Nationaal Comité 
Vietnam met in totaal enkele duizenden handtekeningen. 
Dat is geen geringe zaak als men weet, hoe dikwijls soort-
gelijke handtekeningenacties mislukken door een gebrekkige 
organisatie of door tegenvallende belangstelling bij de bevol-
king. Het kennelijke succes van deze actie rechtvaardigt eens 
te meer de bijzondere aandacht, die de Kamer vandaag, in 
weerwil van de scepsis van sommigen, aan de kwestie Viet-
nam wijdt. Het spectaculaire verloop van de strijd in Vietnam 
gedurende de laatste week heeft aanleiding gegeven tot zeer 
verschillende interpretaties en speculatie. Sommigen menen, 
dat de acties van de strijdkrachten van het Nationaal Bevrij-
dingsfront en Noord-Vietnam tegen de Zuidvictnamese 
hoofdstad Saigon en een groot aantal provinciale hoofdsteden 
eigenlijk niet meer zijn dan een grootscheepse afleidings-
manoeuvre ten einde de troepen te binden, die bij de nu schijn • 
baar ontbrande slag bij de 17de breedtegraad zouden kunnen 
worden ingezet. Ook wordt de actie wel gezien als een laat-
ste groot offensief met het doel zo gunstig mogelijke mili-
taire en psychologische omstandigheden te scheppen voor 
de komende onderhandelingen, die, aldus de theorie, de com-
munisten niet meer al te lang zouden kunnen uitstellen. An-
deren daarentegen menen, dat juist de gebeurtenissen van de 
laatste week hebben aangetoond, hoezeer de Amerikaanse 
publieke opinie is misleid met de voortdurende verzekerin-
gen, dat de communisten in Vietnam aan de verliezende hand 
zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Persoonlijk neig ik er eerder toe 
vast te stellen, dat de laatste militaire ontwikkelingen in Viet-
nam aan een wezenlijke patstelling weinig hebben veranderd. 
Het lijkt immers uitgesloten, dat de enorme strijdmacht van 
de Verenigde Staten met geweld uit Vietnam kan worden 
verdreven. Het lijkt evenzeer uitgesloten, dat het verzet in 
Vietnam geheel kan worden bedwongen. Naar mijn mening 
hebben de acties in de steden nog eens aangetoond, dat de Viet-
cong kan rekenen op de steun van een behoorlijk deel van de 
Zuidvietnamese bevolking, terwijl de afzijdigheid van een 
ander deel van de bevolking het Nationale Bevrijdingsfront 
uiteraard in de kaart speelt. De wanhopige zwakte van het 
bewind in Zuid-Vietnam — terecht heeft de geachte afgevaar-
digde de heer Van der Spek hierop gewezen — is dezer da-
gen nog eens door een zeer onverdachte bron bevestigd. 
Minister McNamara heeft verleden week voor de senaats-
commissie van defensie een verklaring afgelegd. De heer Van 
der Stoel heeft hieruit reeds een onthullende zin geciteerd. Ik 
wilde deze zin ook citeren, misschien illustratief voor de har-
monie tussen beide fracties op dit punt. Ik zal dus niet uit 
deze verklaring citeren, maar het kwam er op neer, dat de 
Verenigde Staten niet in staat zijn Zuid-Vietnam de geschikt-
heid en de zelfdiscipline bij te brengen, die een land, dat zich 
werkelijk zelf wil regeren, nodig heeft. McNamara, die deze 
kwestie terecht centraal stelde, sprak als bondgenoot een niet 
mis te verstaan oordeel over het Zuidvietnamese bewind 
uit. 

Mijnheer de Voorzitter! Als er sprake is van een patstelling, 
als een volledige militaire zege van welke zijde dan ook, in 
Vietnam als uitgesloten moet worden beschouwd, dan dient 
zeker de inspanning van alle niet direct bij het conflict be-
trokken landen te gaan in de richting van de-escalatie en het 
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vinden van een compromisoplossing. Al ben ik mij ervan be-
wust, dat in de huidige fase van de strijd, met name in de 
Verenigde Staten, een sfeer is geschapen, waarin de haviken 
de duiven meer dan ooit overstemmen en al weet ik, dat hier-
door de kans dat Amerika op korte termijn overgaat tot het 
stopzetten van de bombardementen op Noord-Vietnam niet 
is vergroot, toch meen ik, dat de noodzaak en de wenselijk-
heid van een dergelijke daad nog steeds - ja zelfs, meer dan 
ooit bestaan. 

Mijnheer de Voorzitter! President Johnson heeft vorige 
week bij een plechtigheid, waar een piloot van een Ameri-
kaanse gevechtsbommenwerper werd onderscheiden, ver-
klaard, dat hij geen pauze in de bombardementen zal afkon-
digen tot „hij gunstiger signalen dan de laatste dagen" had ge-
kregen, dat de vijand zijn terreur en zijn agressie gedurende 
een dergelijke pauze niet zal opvoeren. Een dergelijke uit-
spraak overtuigt mij niet, aangezien het Amerikaanse staats-
hoofd ook in de periode, voorafgaande aan het jongste com-
munistische offensief die bombardementen niet heeft ge-
staakt, ondanks het feit, dat er toen wel degelijk „gunstiger 
signalen" uit Hanoi voorhanden waren. Een dergelijke gang 
van zaken draagt er niet toe bij het begrip voor de Ameri-
kaanse politiek te vergroten, integendeel, de noodzaak om 
de politiek in deze vorm af te wijzen, wordt er sterker door. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij belanden hier bij de rol, die ons 
land in de kwestie-Vietnam kan spelen. Ik wil er de nadruk 
op leggen, dat er alleen dan enige invloed van betekenis van 
een Nederlandse stap kan uitgaan, indien deze voor het io-
rum van de internationale publieke opinie door onze Rege-
ring wordt gedaan met een duidelijk en concreet standpunt 
tegenover onze grootste bondgenoot, de Verenigde Staten. 
Dat is de wijze, waarop wij onze geringe invloed het beste 
Kunnen uitoefenen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij voorts nuttig een aan-
tal opmerkingen te maken over de behandeling van het onder-
werp Vietnam in deze Kamer. De debatten in het Neder-
landsc parlement over Vietnam hebben geen goede naam bij 
het publiek. Het geharrewar over de moties van enerzijds de 
heer Schuijt en van anderzijds de heer Ruygers en mij heeft 
hiertoe bijgedragen, terwijl er verder een algemeen gevoel be-
staat van: Zij kletsen maar en zij kunnen er toch niets aan 
doen. Desalniettemin meen ik, dat wij, ondanks deze ongun-
stige psychologische constellatie, de plicht hebben, ons over de 
kwestie-Vietnam uit te spreken en dat wij dit zo helder en 
concreet mogelijk dienen te doen. Daarom wil ik eerst nog 
een enkele opmerking maken over de kwestie van de twee 
moties, aangezien het geheel du-delijk dient te zijn, waarom 
mijn fractie thans aandringt op uitvoering van de motie-
Schuijt, terwijl wij deze motie in augustus jl. onvoldoende 
vonden. Wij vonden die motie in augustus onvoldoende, aan-
gezien uit de toelichting van de zijde van woordvoerders van 
de regeringspartijen althans voor mij niet volstrekt duidelijk 
bleek, dat de motie vroeg om onvoorwaardelijke stopzetting 
van de bombardementen op Noord-Vietnam. Inmiddels heeft 
de Minisier echter zelf in zijn rede in de herfst van het vorige 
jaar voor de Verenigde Naties de motie uitdrukkelijk geïnter-
preteerd in de door ons gewenste zin. Daarmede is de inter-
pretatiekwestie van de baan. Het gaat er uiteindelijk om wat 
de Minister aan de regering van de Verenigde Staten over-
brengt. 

Deze vordering is nog slechts een geringe, zolang deze 
Kamer niet weet te bereiken, dat de Minister de inhoud van 
de motie aan de regering van de Verenigde Staten over-
brengt. Het is een buitengewoon ongezonde situatie, dat nu al 
een half jaar lang een duidelijk conflict bestaat tussen de over-
grote meerderheid van deze Kamer en de Regering. Wel 
doet de Minister af en toe een klein stapje in de goede rich-
ting. Zijn rede in de Verenigde Naties was een dergelijk 
stapje, dat ironischerwijze tot gevolg heeft gehad, dat voor-
aanstaande internationale persorganen, zoals de New York 
Times en Lc Monde, berichtten, dat de Nederlandse Minister 

van Buitenlandse Zaken een beroep op de Verenigde Staten 
had gedaan de bombardementen op Noord-Vietnam te 
staken. Subtiliteiten van de Nederlandse politiek zijn ken-
nclijk moeilijk over te brengen. De New York Times althans 
corrigeerde het bericht nog. Le Monde, het blad dat de 
ommezwaai van de Nederlandse Minister van Buitenlandse 
Zaken zelfs vermeldde in een hoofd-redactioneel overzicht 
van de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen Assem-
blée van de Verenigde Naties, deed dit niet. 

Mijnheer de Voorzitter! Een tweede stapje in de goede rich-
ting was het afzonderlijke beroep, dat de Minister op de rc-
gcring van de Verenigde Satcn deed na de Noordviet-
namese suggestie van ruim een maand geleden, nl. dat 
onderhandelingen konden worden gevoerd. Aan deze stap 
van de Minister is ook door andere sprekers aandacht be-
steed. De Regering heeft toen een beroep op de Verenigde 
Staten gedaan om niets na te laten wat het voeren van onder-
handelingen naderbij kan brengen. 

Toch zijn deze acties van de Minister voor ons nog niet 
voldoende. Het is natuurlijk wel aardig, dat de Minister via 
misverstanden in het nieuws komt, alsof hij het door de Ka-
mer verlangde beroep op de regering-Johnson heeft gedaan 
— misschien gaat van zo'n misverstand ook wel een zekere 
werking uit - maar het is veel beter, dat hij op niet mis te 
verstane wijze het beroep op de regering-Johnson werkelijk 
doet. 

De Kamer heeft in oktober jl. niet zelf willen handelen, 
toen zij met behulp van allerlei formalistische argumenten 
het voorstel van mijn fractie verwierp om zich door middel 
van een brief rechtstreeks te richten tot de Amerikaanse 
volksvertegenwoordiging. Ik hoop, dat het verwerpen van dit 
voorstel niet uit partijpolitieke motieven gebeurde. Als dit zo 
is, mag ik ook verwachten, dat de Kamer nu een uiterste po-
ging zal doen, de Minister tot uitvoering van het door haar 
gewenste beleid te brengen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie houdt wel van duide-
lijkhcid, maar niet van grof geschut. Wij hebben herhaalde-
lijk door middel van redeneringen en analyses getracht de 
Minister op het punt van de Vietnampoiitiek te overtuigen. 
Wij hebben in oktober jl. de Kamer een voorlopige uitwijk-
mogelijkheid aangeboden. Wij staan nu voor de situatie, dat 
het programmapunt, dat mijn partij in december 1966 in haar 
politieke program opnam en dat inmiddels niet slechts een 
toenemende steun in de publieke opinie heeft gekregen, maar 
ook door de overgrote meerderheid van deze Kamer wordt 
aangehangen, nog steeds niet wordt uitgevoerd. Dit wordt 
een klemmende zaak. Wij hebben over de situatie in Viet-
nam debatten gehad in april, augustus, oktober en november 
van het vorige jaar. Het is nu de vijfde maal in één jaar, dat 
wij hierover spreken. Onze vraag aan de Minister is nu: Is hij 
bereid, thans wel de motie-Schuijt uit te voeren en de Ver-
enigde Staten te vragen de bombardementen op Noord-Viet-
nam zonder voorwaarden te beëindigen? 

De Minister heeft een vorige keer gezegd, dat hij het mo-
ment nog niet gekomen achtte. Wij hopen vurig, dat de Minis-
ter thans niet weer in dezelfde oude positie vervalt. 

Inmiddels wil ik wel zeggen, dat mijn fractie de door de 
heer Van der Stoel ingediende motie zeer goed vindt en dat 
wij deze motie van harte steunen. Ik heb deze motie dan ook 
met genoegen mede-ondertekend. Ik wil mij bij een andere 
suggestie, die zojuist is gedaan, aansluiten, namelijk bij de 
suggestie van de heer Geelkerken over mogelijke bemidde-
lingspogingen, waartoe de Nederlandse Regering het initiatief 
kan nemen in het kader van Benelux, West-Europese Unie en 
eventueel in combinatie met andere landen uit Oost-Europa. 
Ik acht dit een zeer goede suggestie, maar ik wil haar toch 
enigszins amenderen in die zin, dat het wellicht mogelijk is 
om dit initiatief te ontwikkelen in het kader van de club van 
tien. De Minister is in november ermee akkoord gegaan om 
de club van negen, die zich voor een dergelijk initiatief naar 
mijn mening uitstekend leent, uit te breiden met Nederland. 
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Ik wil graag van de Regering vernemen wat zij van deze aan-
vullende suggestie denkt. 

Het zal van het antwoord van de Minister afhangen, of wij 
in tweede termijn wellicht nog zelf met een motie zullen ko-
men of dat wij aan onze gevoelens in een andere vorm uiting 
zullen geven. 

De heer Hoekstra (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Naar 
onze mening is een apart debat over Vietnam niet nodig, 
vooral omdat dit hele vraagstuk zozeer vervlochten is met 
het buitenlandse beleid en in het bijzonder met het beleid van 
de Minister van Buitenlandse Zaken. Hierover heeft mijn 
fractievoorzitter reeds gesproken. Bovendien menen wij, dat 
de vraagstukken rond Vietnam niet op zichzelf staan. De ge-
beurtenissen in Vietnam passen precies in een complex van 
beurtenissen, waaruit blijkt, met welk een diepe crisis het ka-
pitalisme te maken heeft en in welk een diepe crisis de Ame-
rikaanse politiek is gestort. Ik meen, dat een aantal leden dit 
debat nodig hebben om naar wegen te zoeken om aan deze 
conclusie te kunnen ontkomen. Het is bij voorbeeld opmerke-
lijk, dat de aanvrager van dit debat, de heer Schuijt, eigen-
lijk niets nieuws heeft verteld. Hij heeft ons voornamelijk 
voorgelezen uit oude „Handelingen". Er wordt ook gepoogd 
om te ontkome;: aan de conclusie, dat de gebeurtenissen in 
Vietnam onder andere aantonen, dat een andere buitenlandse 
politiek van ons land nodig is. 

Men kan zich natuurlijk afvragen, welke reden er is voor 
het uitbreken van de paniek van de laatste weken. Waar komt 
de lust tot praten vandaan, juist bij degenen, die in het ver-
leden het liefst over Vietnam zwegen? 

Mijnheer de Voorzitter! Het is volkomen duidelijk gewor-
den, dat de Amerikaanse politiek in Vietnam een beslissende 
nederlaag heeft geieden. Wij begrijpen wel, dat dit leidt tot 
bijzondere ontsteltenis bij protserige en pronkerige generaals, 
die de ondergang van het bevrijdingsfront in Vietnam al had-
den aangekondigd. Dit neemt echter niet weg, dat de con-
clusie van deze beslissende nederlaag, die door de Ameri-
kanen in Vietnam is geleden, juist is. Er is ook aangetoond, 
dat het Vietnamese volk bereid is om tot het uiterste te gaan 
voor haar vrijheid. De gebeurtenissen hebben aangetoond, dat 
de strijd in Vietnam niet eerder zal ophouden, voordat de 
Amerikaanse troepen zijn vertrokken. Men kan dan ook niet 
spreken van een pat-stelling, zoals verscheidene sprekers 
hebben gedaan. 

Wij achten het ook van bijzondere betekenis, dat het volks-
verzet in Vietnam heeft geleid tot een geweldige en een zeer 
diepgaande crisis van de hele Johnson-politiek, want als ge-
volg van de heldhaftige strijd in Vietnam voltrekt zich in de 
Verenigde Staten zelf een diepe politieke crisis. 

Daarom kunnen wij zeggen dat de strijd in Vietnam als 
het ware vloedgolven van protest heeft doen oplaaien niet 
;>"een in Amerika zelf, maar ook elders in de wereld en dat 
i eze vloedgolven van protest tegen de Amerikaanse politiek 
in elk land, waar men ze waarnam, een zeer belangrijke poli-
tieke gebeurtenis betekenden en politieke invloed hebben uit-
geocfend. Dat protest heeft o.a. in diverse landen geleid 
tot een isolement van de fervente aanhangers van de Wash-
ington-politiek. Zo zien wij, dat gelijk met het opduiken van 
de verzetstrijders uit de sloppen in Saigon, de rijstvelden en 
de oerwouden duidelijk is geworden dat de Verenigde Staten 
in de wereld geïsoleerd staan en dat de tijd ook voorbij is, dat 
een of ander groot, maehtig, militair land zomaar met geweld 
van allerlei aard zijn wil oplegt. Dat is naar onze mening iets 
Jat duidt op de enorme veranderingen die in de laatste tien-
tallen jaren in de wereld hebben plaatsgevonden. Het is op 
zichzelf ook iets, waaruit blijkt welk een belangrijke rol in 
deze situatie kleine landen kunnen spelen. Er is als het ware 
in één slag duidelijk gemaakt dat het juist voor kleinere lan-
den mogelijk is. een zelfstandige, op vrede en nationale onaf-
hankelijkheid gerichte politiek te voeren en dat de tijd van 
een straffeloze overheersing voorbij is. Dat zijn naar onze 

Hoekstra 
mening de hoofdconclusies uit deze gebeurtenissen rondom 
Vietnam en wij zouden dan ook verder kort kunnen zijn. Wij 
zien echter dat ondanks alles de Verenigde Staten doorgaan 
met hun politiek die, zoals wij nu weten, tot mislukken is ge-
doemd en nooit kan zegevieren. Ondanks het feit dat de 
Amerikanen weten dat zij een geheel volk tegenover zich ge-
plaatst zien, gaan zij door. Wij weten dat het Vietnamesche 
volk met een onblusbare energie strijdt voor zijn vrijheid. Nu 
weet het Nederlandse volk uit eigen ervaringen, hoe een 
volk dat zich volledig voor zijn vrijheid inzet, als het ware on-
uitputtclijk is, wanneer het betreft het vinden van verzetsdaden 
en dat daartegen ook geen terreur van wie dan ook opge-
wassen is. Na de lessen van Vietnam in de afgelopen weken 
zou elke democraat, iedereen die zegt voor vrijheid en tegen 
de oorlog te zijn, zo'n volk, dat zo hartstochtelijk strijdt voor 
zijn vrijheid moeten steunen en ermee solidair zijn in alle op-
zichten. In elk geval hebben de communisten in ons land dit 
gevoel van solidariteit ook wel degelijk laten blijken. De 
enige consequentie van elke dag dat de Amerikanen langer in 
Vietnam blijven, is, dat er meer bloed zal vloeien en meer 
slachtoffers zullen vallen. Daarom moet naar onze mening dan 
ook de eis zijn, dat de troepen van de Verenigde Staten moe-
ten vertrekken uit Vietnam. Dat moet ook het doel zijn van 
alle acties die gericht zijn op vrede in Vietnam. Nog eens is 
duidelijk gebleken dat het verdwijnen van de Amerikaanse 
troepen uit Vietnam ook is de inzet van de strijd van het 
Vietnamese volk zelf, dat zich tegelijkertijd richt tegen het 
bewind dat hier ook al in opspraak is gekomen en terecht, 
van Ky en Thieu. Daarom is de tijd van alle mogelijke draaie-
rige argumenten en ingewikkelde redevoeringen over de toe-
stand in Vietnam ook voorbij. De bombardementen in Noord-
Vietnam - wij weten het — zijn een schandaal; ze zijn door 
geen mens meer te rechtvaardigen. Ter zelfder tijd hebben 
wij al eerder in deze Kamer ernstig gewaarschuwd, dat stop-
zetting van de bombardementen op Noord-Vietnam niet kan 
worden gezien als een soort van onderhandelings- of ruil-
object voor de voortzetting van de Amerikaanse bezetting in 
Zuid-Vietnam. Dat is nu ook, geloof ik, in de laatste weken na 
de strijd in Vietnam wel heel duidelijk gebleken. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is gevraagd wat wij in Neder-
land zouden kunnen doen. Zouden wij niet een keer ernstig, 
ook morgen en vandaag nog liever, het beleid van de huidige 
Minister van Buitenlandse Zaken onder de loep moeten ne-
men? 

Wat is er terechtgekomen van zijn verdediging jaar in, jaar 
uit van de Amerikaanse politiek in Vietnam? Deze politiek is 
bankroet en het is tegelijkertijd het bankroet van de weinigen 
- zij waren er toch in dit land —, die deze politiek hebben 
gesteund. Het militaire bewind in Zuid-Vietnam wordt erkend 
door de Regering en krijgt miljoenen steun; die steun wordt 
uitgetrokken door de Nederlandse Regering om het bewind 
in Zuid-Vietnam te steunen, ondanks het feit, dat wij nu we-
ten, dat dit bewind geen been heeft om op te staan. Niemand 
kan nu ontkomen aan de conclusie, dat wij nu weten, dat dit 
bewind nergens op staat en dat het zelfs gehaat is door het 
Vietnamese volk en dat het niets vertegenwoordigt. Het oefent 
alleen terreur uit, die door alle persagentschappen als beest-
achtig wordt veroordeeld. Daarom mag de Regering naar 
onze mening nu geen enkele verdere steun meer geven aan 
deze Amerikaanse politiek. Het is nu meer dan ooit nood-
zakelijk, dat de Regering in overeenstemming overigens met 
de mening van het overgrote deel van het Nederlandse volk 
eist. dat de Verenigde Staten hun agressiepolitiek stopzetten 
en hun troepen terugtrekken. Het zou nodig zijn, dat de Rege-
ring nu verder geen enkele betrekking meer onderhoudt, 
ja alle betrekkingen verbreekt met het Ky-van Thieubewind 
in Zuid-Vietnam. Het zou ook goed zijn, als ook de Kamer 
zich over de vraagstukken, door mij aan de orde gesteld, zou 
uitspreken en wij overwegen daarom straks nog een motie in 
te dienen. Het is wel duidelijk, dat vanuit Nederland het abso-
luut noodzakelijk is, dat er een bijdrage komt voor het her-
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stel van de vrede in Azië en voor de vrijheid van het Viet-
namese volk door met de politiek van de Amerikaanse regc-
ring te breken en haar te dwingen haar troepen terug te trek-
ker. uit Vietnam. 

De vergadering wordt te 15.50 uur geschorst 
en te 16.06 uur hervat. 

De heer Jongeling (G.P.V.): Mijnheer de Voorzitter! Jaren 
geleden heb ik een redacteur gekend van een klein plaatselijk 
nieuwsblad. Deze man schreef regelmatig buitenlandse ovcr-
zichten in zijn krantje en hij placht deze dan te larderen met 
zinnen als: „Wij waarschuwen de president van Amerika om 
niet op deze weg voort te gaan." Als dan na een week bleek, 
dat de president van Amerika zich niet aan die plaatselijke 
nieuwsbladredacteur had gestoord, werd er nog weer een 
schepje bovenop gelegd. Deze man bedoelde dat heel goed, 
maar hij maakte zich lichtelijk belachelijk, doordat hij zijn 
eigen positie toch wel sterk overschatte en zich ook min of 
meer de rol van toeziend voogd op de buitenlandse regerin-
gen had aangemeten. Zo moeten wij het vandaag natuurlijk 
niet doen, en ik neem aan, dat dit ook niet de bedoeling is. 

Wij hebben nu een apart Vietnam-debat. Nu, best, al had 
ik persoonlijk liever gehad, dat deze zaak gewoon geïnte-
greerd was gebleven in het gehele debat over de buitenlandse 
politiek van de Nederlandse Regering. Ik geloof, dat eerst 
tegen de achtergrond van de Oost-Westverhouding, van het 
streven naar vrede, van de beoordeling van het internationale 
communisme enzovoorts dit debat werkelijk zijn diepte zou 
kunnen krijgen en tot zijn recht zou kunnen komen. Het is nu 
anders en uiteraard voeg ik mij naar de meerderheid, zodat 
ik nu iets over Vietnam ga zeggen. Ik wil er dan echter wel 
de nadruk op leggen, dat wij ook bij dit onderdeel spreken 
over het Nederlands beleid, over een begrotingshoofdstuk, en 
dat wij allereerst met de Nederlandse Regering te maken heb-
ben. Er is een andere verantwoordelijkheid voor Amerika dan 
voor Nederland. Ik wil de zaken niet van elkaar scheiden, 
maar ik wil ze toch wel onderscheiden. 

Op 25 augustus is hier een motie-Schuijt aangenomen. Ik 
meen, dat de Nederlandse Regering deze motie niet tot fun-
dament van haar beleid in deze zaken heeft gemaakt. Dit is 
haar goed recht; zij mag een motie zelfs geheel naast zich 
neerleggen, hoewel dit in de strikte zin des woords niet is ge-
beurd, want de Minister heeft gedaan, wat hij met behoud 
van zijn eigen standpunt nog meende te kunnen doen. Het is 
evenzeer het recht van de Kamer uiteraard, bijvoorbeeld van-
daag een motie van wantrouwen in te dienen. Dit staat haar 
vrij, maar ook de Regering heeft haar eigen vrijheid. 

De Nederlandse Regering heeft deze motie wel ter kennis 
gebracht van de Verenigde Staten. Ik meen, dat zij dit ook 
wel meer dan één keer heeft gedaan en ook wel een zekere 
aandrang in deze richting heeft uitgeoefend, maar hierover 
zal nog wel wat meer licht komen vandaag. 

Eén ding staat vast: Toen er op een bepaald moment -
ik meen op 29 december - een aanbod kwam van Vietnam, 
dat leek te gaan in de richting van mogelijke vredesonderhan-
delingen, heeft onze Minister onmiddellijk bij Washington 
erop aangedrongen, nu te doen, wat in redelijkheid mogelijk 
was om van dit aanbod gebruik te maken en daaruit te halen, 
wat er voor de vrede uit te halen was. Het is anderzijds ook 
een feit, dat tijdens de bestudering van dit aanbod door de 
Amerikaanse regering de bombardementen wel zijn vermin-
derd. Zij zijn niet stopgezet, maar zij zijn wel verminderd; 
dit heeft de heer Rusk dezer dagen nog nadrukkelijk gezegd. 
Anderzijds heeft de tegenpartij van het bestand, dat bij het 
Boeddhistisch nieuwjaar in beperkte mate zou worden gehand-
haafd, gebruik gemaakt om op grote schaal aanvallen in te 
zetten. Ik stel mij voor, dat, als men dit van Amerikaanse 
zijde zo had gedaan, nadat er een korte rustpauze van weers-
kanten was overeengekomen in bepaalde delen van het land. 
er dan een storm, een gehuil zou zijn opgegaan van protest. Ik 
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heb dat nu niet zo gemerkt. Men kan natuurlijk trachten, 
hier onderscheid te maken tussen de Vietcong, die niet ge-
bonden zou zijn, en Noord-Vietnam, dat een andere positie 
zou moeten innemen. Ik zie met de beste wil van de wereld 
geen kans om een zodanig onderscheid te construeren, dat 
het iets anders wordt dan twee handen op één buik. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Dat onderscheid wilde ik ook 
niet construeren, mijnheer Jongeling. U vergat te vermelden, 
dat de regering van Zuid-Vietnam niet heeft aanvaard dat er 
een bestand zou zijn. 

De heer Jongeling (G.P.V.): Ik meen, dat juist van de zijde 
van de P.S.P. telkens wordt gezegd, dat de eigenlijke strij-
dende partij, de partij waarop het accent ligt, wordt gevormd 
door de Verenigde Staten. Het zijn dan ook de Verenigde 
Staten, die het gewicht van deze aanval hebben moeten op-
vangen. 

Dit neemt niet weg, mijnheer de Voorzitter, dat de situa-
lie zorgelijk is. bijzonder zorgelijk. Ook uit de jongste ge-
beurtenissen is het zonder meer duidelijk geworden, dat de 
Verenigde Staten er in elk geval niet in geslaagd zijn, in het 
kamp van Zuid-Vietnam een soort van nationale bezieling 
teweeg te brengen, waarvan grote kracht zou kunnen uitgaan. 
De American way cf life is daar blijkbaar niet zo erg aan-
geslagen. Ik kan mij dat enigszins voorstellen, want met alle 
waardering die ik voor Amerika heb, moet ik zeggen dat 
naar mijn mening die Amerikaanse levenshouding veel te 
vlak is, veel te formeel, veel te materialistisch en veel te 
weinig genormeerd aan Gods wet, om werkelijk tot een po-
sitief nationaal doel te kunnen leiden dat de volkeren in vlam 
zet. Die geestdrift is er niet gekomen en daar zit men van-
daag mee. 

Ondanks alle kritiek, die ik daarop heb, zeg ik toch dat 
het vertrek van de Amerikaanse troepen uit Zuid-Oost-
Azië een nog veel moeilijker toestand zou scheppen, een 
toestand waarbij 250 min. mensen - heus niet alleen cie 
Zuidvietnamezen - in het gevaar van een communistische 
overheersing zouden komen. Wat dat betekent, kan men zo 
ongeveer afleiden uit een mededeling, die dr. L. de Jong 
dezer dagen voor de televisie deed, dat in Noord-Vietnam 
een landhervorming is doorgevoerd die 60 000 mensenlevens 
heeft gekost. 

De kwestie van de bombardementen is een zeer moeilijke 
zaak, die allereerst door Amerika zal worden bekeken. De 
Amerikanen zeggen: Wanneer wij die bombardementen sta-
ken. zullen wij het aantal troepen moeten verdubbelen en 
dat is voor Amerika niet zo gemakkelijk; dat is ook een be-
slissing die alleen Amerika kan nemen. Ik heb de indruk - en 
die indruk is de laatste tijd sterker geworden - dat de Ame-
rikaanse regering al het mogelijke doet om een uitweg te vin-
den uit een bijzonder moeilijke situatie, waarbij zij tracht te 
vermijden dat men haar van woordbreuk zou kunnen beschul-
digen en ook tracht te vermijden, dat Zuid-Vietnam en, als het 
er op aankomt, geheel Zuid-Oost-Azië worden prijsgegeven 
aan de communistische vloedgolf, die dan nauwelijks meer 
zal zijn tegen te houden. Ik weet niet, of zij die uitweg zal 
kunnen vinden. Het lijkt mij een uitermate moeilijke zaak; 
wij mogen de Amerikaanse regering vdaarin wel sterkte en 
wijsheid toewensen. 

Wat de Nederlandse Regering betreft, meen ik dat zij heeft 
gedaan wat in redelijkheid van haar gevraagd kon worden en 
dat er geen reden is om haar in dezen in gebreke te stellen. 

De heer Van Dis (S.G.P.): Mijnheer de Voorzitter! Wan-
neer er in de wijze van behandeling van de begroting van 
Buitenlandse Zaken geen verandering was gebracht, zouden 
door mij toch al heel spoedig de gebeurtenissen in Vietnam 
ter sprake zijn gebracht. De verschrikkelijke oorlog, die daar 
al sedert jaren woedt en waarvan het einde nog steeds niet te 
zien is, kan toch niemand onbewogen laten. Vooral de laatste 
week is die strijd in hevigheid toegenomen en dat juist op een 
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Van Dis 
tijdstip, dat er in de pers berichten verschenen over bereid-
heid tot onderhandelen van de zijde van Noord-Vietnam en 
de verwachting bestond, dat de vijandelijkheden gedurend: 
enige tijd /.ouden worden gestaakt door het intreden van een 
bestand met het oog op de viering van het Vietnamese 
nieuwjaar. A! spoedig echter bleek, dat de communisten niet 
van plan waren, het bestand na te komen, zodat de Ameri-
kaanse en de Zuidvictnamese regeringen zich eerst genood-
zaakt zagen te besluiten, dat het bestand niet zou gelden voor 
de vijf noordelijke Zuidvictnamese provincies om vervolgens 
na de grootscheepse aanvallen op militaire bases, steden en 
dorpen van verleden week ook het nieuwjaarsbestand van 
36 uur af te gelasten. De schuld voor het niet doorgaan van 
hot bestand, waarbij de bombardementen op Noord-Viet-
nam zouden zijn gestaakt, ligt dan ook geheel bij de Victcong 
en het achter deze beweging staande Noord-Vietnam. Zij die 
tegen het voortzetten der bombardementen willen protesteren 
zouden zich derhalve tot de regering van Noord-Vietnam en 
tot de Vietcong moeten richten, terwijl het ook aan te be 
velen zou zijn, zich te wenden tot de ambassades van commu-
nistisch China en de Sovjet-Unie om op de regeringen dier 
landen een beroep te doen om Noord-Vietnam en de Viet-
cong te bewegen aan de uitnodiging tot onderhandelen gehoor 
te geven. 

President Johnson heeft toch herhaaldelijk te kennen 
gegeven, dat hij bereid is de bombardementen op Noord-
Vietnam te staken mits van die zijde de bereidheid wordt ge-
toond om van de bombardementspauzc geen misbruik te ma-
ken en voorts de verzekering wordt gegeven, dat een even-
tuele stopzetting van de bombardementen tot onderhande-
lingen zal leiden. Zelfs is de Amerikaanse regering de 
laatste tijd zover gegaan, dat zij de bombardementen wilde 
s'aken ook al zouden de Noordvietnamezen op beperkte 
schaal met hun infiltraties doorgaan. 

Van de zijde der communisten viel echter geen enkele 
toenadering te bespeuren. Zij bleven bij hun eis, dat de Ame-
rikanen de bombardementen op Noord-Vietnam zullen stop-
retten zonder dat dit tot onderhandelingen behoeft te leiden. 
Zij eisen zelfs, dat de Amerikanen zich geheel uit Zuid-
Vietnam terugtrekken, waardoor niet alleen dit land in hun 
T??cht zal komen, maar ook de weg zou worden gebaand om 
met Rood-China op de achtergrond de andere landen van 
Zuid-Oost-Azië. zoals Laos, Cambodja, Thailand en zelfs In-
donesië in hun machtsgreep te krijgen. Na al wat de i??t=fe 
dagen in Zuid-Vietnam is voorgevallen en nog voorvalt. 
•vairbij zelfs vrouwen en kinderen laaghartig door de Viet-
cong werden vermoord en waarbij hun woningen werden ver-
woest - terwijl hiermee nog steeds wordt voortgegaan -
is het wel uitermate onredelijk, van de Amerikanen te ver-
langen, dat zij de bombardementen op Noord-Vietnam ge-
heel zullen staken, terwijl er van bereidheid tot het voeren 
van onderhandelingen geen sprake is. 

Over deze aangelegenheid is reeds herhaaldelijk in de Ka-
meer gediscussieerd. Er zijn moties ingediend door de heer 
Schuijt en later door de heer Den Uyl, moties, die erop neer-
kwamen, dat van de Regering werd verlangd, dat zij bij de 
Amerikanen zouden pleiten om de bombardementen op 
Noord-Vietnam onvoorwaardelijk te staken, een eis die ook 
werd gesteld in de motie die door de heer Van der Stoel zo-
cven is ingediend. 

De Regering heeft echter aan dit verzoek niet willen vol-
doen. Wel heeft zij zich bereid verklaard om het standpunt 
van de Kamer ter kennis van de Amerikaanse regering te 
brengen. Dit is door de Minister namens de Regering gedaan. 
Van meet af aan hebben wij ons in dezen achter het beleid 
der Regering gesteld en ons standpunt is dienaangaande niet 
veranderd. De toestand zou o.i. geheel anders zijn, wanneer 
de Amerikanen zich in Vietnam zouden bevinden tegen de wil 
van de regering van Zuid-Vieinam. Di; is echter niet het 
geval. De Amerikanen zouden zich nimmer met een strijd-
macht naar Zuid-Vietnam hebben begeven, wanneer hun 

Van Dis e. a. 
hulp niet door de regering van Zuid-Vietnam was ingeroepen. 
Op die hulp wordt door deze regering nog steeds hoge prijs 
gesteld, wetend, dat Zuid-Vietnam anders voor goed aan de 
Vietcong en Noord-Vietnam ten prooi zou vallen en dan van 
zijn vrijheid zou zijn beroofd. 

Onder die omstandigheden moet het wel uitermate onrede-
lijk worden geacht, van de Regering te verlangen, dat zij bij 
de Amerikaanse regering bepleit, de bombardementen op 
Noord-Vietnam onvoorwaardelijk te staken. Wij staan dan-
ook afwijzend tegenover beide moties, welke zoeven door de 
heer Van der Spek werden ingediend, terwijl ook de motie 
van de heer Van der Steel hierdoor voor ens niet is te aar-
vaarden. 

Wat door de heer Geelkerken werd voorgesteld nl., dat de 
Regering met andere landen besprekingen gaat voeren om 
te zien, of er iets zou kunnen worden gedaan om tot het beëin-
digen van de strijd te komen, zo, dat Zuid-Vietnam niet aan 
Noord-Vietnam wordt uitgeleverd, is naar het mij voorkomt 
van andere aard dan wat door de heren Schuijt en Den Uyl 
in hun moties werd gevraagd. 

Voor en aleer echter ons standpunt te dien aanzien te be-
palen, wachten wij met belangstelling het oordeel van de 
Minister over de suggestie van de geachte afgevaardigde de 
heer Geelkerken af. 

De heer Berkhouwer (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter' 
Een van de grootste moeilijkheden bij dit debat is m.i., dat 
aan deze zaak meer factoren en facetten zijn verbonden, die 
wij niet kennen, dan factoren en facetten ervan, die wij wel 
kennen. Wij missen eigenlijk in vele opzichten de hechte 
grondslag voor een goed eigen Nederlands parlementair de-
bat uit dien hoofde. Nochtans zal ik pogen, ook onzerzijds 
een bijdrage aan deze gedachtenwisseling te leveren. Het zij 
mij vergunt, aan te vangen met een woord uit de Troon-
rede: 

„De wereld waarin wij leven, wordt door tegen-
strijdigheden gekenmerkt.". 

Alom leeft een verlangen naar vrede; niettemin zien wij 
in vele streken bittere oorlogen. Deze bittere oorlogen zien 
wij niet alleen in Vietnam, maar cok. op grotere of k'.sinera 
schaal, in andere continenten en niet het minst in Afrika. 
Ik denk hierbij aan de bloedige strijd in Nigeria en op andere 
plaatsen van de wereld. 

Zoeven is gezegd: De vrede is ondeelbaar. Er zijn mensen 
in deze wereld, die daarover ietwat anders zijn gaan denken 
in zoverre, dat, wanneer misschien op dit rrorent de vi-y?.z 
tussen de twee groten wel ondeelbaar is, er een ontwikkeling 
gaande is, dat in dat evenwicht de beide groten niet in staat 
zijn, hierendaar te beletten, dat lokale haarden ontstaan, met 
alle gevaren, die zijn verbonden aan de uitbreidde van deze 
lokale haarden, die kleineren in staat zijn, te laten ontstaan. 

Misschien is er nog wel een veel grotere tegenstrijdigheid, 
waarin wij leven, wij. die nu ai van onze planeet af de ruimte 
betreden en die ervaren, dat niettemin op hun eigen wereld 
nog een vrij chaotische toestand heerst en dat zij veraf zijn 
van een wereldomspannende rechtsorde. Het lijkt soms. dat 
de twee supermogendheden elkaar in de ruimte beter begrij-
pen en beter contact hebben dan op aarde. Ik meen, dat het 
conflict, deze b'oedigc strijd, die ons allen ter harte gaat, niet 
is los te zien van het feit, dat wij op deze planeet leven onder 
het min of meer bestaande machtsevenwicht van de twee 
giganten. Ook daarbij is weer een zekere tegenstrijdigheid 
in de ontwikkeling te onderkennen, in zoverre wanneer zich 
een zekere nieuwe confrontatie ontwikkelt in Europa en 
het nabije oosten en daartegenover een zeker naar elkaar 
groeien in het verre oosten, voorzover het betreft de beteuge-
ling van de expansiedrang van Peking-China. Het is zelfs zo 
merkwaardig, dat een Russische auteur, de heer Rostovski. 
onlangs de domino-theorie, die voordien elders werd gehul-
digd. wat Rusland betreft heeft overgenomen en heeft ge-
wezen op de exausie die vanuit China dreigt voor de omrin-

Zitting 1967-1968 TWEEDE KAMER 



Vaststelling hoofdstuk V (Buitenlandse Zaken) 1968 25ste vergadering - 6 februari '68 1 0 Ö 7 

Berkhouwer 
gende gebieden van China, conform de doctrine van Mao 
en Ling Piao. 

Het clement, dat Vietnam een onderdeel is van de mon 
diaie krachtmeting op dit moment tussen de twee giganten en 
de derde gigant in wording, is wellicht nog niet voldoende 
tot uitdrukking gebracht in dit debat, behalve misschien door 
de heer Van der Stoel, die heeft gewezen op het aspect van 
het laten vechten door Peking in Vietnam tot aan de laatste 
Vietnamees toe. Een aspect zoals dat overigens al eerder 
was gesignaleerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook voor ons is alles, wat hier ge-
beurt, niet anders te zien dan in een zekere globale samen-
hang in de wereldpolitiek, die van dien aard is geworden, dat 
iets, wat ergens in de wereld gebeurt, ons allen kan raken en 
betreffen. Als ik zo kom tot Vietnam, kunnen ook wij toe-
geven, dat Vietnam ons aangaat, al wordt er verschillend over 
gedacht, hoe ons dit raakt en hoe ons dii aangaat. 

Evenzeer geldt dit, naar het ons voorkomt, voor de mate 
waarin wij de gang van zaken kunnen beïnvloeden. In dit op-
zicht hebben wij de indruk, dat er velen zijn die zich niet een 
juiste voorstelling maken omtrent de mate waarin datgene, 
wat zij menen te moeten uiten, van invloed is op de gang van 
zaken, die zij willen beïnvloeden. Ik mag in dit opzicht mis-
schien citeren een werkje van de auteur dr. S. W. Couwen-
berg, een radicaal evangelist of eert evangelisch radicaal of 
een christen-demokraat - ik ken alle nominaties niet, mijn-
heer de Voorzitter . . . 

De heer Westerterp (K.V.P.): Democratisch Centrum Ne-
derland. 

De heer Berkhouwer (V.V.D.):. . . . die een boekje publi-
ceerde over „herlevend nationalisme". De auteur schrijft 
daarin dat wij in Nederland tot dusverre ons vaak niet warm 
maakten voor internationale politiek, maar dat daarin een 
zekere kentering te bespeuren valt. Hij zegt dan: 

„De laatste tijd is er evenwel vooral onder jongeren 
een opmerkelijke belangstelling voor bepaalde interni-
tionale politieke vraagstukken te bespeuren.". 

En dan komt, wat mij van belang lijkt te zijn: 
„De kennis van zaken is overigens niet zelden omge-

keerd evenredig met de gedemonstreerde belangstelling. 
Opvallend is ook dat deze interesse zich in het algemeen 
veel meer richt op zaken waar Nederland betrekkelijk 
weinig 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 samenwerking.". 

Ik vond dit van deze auteur een waardevolle opmerking, 
die voor een goed deel valabel is ten aanzien van het debat 
dat wij heden met elkaar voeren. Wij ervaren hierbij ook, dat 
er een zekere pressie is door eenzijdig en dwangmatig den-
ken :n termen van onvoorwaardelijkheid, dit - ik mag wel 
zeggen - lot in Amerika toe. Wat wij daarbij wel belangrijk 
vinden, is. dat wij ervaren dat wie er daar anders over denkt, 
zulks ook volmondig kan uiten. In de grote totalitaire landen, 
die, naar wij weten, toch ook bij deze zaak betrokken zijn, 
missen wij dit. Daar is dat niet het geval. 

Eigenlijk is daarom wellicht het vrij zijn om te zijn, zoals 
men wil zijn, een hogere inzet van deze oorlog, waarvan wij 
allen de hartverscheurende taferelen dagelijks kunnen gade-
slaan dankzij de media, waarover wij vrijelijk kunnen bcschik-
ken. Wij beschikken over het vrije gebruik van die media, 
•v, rdoor wij ons, gelijk aan de andere kant van de oceaan 
ook het geval is, dagelijks kunnen overtuigen van wat daar 
gaande is. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Neemt u mij niet kwalijk, 
maar ik begrijp het verband niet. 
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De heer Berkhouwer (V.V.D.): Dat merk ik. Zegt u dus 
even niets en laat u mij eerst uitspreken. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Mag ik u even uitleggen, 
waarom ik het verband niet zie? 

De heer Berkhouwer (V.V.D.): Waarom vraagt u dan niet 
een eigen spreekbeurt? U interumpeert iedereen, maar u 
spreekt zelf niet. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): !k spreek wel, ik interrum-
pecr! 

De heer Berkhouwer (V.V.D.): En ik interrumpeer u! 
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben al enige malen een 

debat gehad over deze kwestie. Wij hebben dit ook gedaan 
eind augustus verleden jaar. Wij hebben toen vrij unaniem in-
gestemd met de motie-Schuiji. Wij hebben daaraan onze in-
stemming kunnen verbinden, omdat onze fractie in die 
mo:ie sterk beklemtoond vond het element van de tweezijdig-
heid. Die motie is opnieuw ter sprake geweest. Nu is er 
voor mij een bepaald element in deze zaak, waarover ik de 
Regering een vraag zou willen stellen. 

In punt 3 van deze mo:ie staat: 

„langs ten dienste staande kanalen een dringend beroep 
te doen op de regering van Noord-Vietnam en op het 
Nationale Bcvrijdingsfront om hunnerzijds een daadwerke-
lijke bereidheid tot onderhandelen te tonen en zodra deze 
bombardementen zijn gestaakt hunnerzijds de militaire ac-
tiviteiten te beperken en mede te werken aan het sluiten 
van een wapenstilstand.". 

Nu is bij mij de vraag gerezen - en ik zou hierop graag 
een concreet antwoord van de Regering hebben - of er 
intussen aan Amerikaanse zijde niet een bereidheid is ont-
staan die veel verder gaat dan wat hier wordt gevraagd. Wij 
weten toch allen, dat in de jongste tijd de President van de 
Verenigde Staten bij herhaling heeft gezegd: Als ik nu maar 
de minste indicatie heb. dat de activiteiten niet in hevigheid 
toenemen. Er wordt zelfs niet gevraagd om een \vapenstil- 
stand. Er wordt zelfs niet gevraagd de activiteiten te beper-
ken. Als men de activiteiten maar niet laat toenemen, als 
daaromtrent maar enige indicatie bestaat dan kan al worden 
overgegaan tot het stopzetten van die bombardementen. 
Vindt de Regering niet met mij, dat die motie wat dit betreft 
eigenlijk veel verder ging en dat de Amerikaanse regering nu 
al veel verder is gegaan, veel minimaler verlangens uit, ver-
geleken bij datgene wat wij toen vroegen? Ook in het licht 
van allerlei andere ervaringen, meen ik dat dit wat betreft 
de afwikkeling van onze motie een belangrijk element is. Ik 
zou het bijzonder appreciëren, als de Regering zou willen 
mededelen wat zij dienaangaande van oordeel is. 

Na augustus heeft de Regering ook medegedeeld diep ver-
ontrust te zijn over de in Vietnam voortdurend in hevigheid 
toenemende strijd, die een ontstellend menselijk leed veroor-
zaakt. Zij zou alle mogelijkheden willen aangrijpen om 
het tot stand komen van vredesonderhandelingen te bevor-
deren. Ook hierover is al gesproken. Wij staan ook, gelijk 
het geval was tijdens de algemene politieke en financiële be-
schouwingen, hier nog achter. Hoe zou het ook onder kun-
ncn? Ik ben van oordeel, dat wij als volksvertegenwoordigers 
min of meer moeten bedenken dat het ons ontbreekt aan 
middelen om van dag tot dag te overzien welke beïnvloeding 
op dit stuk mogelijk is terzake de krijgsvoering. 

Wij moeten de Regering daarom een zekere marge van 
vrij handelen laten om naar bevind van zaken te handelen in 
de geest zoals de Kamer zich heeft geuit. 

Nu is er lang gesproken over de situatie van het Zuid-Viet-
namese volk, het al dan niet oorlogsmoe zijn, in hoeverre hef 
nog wel tot zelfbeschikking in staat is. Ach, mijnheer de Voor-
zitter, dit volk heeft nu een generatie of meer een oorlog 
ondergaan, dus dat daar een zekere apathie is ontstaan, is 
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Berkhouwer 
begrijpelijk. Ik meen, dat wij ons hierover nauwelijks behoe-
ven te verdiepen. 

Wat ik veel belangrijker vind, is het volgende: Er is ge-
zegd: Wat de laatste dagen gaande is geweest, is een arden-
nenofl'ensief; het is vergeleken met het Rundstedt-offensicf 
uit de winter van 1944. Ik betwijfel, of dit juist is; die strijd 
zou nog langer kunnen doorgaan, want er zijn nu eenmaal on-
uitputtelijke reservoirs van steeds nieuw aan te voeren gue-
rillastrijders. Ik geloof ook niet, dat het relevant is om hierop 
in te gaan. 

Zien wij nu echter de jongste ontwikkeling, het Pueblo-
incident, do grootscheepse infiltratie van Noord-Korea naar 
Zuid-Korea, de overval op het presidentspaleis in Seoel, de 
2400 commando's uit Noord-Korea die Zuid-Korea zijn bin-
nengekomen, de bijna 600 schendingen van het bestand van 
1953/1954 in het laatste jaar, de Vietcong-zelfmoordcom-
mando's, het vermoorden van burgers, het gebruiken van 
kerkhoven als opslagplaatsen en wet dies meer zij, de geregel-
de legereenheden van de Vietcong, de infiltraties ach. 
daar komt hij weer, mijnheer de Voorzitter!. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): U mag dan niet geïnterrum-
peerd willen worden, maar ik wil nu toch even vragen, of u 
nog nooit hebt gehoord van alle Amerikaanse gruwelen, 
want nu wordt mij het verhaal toch te eenzijdig. 

De heer Berkhouwer (V.V.D.): Daarvan neem ik dan akte, 
:":::iheer ^e Voorzitter, maar omdat tot dusverre nogal een-
zijdig op de ene kant is gewezen, wijs ik juist op de tweezijdig-
heid van de zaak. Misschien vindt de interrumpant dit een 
goede correctie tot hetgeen tot dusver is te berde gebracht. 

Om niet te veel in eenzijdigheid te vervallen - tot zijn on-
behagen - zal ik dan niet teveel aandacht schenken aan 
Thailand, Laos, Cambodja, Ho Tsji Minh en wat dies meer 
zij. Het spreekt vanzelf, dat ook hij dit voor ogen heeft, en 
dat het voor ons beide geldt, dat het een tweezijdige zaak is. 

Mijn vraag was: Hoe is dit alles te rijmen met Hanoi's 
bereidheid tot vredesbesprekingen en een wapenstilstand van 
een aantal dagen gedurende het Tet-feest? Ik vind dit zo moei-
lijk met elkaar te rijmen. 

Mijn vraag is daarom: Wat is te dien aanzien het oordeel van 
de Regering? Hoe rijmt zij de door allerlei terreur bege-
leide activiteiten van de laatste dagen met deze uitingen van 
bereidheid tot vredesbesprekingen? Hierbij teken ik aan, dat 
de Verenigde Staten zelfs nu nog bereid zijn, hun aanvallen 
te staken wanneer er maar de minste indicatie is dat er kan 
worden gesproken, dat een gang naar de onderhandelings-
tafel kan worden verwacht, met weglating van praktisch 
alle prealabele voorwaarden, dat men zelfs niet vraagt om te 
praten zonder schieten, wat toch eigenlijk normaal zou zijn. 
want het is een heel merkwaardige zaak om tegelijk te praten 
en te schieten — normale mensen pralen met elkaar zonder 
dat zij schieten. Maar hier wordt zelfs in beperkte mate het 
doorschieten van tegenpartij getolereerd, als dat maar niet 
in verhevigde mate plaatsvindt? Hoe ziet de Regering de rijm-
baarheid van deze acties met de orale uitingen van bereid-
heid om tot de conferentietafel te komen? 

Mijnheer de Voorzitter! Op gevaar af, in deze dieptragi-
sche zaak een conclusie te trekken in de vorm van een ge-
mcenplaats, is het helaas zo, dat wij niet anders kunnen doen 
dan van oordeel te blijven, dat, als er moet worden gepraat — 
en niets is ons liever; eigenlijk is daaromtrent tussen geen 
enkel aanwezig lid van de Kamer enig verschil van mening — 
tussen oorlogvoerende partijen, de bereidheid niet van één 
kant kan komen. Voor de hoop en het vertrouwen op ook 
maar enigerlei succesvol onderhandelen moeten tekenen ko-
men van béide kanten. Het is daarnaar dat wij reikhalzend 
uitzien. 

De heer Kronenburg (B.P.): Mijnheer de Voorzitter! Toen 
op 25 augustus 1967 een Vietnamdebat werd gehouden en 
de motie-Schuijt in stemming werd gebracht, heeft de B.P. 
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Kronenburg ca. 
zich tegen deze motie uitgesproken. De B.P. heeft gezegd, 
dat, ware het niet, dat zij er zeker van was, dat de motie 
niet haalbaar zou zijn, zij zelf een motie zou hebben inge-
diend, welke niets anders zou hebben ingehouden dan een 
aansporing aan de Regering om in plaats van démarches bij 
de Verenigde Staten te doen ter zake een oorlog, waar wij 
noch de verantwoordelijkheid voor hebben, noch ook direct 
bij betrokken zijn, de Verenigde Staten te doen laten weten, 
dat het Nederlandse volk bewondering heeft voor de inzet van 
de Verenigde Staten voor het begrip vrijheid, zoals het in de 
westerse wereld leeft en wordt gehuldigd en in welks naam 
wij zelf door de Verenigde Staten zijn bevrijd. 

Thans is deze zaak opnieuw, losgemaakt van een debat 
over de begroting van Buitenlandse Zaken, ter bespreking aan 
de Kamer gekomen. Bij monde van mijn fractievoorzitter 
heeft de B.P. verklaard geen behoefte te hebben aan deze 
aparte behandeling. Deze zaak heeft namelijk een buitenlands 
aspect, maar evenzeer een binnenlands aspect. Het buiten-
landse aspect - daarover hebben wij ons reeds eerder uitge-
sproken - is, dat wij het vervelend vinden, wanneer onze 
Minister van Buitenlandse Zaken, onze Regering en ons volk 
zich belachelijk maken door slagen in de lucht en beten in de 
grote benen van hen, die de verantwoordelijkheid dragen, 
terwijl wij ergens pretenderen daar toch ook weer achter te 
staan. Dat is onduidelijk en ook zonder stijl. 

De binnenlandse zijde van deze zaak achten wij veel ern-
stiger en juist uit dien hoofde ook verwerpelijk, dat er opnieuw 
nu op deze aparte wijze aandacht wordt besteed aan de situa-
tie Vietnam. De hele wereld gonst van oorlogsgerucht, maar 
de publiciteit en de linksgerichte politieke partijen schromen 
niet dit ene probleem hieruit te lichten, ten einde onze 
jeugd te bederven en haar voor te stellen, alsof geweld niet 
meer tot de ellendige realiteiten van onze tijd behoort en haar 
een onwezenlijke en onredelijke toekomst voor te spiegelen en 
in ieder geval haar gedachtenvorming op dit punt onzuiver te 
beïnvloeden, dit wellicht ter voorbereiding van een komende 
heilstaat in volksdemocratische zin, ook in Nederland. Wij 
wensen hier echter niet achter te staan en wijzen dit af. 

Wij hebben, zoals ik u in herinnering bracht, op 25 augus-
tus 1967 gezegd, dat wij het liefst een motie aan deze Kamer 
zouden hebben voorgelegd, waarin wij onze Regering en onze 
Minister van Buitenlandse Zaken wilden aansporen en ver-
zoeken de Verenigde Staten ons respect over te brengen voor 
hun strijd voor de vrijheid. Nu moeten wij na de jongste ont-
wikkelingen constateren, dat Washington het heel moeilijk 
heeft. Dat heeft een Amerikaan dezer dagen geschreven en 
ik geloof, dat dit juist is. Juist nu Washington het moeilijk 
heeft, geloof ik, dat wij ons, zeker in een openlijk beraad over 
deze zaak, daarover stil kunnen houden. Het is immers zeker, 
dat op dit stuk mijn partij volledig vertrouwen heeft in het 
beleid van de Regering en zeker ook in onze Minister van 
Buitenlandse Zaken. Ik geloof niet, dat wij ons schuldig moe-
ten maken aan gebrek aan eerbied voor de buitengewoon 
moeilijke positie, waarin onze grote bondgenoot en voorma-
lige bevrijder inmiddels is gekomen, door te beginnen met 
kritiek, die geen zin heeft en hoogstens enerzijds beledigend 
of in ieder geval miskennend zou kunnen zijn en anderzijds 
verder voedsel geeft aan de misleiding van onze jeugd in 
haar vorming op het gebied van het denken over wereldpro-
blemen en de wezenlijke realiteiten van onze tijd. 

De vergadering wordt te 16.46 uur geschorst 
en te 19.26 uur hervat. 

De heer Luns, Minister van Buitenlandse Zaken: Mijn-
heer de Voorzitter! Dit derde debat over Vietnam vindt 
plaats tijdens een wat verschillende sprekers hebben genoemd 
de tragische ontwikkeling voor de bevolking van het zo 
zwaar getroffen land. Ik zou dan ook willen aanvangen met 
te stellen, dat de Regering de grote bezorgdheid, die door 
alle sprekers die aan het debat van hedenmiddag hebben 
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deelgenomen tot uiting is gebracht, ten volle deelt. De situatie 
in Vietnam en de escalatie die daar plaatsvindt dwingen 
ons allen, regeringen zowel als parlementen zowel als pu-
blieke opinies tot een zich herbezinnen op de situatie en 
een zich afvragen op welke wijze de regering, i.c. de Neder-
landse Regering, kan bijdragen om een einde te maken aan 
dit inderdaad tragische conflict. 

Het lijkt mij nuttig nog eens het in dezen door de Regering 
in het verleden gevoerde beleid hier uiteen te zetten. Dit 
is dan ook in antwoord op de concrete vraag, door de ge-
achte afgevaardigde de heer Schuijt gesteld bij zijn betoog 
in eerste instantie. Ik moge in herinnering brengen, dat de 
Regering, zoals reeds herhaaldelijk is verklaard, zich tot op 
zeer grote hoogte kan verenigen niet de op 25 augustus jl. 
in de motie-Schuijt tot uitdrukking gebrachte opvattingen. 
De punten 2 tot en met 4 van de motie heeft de Regering 
zonder meer kunnen aanvaarden. Zij heeft voorts - ik 
breng het in herinnering; verscheidene geachte afgevaardig-
den hebben dit reeds gedaan — de motie in haar geheel ter 
kennis gebracht van de Amerikaanse regering en van de 
Algemene Vergadering der Verenigde Naties, als weergeven-
de de opvattingen van de grote meerderheid in het Nederland-
se parlement. Verschil van mening bestond tijdens de tot 
dusverre gevoerde debatten ter zake in feite slechts over punt 
1 van deze motie, waarbij de Regering werd uitgenodigd, 
er bij de regering van de Verenigde Staten op aan te drin-
gen de bombardementen op Noord-Vietnam te beëindi-
gen. Er werd uitgegaan van de veronderstelling, dat na stop-
zetting van de bombardementen Hanoi bereid zou zijn tot 
het aanvangen van vredesonderhandelingen. De Regering 
kon echter voor deze beoordeling der situatie niet voldoende 
steun in de uitlatingen en daden van Hanoi vinden, zulks on-
danks het feit, dat het Amerikaanse standpunt inmiddels ge-
leidelijk aan een grotere flexibiliteit is gaan vertonen. De 
geachte afgevaardigde de heer Van der Stoel en verscheidene 
andere sprekers hebben hierop reeds gewezen. De aanvan-
kelijk gestelde voorwaarde dat tegenover stopzetting van de 
bombardementen een vermindering van de militaire activi-
teiten van Noord-Vietnam zou dienen te staan heeft de Ame-
rikaanse Regering reeds geruime tijd geleden laten vallen. 
Zoals met name in de op 29 september 1967 te San Antonio 
door president Johnson gehouden rede en in de State of 
the Union Message werd verklaard, zijn de Verenigde Staten 
thans bereid tot het staken van de bombardementen wan-
neer dit spoedig zou leiden tot vruchtbare onderhandelingen 
en van deze stopzetting geen gebruik werd gemaakt voor het 
opvoeren van de militaire bevoorrading in Zuid-Vietnam. 
In dit verband hebben de geachte afgevaardigden de heren 
Schuijt en Geelkerken de vraag gesteld of hier inderdaad van 
een versoepeling van het Amerikaanse standpunt sprake 
kan zijn. Zoals ik reeds heb verklaard is de Regering van 
mening dat dit het geval is. De meer pertinent gerichte vraag 
van de heer Berkhouwer of punt 3 van de motie-Schuijt 
eigenlijk minder ver gaat dan wat de Amerikaanse regering 
thans bereid is te doen beantwoord ik eveneens bevestigend. 

Nog tijdens de op 29 november 1967 gehouden algemene 
beschouwingen in de Eerste Kamer moest de Minister-Pre-
sident constateren dat geen aanwijzingen waren verkregen 
dat Hanoi tot onderhandelingen bereid was en dat integen-
deel de reacties van Noordvietnamese zijde in de laatste tijd 
eerder onverzoenlijker schenen. Sedertdien is in de situatie 
echter een belangrijk nieuw element gekomen. Op 29 de-
cember van het vorige jaar verscheen in de pers het be-
richt dat de minister van buitenlandse zaken van Noord-
Vietnam, de heer Trinh, in een toespraak tijdens een receptie 
had verklaard dat Hanoi met de Verenigde Staten besprekin-
gen zou beginnen als de bombardementen en andere mili-
taire activiteiten tegen Noord-Vietnam onvoorwaardelijk 
zouden worden beëindigd. De Regering beschikt niet over 
meer gegevens dan die welke in het persbericht zijn vervat. 
Ik merk dit op in antwoord op de vraag van de geachte af-

gevaardigde de heer Geelkerken. Dit neemt niet weg dat 
de Regering deze indicatie van een gunstige wijziging in de 
houding van zodanig gewicht achtte dat zij op 5 januari 
jongstleden door tussenkomst van de Amerikaanse ambas-
sadeur hier ter stede een dringend beroep op de Amerikaanse 
regering heeft gedaan om, ingeval Hanoi inderdaad tot onder-
handelingen bereid mocht blijken daarop zo positief moge-
lijk te reageren. De woorden „zo positief mogelijk te rea-
geren" waren in de aan de Amerikaanse regering overgc-
brachte boodschap in deze vorm gesteld. Op de vraag van de 
geachte afgevaardigde de heer Geelkerken en de geachte af-
gevaardigde de heer Van der Stoel of dit kan worden be-
schouwd als een tenuitvoerbrenging van de motie-Schuijt 
antwoord ik dat het een uitvoering is in zoverre het uitdruk-
king geeft aan het gemeenschappelijk gevoel van Kamer en 
Regering, iedere reële kans op vrede en op vredesonderhan-
delingen. ook al is zij nog zo klein, aan te grijpen. Ik zeg dit 
in antwoord op de vraag van de geachte afgevaardigde de 
heer Bos. 

De ruime formulering van dit beroep van de Nederlandse 
Regering op de Verenigde Staten heeft betrekking op het 
probleem van de onderhandelingen in al zijn aspecten, der-
halve niet alleen op stopzetting van bombardementen doch 
ook op alle andere kwesties die voor het op gang brengen van 
de onderhandelingen mede bepalend zijn, zoals tijd, plaats, 
kader, agenda en deelnemers aan het gesprek. 

Naar aanleiding van dit beroep heeft minister Rusk mij nog 
dezer dagen in een uitvoerige persoonlijke schriftelijke bood-
schap onder meer verzekerd dat de Amerikaanse regering 
zeer bepaald en in alle ernst en langs velerlei wegen tracht 
na te gaan of het mogelijk is na stopzetting van de bombar-
dementen met Hanoi tot vruchtbare onderhandelingen te ko-
men. Minister Rusk voegde hieraan toe dat hij blijft trachten 
van Hanoi een reactie op deze polsingen te verkrijgen. 
Het is niet oninteressant dat ik hierbij de datum geef, name-
lijk 1 februari, dus enkele dagen geleden, toen de nieuwe 
zware aanvallen op verschillende steden in Zuid-Vietnam 
reeds plaats vonden. 

Ik geloof niet dat het zin heeft hier thans in discussie te 
treden over de juiste betekenis van Minister Trinh's woor-
den. Het zou ook uitzonderlijk moeilijk zijn daarover een 
gemeenschappelijk oordeel te vormen. De formulering van 
zijn uitlating en die van de Noordvietnamese vertegenwoor-
diging in Parijs, waarover de geachte afgevaardigde de heer 
Bos heeft gesproken, zijn, voor zover zij uit de pers bekend 
zijn geworden, niet zo stringent dat iedere twijfel aan de be-
doeling volstrekt uitgesloten kan worden geacht. In het bijzon-
der trekt het de aandacht dat in beide verklaringen de vier 
bekende voorwaarden van Hanoi met opmerkelijke nadruk 
als basis voor de oplossing van het Vietnamese geschil 
worden genoemd. Indien hieruit zou moeten worden afgeleid 
dat deze vier punten als preliminaire condities voor onder-
handelingen zouden worden gesteld, zou dit in feite betekenen 
dat er geen ruimte overblijft voor een compromis dat voor 
alle partijen aanvaardbaar is. Washington, als eerste betrok-
kene en vanuit de verantwoordelijkheid zoals Amerika die 
ziet, wenst over dit en over eventuele andere punten welke 
voor een inzicht in de bedoelingen van Hanoi van belang 
zijn. klaarheid te krijgen alvorens de zo gewichtige beslissing 
als de onvoorwaardelijke stopzetting van de bombardemen-
ten te nemen. 

Door verscheidene sprekers is onderstreept dat het onmoge-
lijk is voorbij te gaan aan de omstandigheid dat de militaire 
situatie en, als gevolg daarvan, het klimaat voor onderhande-
lingen door het thans losgebroken, blijkbaar reeds lang door 
Noord-Vietnam en de Vietcong voorbereide offensief, ge-
paard gaande met verregaande terreuracties tegen de burger-
bevolking in de voornaamste steden van Zuid-Vietnam, aan-
zienlijk verslechterd is. Onvermijdelijk dringt zich hierbij de 
vraag op - de geachte afgevaardigde de heer Berkhouwer 
bracht dit ter sprake - of in het licht van deze sterk toege-
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nomen militaire activiteit de verklaring van minister Tiïnh 
al dan niet als een politieke manoeuvre moet worden be-
schouwd. Ook kan de vraag rijzen of met deze escalatie der 
middelen wellicht gehoopt wordt de eigen uitgangspositie 
bij eventuele vredesonderhandelingen zo sterk mogelijk te 
maken. Deze vraag is met name opgeworpen door de geachte 
afgevaardigde de heer Bos. Uiteraard is dit de meest optimis-
tische veronderstelling. Een tragisch feit is echter dat het reeds 
zo zwaar geteisterde Vietnamese volk nieuwe beproevingen 
ondergaat. Wat ook de bedoelingen zijn die schuilen achter 
het oplaaien van de strijd, de Regering is er, met name op 
grond van de door mij zo juist geciteerde boodschap van mijn 
Amerikaanse ambtgenoot, van overtuigd dat Washington zal 
voortgaan met het zoeken naar wegen om tot vredesonderhan-
delingcn te komen. Dit betrof de allerlaatste vraag in het 
betoog van de geachte afgevaardigde de heer Bos. Mocht de 
situatie zich, naar wij hopen, zodanig ontwikkelen dat onder-
handelingen plaats zullen vinden dan zal, naar de opvatting 
van de Regering, in eerste instantie daarbij dienen te wor-
den gestreefd naar het tot stand brengen van een staakt het 
vuren. 

In de tweede fase zullen modaliteiten dienen te worden 
gevonden om de invloed van buitenlandse troepen in Zuid-
Vietnam en in de situatie aldaar geleidelijk te verminderen en 
ten slotte geheel te beëindigen. Na een eventue'e afkoelings-
periode zouden voorzieningen voor het houden van verkiezin-
gen onder internationale controle dienen te worden getroffen. 
Ten slotte zouden beide delen van Vietnam kunnen trachten 
overeenstemming te bereiken over een regeling inzake hun een-
wording. Ik geef deze beschouwing naar aanleiding van 
concrete vragen, die mij vanuit de Kamer zijn gesteld. 

Ik heb reeds verklaard en ik herhaal het, dit naar aanleiding 
van pertinente vragen van de geachte afgevaardigde de heer 
Van der Stoel: de Regering ziet de na te streven oplossing 
als een gebaseerd op de akkoorden van Genève. In dit ver-
band deel ik de mening van de geachte afgevaardigde de heer 
Schuijt, dat een oplossing zou kunnen worden gevonden door 
neutralisatie van het gehe'e betrokken gebied. Dit zou ook 
in overeenstemming zijn met de geest van de akkoorden van 
Genève. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft de motie-Schuijt hoop 
ik. dat de Kamer er begrip voor zal kunnen opbrengen, dat, ge-
zien mijn zoeven gegeven uiteenzetting, de Regering van me-
ning is, dat na de verschillende démarches, die zij reeds bij de 
Amerikaanse regering heeft gedaan, daarbij inbegrepen de 
uiteraard niet in de publiciteit gekomen openhartige en ver-
regaande stappen, die ik bij de hoogste leiding te Washington 
heb ondernomen en de van mijn ambtgenoot ontvangen 
boodschap, waarover ik zojuist sprak, het onjuist zou zijn 
thans op dit punt nieuwe stappen te ondernemen. Hiermede 
heb ik. tevens een antwoord gegeven op de vraag van de geach-
te afgevaardigde de heer Visser. 

In de motie van de heer Van der Stoel, naar wiens interes-
sante beschouwing ik met belangstelling heb geluisterd, wordt 
op een ander punt een beroep op de Regering gedaan. Ik zal 
hierop thans mijn reactie geven. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik mag de Kamer in herinnering 
brengen, dat reeds bij voorgaande gelegenheden de Regering 
haar bereidheid tot uitdrukking heeft gebracht een beroep 
te doen op beide partijen om de weg van vredelievend overleg 
op te gaan en een einde te maken aan de oorlogshandelingen. 
De Kamer zal zich in dit verband herinneren, dat ik tijdens het 
debat van 29 november jl. heb medegedeeld, dat ik het be-
roep op partijen, dat in de motie-Schuijt was neergelegd niet 
alleen bij Washington heb bepleit doch zulks ook bij Hanoi 
door middel van de vertegenwoordiging van Noord-Vietnam 
te Boekarest. Van Hanoi is nimmer enige reactie ontvan-
gen, ook niet door de regering van Roemenië. 

In de door de geachte afgevaardigde de heer Van der 
Stoel en vier andere geachte afgevaardigden ondertekende mo-
tie wordt meer expliciet de Regering verzocht een initiatief te 

nemen bij de betrokken partijen ten einde door middel van 
onverwijlde staking van de vijandelijkheden tot onderhande-
lingen te komen en te zijner tijd, op basis van het zelfbe-
schikkingsrecht en onder internationaal toezicht, zoals voorzien 
in de akkoorden van Genève, het vertrek van alle buitenland-
se troepen te bewerkstelligen. Dit is neergelegd in het tot de 
Regering gerichte uitvoerende gedeelte van deze motie. 

Mijnheer de Voorzitter! De Regering is bereid aan dit be-
roep gehoor te geven; zij zal dit doen zich aansluitende bij de 
door de geachte afgevaardigde de heer Geelkerken voorgestel-
de verschillende procedures. Dit betekent, dat de Regering 
zich allereerst met de andere Beneluxlanden en eventueel 
ook met de andere landen van de Westeuropese Unie in 
verbinding zal stellen ten einde de in de motie-Van der Stoel 
bedoelde initiatieven een zo breed mogelijke basis te geven. 

Daarnaast zal de Regering onderzoeken of met commu-
nistische en niet gebonden-landen een dergelijk initiatief 
eveneens tot stand kan worden gebracht. In dit verband zal 
ook worden onderzocht of de door de geachte afgevaardig-
de de heer Visser genoemde zogenaamde ,,groep van 10" 
nuttige diensten zal kunnen verrichten. Op deze wijze kan, 
naar het mij voorkomt, een gelukkige combinatie worden 
verkregen tussen de inhoud van de motie van de geachte af-
gevaardigde Van der Stoel en de door de geachte afgevaar-
digde de heer Geelkerken gedane zo positieve suggesties. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik herhaal, dat de Regering het 
in de motie-Van der Stoel neergelegde beroep kan aanvaar-
den en dit op de door mij geschetste wijze zal uitvoeren. 

Wat betreft de door de geachte afgevaardigde de heer Van 
der Spek ingediende moties meen ik, dat de geachte afge-
vaardigde niet verbaasd zal zijn, wanneer ik hier stel, dat 
de motie die eenzijdig terugtrekking eist van de Amerikaan-
se troepen niet aanvaardbaar is. Hetzelfde geldt voor de 
motie die aandringt op onmiddellijk, onvoorwaardelijk en 
definitief staken van de bombardementen op Noord-Vietnam. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Welke andere troepen zou-
den dan nog kunnen worden teruggetrokken? 

Minister Luns: Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat de 
geachte afgevaardigde op deze vraag wel een heel duidelijk 
antwoord weet. Teruggetrokken zouden kunnen worden bij 
voorbeeld de Noordvietnamese troepen in Zuid-Vietnam. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Dat zijn dus Vietnamese 
troepen in Vietnam. 

Minister Luns: Mijnheer de Voorzitter! Ik meen, dat dit 
debat, zoa's de geachte afgevaardigde al heeft gezegd, beter 
verschoond kan blijven interrupties. Zijn standpunt is nu een-
maal niet hetzelfde als dat van het merendeel van deze Ka-
me r. 

De heer Van der Lek (P.S.P.): Ik wilde het alleen vcrdui-
delijken, Excellentie. 

Minister Luns: U heeft het verduidelijkt. 
Mijnheer de Voorzitter! Deze motie gaat dan ook verder 

dan de motie van de geachte afgevaardigde de heer Schuijt 
indertijd, aangezien het element definitief is gevoegd bij bei-
de andere elementen. 

Mijnheer de Voorzitter! In de huidige, zoals ik al meer-
malen heb gezegd, tragische situatie in Vietnam kan de Re-
gering rechtstreeks wel iets doen ten gunste van de lijden-
de bevolking, namelijk op humanitair gebied. Hierop is met 
name door de geachte afgevaardigden de heren Geelker-
ken en Van der Stoel gewezen en aangedrongen. Nederland 
doet zulks ook. Wij - ik doel speciaal op Minister Udink, 
mede namens wie ik thans spreek, en mijzelf - zijn van plan 
hiermede door te gaan. 

De Regering heeft nog recentelijk voor de lediging van de 
nood van de kinderen van Noord- en Zuid-Vietnam een mil-
joen gulden ter beschikking van het U.N.I.C.E.F. gesteld. Dit 
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bedrag komt boven het bedrag van f 12.500.000 dat vanaf 
1966 reeds is besteed aan projecten in Vietnam. De Regering 
zal, dit met name als antwoord op de suggestie van de geach-
te afgevaardigde de heer Schuijl, deze hulp ongetwijfeld op-
voeren, zodra de vrede in het zo beproefde land zal zijn her-
sield. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik moet nog antwoorden op een 
specifieke vraag van de geachte afgevaardigde de heer Van 
der Spek. Ik kan hem mededelen, dat ik kennis heb genomen 
van de inhoud van de brochure „Vietnams unheld elections" 
van de heer Weinstein. Hoewel deze een aantal zeer intercs-
sante punten naar voren brengt, deel ik niet zijn conclusie, 
dat op juridische gronden zou zijn te verdedigen, dat het niet 
toelaten van verkiezingen in 1956, waartoe Zuid-Vietnam 
krachtens de Geneefse Akkoorden verplicht was, een rechts-
grond zou opleveren voor een gewapend optreden van Noord-
Vietnam. Deze stelling wordt onderschreven door mijn ju-
ridische adviseurs. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Dat is niet bepaald, wat 
ik eruit concludeer. 

Minister Luns: Dan zijn wij het daar over eens. 
De geachte afgevaardigde de heer Van der Spek heeft nog 

een vraag gesteld over het zogenaamde Vietnam-tribunaal. 
De Regering acht de bijeenkomsten van dit zogenaamde tri-
bunaal een parodie van rechtspleging, mede gezien de om-
standigheid, dat daar, zoals bekend, uitsluitend getuigen a 
charge aanwezig zijn. Zij vermag niet in te zien, hoe derge-
lijke bijeenkomsten een oplossing van het probleem Vietnam 
een stap naderbij kunnen brengen. Zij ziet dan ook geen re-
den om enigerlei medewerking te verlenen voor het houden 
van de derde zitting van het Vietnam-tribunaal in Nederland. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Excellentie, u zoudt daar-
bij wel behoren te vermelden, dat de getuigen a décharge 
zijn gevraagd, maar niet zijn gekomen. Het is dus nauwelijks 
een argument voor uw afwijzing te noemen. 

Minister Luns: Ik kan de geachte afgevaardigde naar de 
verslagen van het Vietnam-tribunaal verwijzen. De geachte af-
gevaardigde is objectief genoeg om niet te onderschrijven, al-
thans gedeeltelijk, wat ik zoeven heb gezegd. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Ik onderschrijf niet de 
conclusie, dat, wanneer er geen getuigen a décharge zijn ge-
weest, er aanleiding is, er afwijzend tegenover te staan. Zij 
hebben de volste kans gehad om te komen. 

Minister Luns: Ik heb mijn standpunt wat de vraag van de 
geachte afgevaardigde betreft uiteengezet. De geachte afge-
vaardigde heeft verduidelijkt, wat zijn standpunt is. Ik heb 
deze twee concrete vragen thans beantwoord. Ik- wil hiermee 
mijn beschouwing beëindigen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de spreektijd in tweede termijn 
te bepalen op ten hoogste tien minuten per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt te 19.52 uur geschorst 
en te 20.48 uur hervat. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! 
Het antwoord van de Minister - het zal hem niet verbazen -
heeft ons bijzonder weinig bevredigd. Hij is helemaal niet 
op de feiten ingegaan; dat is bij hem gebruikelijk, wanneer 
het Vietnam-debatten betreft. Zijn antwoord is niet in over-
censtemming met de ernst van de zaak, wanneer hij er zich 
op een dergelijke manier vanaf maakt. 

Dit blijkt b.v. uit de manier, waarop de Minister is inge-
gaan op de brochure van de Cornell-University „The Unheld 

Van der Spek 
Elections". Uiteraard neem ik aan, dat de Minister deze 
brochure heeft gelezen. De Minister zegt, dat hij hierin nu 
niet bepaald rechtsgronden heeft gevonden voor de gewapcn-
de aanval van Noord-Vietnam op Zuid-Vietnam. Bij interrup-
tie heb ik al gezegd, dat ik er deze ook niet in heb gevon-
den. Het gaat echter om heel andere zaken. Destijds is bij 
gelegenheid van de discussie over de vraag, hoe de zaken 
daar tot stand waren gekomen, van onze zijde gesteld, dat 
in deze brochure bijzonder duidelijk uit de doeken is gedaan 
hoe de regcring-Diem destijds heeft geweigerd verkiezin-
gen te houden en voor te bereiden en hoe die regering daar-
bij gesteund is door de houding van de Verenigde Staten. Dit 
zijn feiten, die ook door William Bundy, Amerikaans onder-
minister van Buitenlandse Zaken, zijn toegegeven in zijn 
speech van 15 augustus 1967. Op dat punt wilde ik het 
geheugen van de Minister wat opfrissen; ik heb hem enkele 
malen aanbevolen die brochure te lezen. Er is geen enkele 
rechtsgrond voor een aanval van Noord-Vietnam op Zuid-
Vietnam uit te halen, sterker nog, mijnheer de Voorzitter, er 
is helemaal geen aanval van Noord-Vietnam op Zuid-Viet-
nam geweest. Ook daarover hebben wij uitvoerige discussies 
gehad en ook toen heeft de Minister op de ontelbare feiten, 
die onder andere van mijn kant zijn aangedragen, in wezen 
niet gereageerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Een ander voorbeeld van de 
slordige beantwoording was de opmerking van de Minister 
over het Vietnam-tribunaal. Toen hem bleek - hij wist het 
misschien niet - dat er getuigen a décharge waren uitge-
nodigd maar niet waren gekomen, heeft hij deze zaak in 
feite maar weggewuifd. 

Mijnheer de Voorzitter! Naar aanleiding van datgene, wat de 
geachte afgevaardigde de heer Van der Stoel heeft gezegd, wil 
ik nog een opmerking maken. Om te illustreren wat hij be-
doelde met oorlogsmisdaden, heeft hij twee voorbeelden ge-
noemd. Beide voorbeelden betroffen handelingen van de kant 
van Aziaten; aan de ene kant een handeling van een Zuid-
Vietnamees en aan de andere kant een handeling van een 
Vietcong-strijder. Ik zou aan de heer Van der Stoel willen 
vragen - hierop zou ik graag een antwoord hebben — of 
hij bij toeval of misschien met opzet een vermelding van 
een Amerikaanse handeling, die zo zou kunnen worden be-
titeld, heeft weggelaten. Is de heer Van der Stoel het met 
de vele (ook Amerikaanse) geluiden van gewicht eens, dat 
van Amerikaanse kant voortdurend op grote schaal in Viet-
nam oorlogsmisdrijven zijn en worden gepleegd? 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister heeft op een gegeven 
moment gezegd, dat hij zich heeft gesteld op het stand-
punt van de akkoorden van Genève. Hij is intelligent ge-
noeg - om zijn woorden te gebruiken — om te weten, dat 
er. wanneer die akkoorden werkelijk uitgevoerd zouden zijn, 
geen Amerikaanse militairen in Vietnam aanwezig zouden 
zijn. 

De Minister heeft zich afgevraagd — dit betreft een ander 
deel van zijn antwoordje — wat de motieven van dit offen-
sief van de kant van de Vietcong eigenlijk zijn geweest. Ik 
ben er ten zeerste van overtuigd, dat de Minister — ik ge-
bruik opnieuw zijn woorden - intelligent genoeg is om te 
begrijpen, dat de bevolking van een land, dat bezet is en op 
een dergelijke manier gemaltraiteerd wordt, probeert de be-
zetter uit dat land te krijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister en enkele geachte af-
gevaardigden hebben gesproken over de versoepeling van de 
Amerikaanse voorwaarden. Ik herinner eraan, dat bij het 
vorige full scalc Vietnamdebat met name van onze kant is 
gesteld, dat de Amerikaanse voorwaarden in de tijd, die to~n 
net verstreken was, keer op keer zijn verscherpt. Ik moet 
zeggen dat, wanneer er op het ogenblik sprake is van enige 
versoepeling - een geringe naar mijn mening - deze steeds 
genaard traat met een verhoging van bij voorbeeld het troe-
pental, met een escalatie. Het meest wezenlijke ten aanzien 
van de onderhandelingskwestie is, dat het Nationale Bevrij-
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dingsfront stelselmatig als zelfstandig lichaam buiten beschou-
wing wordt gelaten. Het gaat steeds over Noord-Vietnam. 
Maar Amerika heeft Noord-Vietnam aangevallen. Langzamcr-
hand is algemeen aanvaard, dat de gehele Maddox-affaire in 
de Golf van Tonkin in 1964 is uitgelokt. Destijds hebben w'j 
dit niet door gehad. Langzamerhand begint de credibility 
gap, waarover niet voor niets wordt gesproken, ook tot ons 
bewustzijn door te dringen. De Amerikaanse aanval op Noord-
Vietnam is een eenzijdige zaak. Bij de onderhandelingen gaat 
het om het Nationale Bevrijdingsfront, dat in Zuid-Vietnam 
met de Verenigde Staten in gevecht is. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister heeft niet geantwoord 
op mijn vraag - ik geef hem toe, dat hij wel op enkele 
andere vragen heeft geantwoord - hoe groot hij op het 
ogenblik de gevaren van escalatie op een werkelijk levens-
gevaarlijkse schaal acht. Ik wil hierop graag een antwoord 
ontvangen. De Minister is intelligent genoeg om een ant-
woord te geven. Ik ben bijna geneigd te zeggen, dat hij niet 
genoeg geïnteresseerd is om te antwoorden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen, dat zoals ook bij vorige 
gelegenheden de beantwoording van de Minister zich niet in 
de geringste mate bij het standpunt van degenen, die de 
Amerikaanse Vietnampolitiek ten sterkste bestrijden, heeft 
aangepast. Ik handhaaf uiteraard mijn moties. 

De heer Schuijt (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Er zijn 
op het ogenblik drie moties ingediend. Het zal niemand ver-
bazen, dat wij geen moeite hebben met de motie-Van der 
Stoel. Geen enkel element in deze motie wijkt af van het door 
ons in dezen ingenomen standpunt. 

De moties van de heer Van der Spek c.s. zijn in strijd met 
de standpunten, die wij ter zake hebben ingenomen. De argu-
menten, die de Minister heeft gebruikt, maken wij dan ook 
gemakkelijk tot de onze. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil deze korte verklaring over 
de moties afsluiten met op te merken, dat in de verklaring 
van de Minister veel zit, dat ons heeft aangesproken. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Kan de heer Schuijt mis-
schien zeggen welke argumenten hij van de Minister heeft 
vernomen tegen mijn moties? 

De heer Schuijt (K.V.P.): Ik wil hierop met genoegen in-
gaan, mijnheer de Voorzitter. Het eerste betrof de eenzijdig-
heid en het tweede betrof het definitieve argument. 

De heer Van de Spek (P.S.P.): Zijn die argumenten voor 
u overtuigend? 

De heer Schuyt (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
hieraan toevoegen, dat wij met instemming kennis hebben 
genomen van de verschillende démarches, die de Regering 
reeds bij de Amerikaanse regering heeft ondernomen, waar-
bij zijn inbegrepen, zoals de Minister zei, de uiteraard niet in 
de publiciteit gekomen openhartige en vergaande stappen, 
die bij de hoogste leiding te Washington zijn ondernomen. Ik 
onderstreep de hoogste leiding. Daarvoor past onzerzijds 
een woord van erkentelijkheid en waardering. 

De heer Geelkerken (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Het 
heeft mijn fractie goed gedaan, dat in een kwestie, die van 
zo eminent belang is èn voor Vietnam èn voor de Verenigde 
Staten èn voor tal van andere volkeren, de Regering en de 
overgrote meerderheid van de Kamer elkaar hebben gevonden 
in een zoeken naar hetgeen wij met onze helaas zeer beperkte 
krachten in dit geval nog kunnen doen. Het heeft ons zeer 
verheugd, dat wij van de Minister hebben vernomen, dat op een 
wijze, die niet in de publiciteit is gekomen, de motie-Schuijt toch 
in feite is uitgevoerd, zodat elk verschil op dit punt tussen 
de Regering en de grote meerderheid van de Kamer is ver-
dwenen. Het heeft ons ook goed gedaan, dat de Minister de 
weg, die wij samen hebben gevonden om ten minste iets te doen 
en die is belichaamd in de motie van de heer Van der Stoel 
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enerzijds en in de suggesties anderzijds, die aan de rechterzij-
de zijn gedaan, een gelukkige weg acht en dat hij deze aange-
wezen weg wil volgen. 

Ik wil nog een enkele opmerking over de moties maken. 
Het zal u niet verbazen, dat de motie van de heer Van der 
Spek, voorkomende op stuk nr. 40, voor mijn fractie volledig 
onaanvaardbaar is, omdat zij eenzijdig is gericht tegen de 
Verenigde Staten en geen rekening houdt met de belangen 
van grote delen van het volk van Zuid-Vietnam en van vele 
vluchtelingen uit het Noorden, noch afgezien van de belangen 
van tal van andere volkeren in de omgeving van Vietnam. 

Wat de tweede motie van de heer Van der Spek betreft, 
mijn fractie is ook tegen deze motie. Zij heeft zich op 25 
augustus akkoord verklaard met de motie-Schuijt, die het on-
middellijk staken van de bombardementen beoogde. In de nu 
voorliggende motie is het woord „definitief" er bijgekomen, 
hetgeen ons te ver gaat. 

Wat de motie van de heer Van der Stoel betreft, heb ik 
reeds gezegd, dat mijn fractie vóór deze motie is en zich 
hiermede - wat de overgrote meerderheid van mijn fractie 
betreft — ook volledig kan verenigen. Er zijn twee leden in 
mijn fractie, die bezwaar hebben tegen de derde considerans. 
Zij zullen niettemin vóór de motie stemmen, omdat zij wel 
volledig met het dictum van de motie kunnen instemmen. 

De heer Bos (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de 
Minister gaarne dank zeggen voor de beantwoording van mijn 
vragen. Ik heb geen behoefte eraan, hieraan nog nadere vragen 
te verbinden. Ik wil alleen nog mijn bijzondere waardering 
uitspreken voor het beroep, dat hij op 5 januari jl. heeft ge-
daan op de regering van de Verenigde Staten. 

Wat de voor ons liggende moties betreft, moet ik zeggen, dat 
mijn fractie uitvoerig heeft gediscussieerd over de motie van 
de heer Van der Stoel. Met het beroep, dat in deze motie op 
de Regering wordt gedaan - mede gezien het antwoord van 
de Minister en de door hem voorgestelde uitvoering —, gaat 
mijn fractie gaarne akkoord. Wij zullen dan ook vóór de mo-
tie stemmen. Wij verheugen ons erover dat de Minister bereid 
is om de motie, zoals die nu voor ons ligt, over te nemen. 

Wat de beide moties van de heer Van der Spek betreft, kan 
ik mij aansluiten bij hetgeen de vorige spreker, de heer Geel-
kerken daarover heeft opgemerkt. Ook wij vinden namelijk 
de ene motie, waarin alleen een beroep wordt gedaan op de 
Verenigde Staten, te eenzijdig, terwijl de andere motie vol-
gens ons overbodig is en zij bovendien te ver gaat door de in-
voeging van het woord „definitief". 

De heer Van der Stoel (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik heb met genoegen kennis genomen van het feit dat de Mi-
nister bereid is, uitvoering te geven aan de door de heer 
Visser en mij ingediende motie. Ik heb er uiteraard in prin-
cipe geen bezwaar tegen - ik zie zelfs ook duidelijke voor-
delen —, wanneer bij de uitvoering van die motie ook andere 
mogendheden worden betrokken, zoals door de geachte af-
gevaardigde de heer Geelkerken is gesuggereerd en ook door 
de Minister is aanvaard. Toch zou ik in dit verband een twee-
tal vragen willen stellen. Ik heb bij de opsomming van de 
heer Geelkerken eigenlijk gemist de Scandinavische landen, 
waarmee wij zeer nauwe vriendschapsbetrekkingen onderhou-
den en die, zoals de Minister bekend is, ook een zeer leven-
dige belangstelling voor het Vietnamprobleem hebben. Ik 
meen dat het stellig gewenst zal zijn, bij deze consultaties 
ook deze landen te betrekken en niet uitsluitend de landen van 
de West-Europese Unie. — 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Dat zijn de niet gebonden 
landen. 

De heer Van der Stoel (P.v.d.A.): Van de Scandinavische 
landen zijn Noorwegen en Denemarken, zoals de heer Bies-
heuvel ongetwijfeld bekend is, lid van de N.A.T.O. 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Maar Zweden niet. 
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De heer Van der Stoel (P.v.d.A.): Voorts een tweede 
vraag in verband met de uitvoering van de door mij ingc-
diende motie. Zo'n consultatieproces dreigt nogal eens uit te 
dijen in de tijd, hetgeen in de gegeven omstandigheden als 
een bezwaar moet worden beschouwd. Ik zou graag van de 
Minister vernemen dat hij bij de uitvoering de nodige spoed 
zal betrachten en daarbij eerder aan een termijn van enkele 
weken dan van maanden denkt. Ik geloof dat er periculum 
in mora is en dat het van het grootste belang is, zo snel mo-
geiijk te handelen. 

Mijn motie bevat ook een passage, waarin wordt gespro-
ken over de noodzaak om door een onvoorwaardelijke be-
eindiging van de bombardementen op Noord-Vietnam de 
weg te helpen openen tot het beëindigen van de strijd. Dat 
is uiteraard een herinnering aan de motie-Schuijt en de op 25 
augustus 11. door de indieners gegeven toelichting daarop. Nu 
heeft het antwoord van de Minister in eerste termijn mij op 
dit punt toch onvoldoende duidelijkheid gegeven. Ik acht het 
bepaald nodig dat de Minister op dit punt wat meer laat ho-
ren en duidelijker zijn standpunt bepaalt dan tot dusver het 
geval is geweest. De Minister sprak over een démarche van 
5 januari jl., gedaan toen er een verschuiving was in het stand-
punt van Hanoi, waarin een beroep werd gedaan op de Ame-
rikaanse regering zo positief mogelijk op de standpuntveran-
dering in Hanoi te reageren, zij het dan ook dat hij tegelij-
kertijd in zijn beantwoording aangaf dat hij over de omvang 
en de betekenis van de standpuntverschuiving van Hanoi nog 
in het onzekere verkeerde, hetgeen blijkbaar ook het geval 
is voor de Amerikaanse regering. De Minister zei echter ook 
— ik hoop dat ik hem juist citeer en anders zal hij mij wel 
corrigeren - dat in het kader van de démarche, waarin op een 
zo positief mogelijke houding van Washington werd aange-
drongen, een zodanige formulering was gekozen, dat die zo 
positief mogelijke houding eigenlijk betrekking had op een 
groot aantal onderwerpen, op tijd, plaats, kring van deelne-
mers aan het toekomstige vredesoverleg en ook op de stop-
zetting van de bombardementen. Ik zou nu dus graag van 
de Minister vernemen, hoe ik dit moet vertalen. Betekent dat 
nu dat de Minister heeft gezegd: Ga tot de stopzetting van 
de bombardementen over, of: Neem een zo positief mogelijke 
houding aan ten aanzien van de mogelijkheid van stopzetting 
van de bombardementen, wat naar mijn oordeel een aanzien-
lijke verzwakking zou zijn? Ik weet natuurlijk, dat de Minister 
bovendien heeft geduid op vertrouwelijk overleg, dat hij heeft 
gehad met de hoogste leiding in Amerika, en in dit verband 
heeft verklaard — opnieuw hoop ik, dat ik hem goed citeer 
—, dat hij nu geen noodzaak zag om verdere uitvoering te ge-
ven aan de motie-Schuijt. Dit zou kunnen betekenen, mijn-
heer de Voorzitter, dat de Regering een uitspraak van de Ka-
mer. waarop blijkens de discussie ook van vanmiddag door 
de grote meerderheid van de Kamer hoge prijs wordt ge-
steld, naast zich neer zou leggen. Dit zou natuurlijk een zeer 
ernstige zaak zijn in de verhouding tussen Kamer en Rege-
ring. Het zou ook kifnnen betekenen, dat, zij het dan blijkbaar 
langs vertrouwelijke kanalen, wel uitvoering is gegeven aan 
punt 1 van de motie-Schuijt, maar dan acht ik het toch wel 
nodig, dat de Regering op dit punt een verduidelijking van 
haar standpunt geeft en ons niet zozeer in het ongewisse laat 
als thans het geval is. 

Een enkele opmerking, mijnheer de Voorzitter, zou ik nog 
willen maken over het Vietnam-tribunaal. Ik spreek nu niet 
over de waarde daarvan. De Minister heeft, als ik hem goed 
heb begrepen, aangeduid, dat de Regering niet bereid is, dit 
tribunaal in Nederland toe te laten. Ik zou dus graag van hem 
vernemen, gezien het feit, dat in Nederland in het algemeen 
een grote mate van vrijheid van meningsuiting bestaat, op 
welke juridische gronden de Regering meent, dat zulks niet 
kan worden toegestaan. Ik neem aan, dat hij ons op dit punt na-
dere mededelingen zal kunnen doen. 

Ten slotte kom ik tot de beide moties-Van der Spek. In de 
eerste plaats de motie, waarin wordt aangedrongen op „on-

Van der Stoel e. a. 
middellijk, onvoorwaardelijk en definitief staken van de 
bombardementen op Vietnam" (stuk nr. 41). 

Mijn fractie is bereid, voor deze motie te stemmen, zij het 
dan ook, dat wij de motie opvatten in deze zin, dat bij deze 
aandrang op staking van de bombardementen, voor wat Zuid-
Vietnam betreft, waar ook veldslagen woeden, met name 
wordt gedacht aan bombardementen, die in het bijzonder 
gevaar opleveren voor de burgerbevolking. Tegelijkertijd ziet 
mijn fractie deze motie in nauw verband met de motie, zoals 
zij door mijn fractie en door de fractie van D'66 is ingediend, 
waarin een nauw tijdsverband wordt aangebracht tussen de 
stopzetting van de bombardementen en de stopzetting van de 
vijandelijkheden, in die zin dat de stopzetting van de vijan-
delijkheden zo snel mogelijk moet volgen op de stopzetting 
van de bombardementen. 

In de tweede motie-Van der Spek wordt de Regering uitge-
nodigd, „bij de regering van de Verenigde Staten erop aan te 
dringen de oorlog in Vietnam te staken en haar troepen uit 
dat land terug te trekken". Mijnheer de Voorzitter! Mijn frac-
tie zal in haar geheel tegen deze motie stemmen op grond van 
de overweging, dat in de motie, die door mijn fractie en die 
van D'66 is ingediend, ook op het vertrek van buitenlandse 
troepen wordt aangedrongen, maar dan in het kader van een 
onderhandelingsproces, hetgeen dus de nodige waarborgen 
kan scheppen voor een geordende gang van zaken. Wij hebben 
dus geen behoefte aan deze motie-Van der Spek en wij menen, 
dat in onze eigen motie de gedachte van de wenselijkheid van 
terugtrekking van buitenlandse troepen, met name ook Ame-
rikaanse troepen, voldoende tot uiting is gebracht. 

De heer Visser (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Om maar 
met het positieve te beginnen, wil ik zeggen, dat wij het 
prettig vinden dat de Minister een aantal suggesties uit deze 
Kamer heeft overgenomen en een aantal toezeggingen heeft 
gedaan. 

Dat hij de motie van de heer Van der Stoel en mij, wat be-
treft het uitvoerend gedeelte, ook inderdaad zal uitvoeren, 
vinden wij een winstpunt. Dat hij gebruik zal maken van de 
suggesties van de heer Geelkerken en van mijn aanvullende 
suggesties daarop, is evenzeer toe te juichen. Nu de Minis-
ter echter, helaas, niet heeft willen toezeggen de motie-
Schuijt - dat is voor ons essentieel - integraal en publieke-
lijk uit te voeren, ziet mijn fractie zich genoodzaakt met een 
nieuwe motie te komen, naast die van de heer Van der Stoel, 
die wij mede hebben ondertekend en die wij uiteraard blij-
ven ondersteunen. 

Het is nl. zo, dat de motie-Van der Stoel vooral geënt is 
op de huidige crisissituatie in Zuid-Vietnam. De essentie van 
de aandrang op de Verenigde Staten om te komen tot een 
onvoorwaardelijk staken van de bombardementen op Noord-
Vietnam is een andere, nl. een eenzijdig en politiek gebaar in 
de richting van dé-escalatie van de oorlog. Wij menen, dat 
ook in de huidige situatie aan dat gebaar nog een dringende 
behoefte bestaat. Wij menen bovendien, dat de zeer velen, 
die de handtekeningenactie van het Nationaal Comité Viet-
nam hebben ondertekend, dat vooral om deze reden heb-
ben gedaan. Wij geloven dan ook, dat de oproep van dit 
comité, van de Regering-Johnson te eisen de bombarde-
menten op Vietnam onmiddellijk, onvoorwaardelijk en defi-
nitief te staken, door velen in dit licht is gezien. Het is uit 
mijn betoog in eerste termijn voldoende duidelijk geworden, 
dat mijn fractie die gedachte steunt. Ter wille van de vol-
strekte duidelijkheid is het echter noodzakelijk te komen met 
een nieuwe motie, die ligt in de bovengenoemde lijn en die 
het allerbelangrijkste element uit de motie-Schuijt als het 
ware isoleert. 

Ten einde het aanwassen van de motiestroom te voor-
komen hebben wij getracht de P.S.P. te bewegen in haar 
motie het woord Vietnam te vervangen door Noord-Viet-
nam, na welke ingreep de motie voor ons aanvaardbaar zou 
zijn geworden. In de huidige formulering is de motie naar ons 
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Visser e. a. 
gevoel onaanvaardbaar, want onrealistisch, daar zij van de 
Amerikanen een concessie vraagt, die zij onmogelijk kunnen 
doen. Het zou er nl. op neerkomen, dat de strijdkrachten 
van de Verenigde Staten die op verscheidene plaatsen in 
Zuid-Vietnam op het ogenblik in een moeilijke positie ver-
keren, exact dat middel zouden moeten ontberen, dat hun 
juist de grootste steun geeft, de dekking uit de lucht. Het i 
blijkens zijn antwoord ook aan de Minister ontgaan en trou-
wens ook aan de heren Geelkerken en Bos -, dat in de 
motie van de heer Van der Spek wordt gesproken van Viet-
nam en niet van Noord-Vietnam. 

Uiteraard betreuren wij het met, naar ik aanneem, de over-
grote meerderheid in deze Kamer, dat de burgerbevolking 
in Zuid-Vietnam het slachtoffer wordt ook van Amerikaanse 
bombardementen. Het gevraagde in de motie van de heer 
Van der Spek brengt echter weer aanzienlijke risico's met 
zich mee voor de Amerikaanse troepen. Deze omstandieheid 
maakt de motie naar mijn mening tot een onrealistische, 
aangezien de Regering van de Verenigde Staten in de huidige 
situatie tot een dergelijke stap nooit zal overgaan en dat 
maakt die motie ook tot een ongewenste, omdat die regering, 
gezien haar eigen verantwoorelijkheid ook inderdaad niet 
mag overgaan tot een dergelijke stap. 

De redenering op grond waarvan wij de motie van de heer 
Van der Spek afwijzen is zodanig, dat wij haar ook moeten 
afwijzen met de toelichting, die de heer Van der Stoel heeft 
gegeven. Wij houden niet van moties, die een aparte explica-
tie behoeven. In augustus hebben wij ons juist tegen de motie-
Schuijt verzet omdat die omgeven werd met allerlei inter-
pretaties en niet exact stelde wat wij wilden. Ook thans zien 
wij er geen hei! in, een motie te aanvaarden op grond van 
een door ons zelf te bedenken toelichting. De tweede motie 
van de heer Van der Spek zullen wij, zoals duidelijk is, a for-
tiori niet steunen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik dien hierbij mijn motie in. Deze 
is gelijkluidend aan die van de heer Van der Spek met dien 
verstande, dat het woord Vietnam is vervangen door het 
woord Noord-Vietnam. 

De Voorzitter: Door de heren Visser, Van Mierlo, mejuf-
frouw Goudsmit, ('e heren Dijkstra en Nypels wordt de voI-
gende motie voorgesteld: 

,,De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen over hoofdstuk V van de Rijks-

begroting voor 1968, 
nodigt de Regering uit bij de Regering van de Verenigde 

Staten aan te dringen op het onmiddellijk, onvoorwaardelijk 
en definitief staken van de bombardementen op Noord-Viet-
nam, 

en gaat over tot de orde van de dag,". 
Ik stel voor, deze motie te behandelen bij deze algemene 

beraadslaging. 
Daartoe wordt besloten. 

De heer Hoekstra (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Dat-
gene, wat wij vreesden is uitgekomen. Wij hebben in dit 
debat veel over Vietnam gehoord, er zijn veel gevoelige ver-
halen over de bevolking van Vietnam verteld, maar de kern-
punten, waar het bij datzelfde Vietnamese volk om gaat, zijn 
omzeild. Er was - wij hebben dit urenlang kunnen horen 
- een soort onbedwingbare neiging om het feitelijk niets-
doen te verbergen achter een woordenvloed en dit was zeker 
niet in overeenstemming met de gevoelens die onder de Ne-
derlandse bevolking leven. 

Ten siotte hebben wij het antwoord van Minister Luns ge-
hoord. Ik zou eigenlijk willen zeggen: wij hebben het te ver-
teren gekregen, het was haast onverteerbaar. 

Het is werkelijk onvoorstelbaar te horen, hoe de Minister 
van Buitenlandse Zaken ook werkelijk geen milimeter van 
het pad afwijkt, dat hij vroeger is gegaan, een pad, dat tot 
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Hoekstra e. a. 
geen enkel resultaat heeft geleid. Dit terwijl er enorme ver-
anderingen zijn opgetreden. Te recht is hier gesproken over 
grote militaire veranderingen in Vietnam; wij weten, dat dit 
vele militairisten te recht ongerust heeft gemaakt. Het voor-
naamste is echter, dat na verleden week grote politieke 
veranderingen zijn opgetreden. Gebleken is, dat de gehele 
politiek van Johnson bankroet is. De strijd van de vrijheid-
strijders in Vietnam heeft geleid tot een crisis in de Ameri-
kaanse politiek. Hierover zijn wij vandaag nog niet uitge-
praat; morgen zal hierover ongetwijfeld verder worden ge-
sproken. 

Iedereen die zich aan die Amerikaanse politiek vasthoudt 
zal mee failliet gaan. 

Het beioog van de Minister van Buitenlandse Zaken deed 
mij denken aan een kater. Ik weet niet, of dit slechts voort-
komt uit de ontwikkelingen in Vietnam of dat één en ander 
voortkomt uil de tegenstellingen binnen de regeringscoalitie. 
Dit horen wij dan morgen wel. 

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft in het begin van 
zijn betoog gezegd, dat wij ons opnieuw moeten bezinnen en 
dat de Nederlandse regering zich ook opnieuw zal moeten 
bezinnen. Daarna komt hij met alle oude argumenten. Zo 
langzamerhand is deze Minister van Buitenlandse Zaken de 
enige die nog vertrouwen heeft in de vredeswil van de Ame-
rikaanse regering. De Minister heeft hier zojuist gezegd, dat 
hij weer verdere steun wil verlenen aan het huidige bewind 
in Zuid-Vietnam. Hij verklaarde zich akkoord met de motie-
Van der Stoel — de naam van de heer Visser is er ook 
weer bijgekomen; ik geloof zo langzamerhand dat het een 
motie-Van der Stoel-Visser-Luns is geworden — waarin 
wordt gesteld, dat het vuren moet worden gestaakt zonder 
dat daarbij aan de orde komt de onmiddellijke terugtrekking 
van de Amerikaanse troepen, zonder dat dit terugtrekken 
wordt verlangd. 

De heer Visser — een van de mede-ondertekenaars van 
de motie-Van der Stoel - heeft vanmiddag duidelijk uiteen-
gezet, waar het om ging. Zijn grootste zorg was niet het 
lot van het Vietnamese volk maar wel dat van de Amerikaan-
se regering, zijn grootste bondgenoot. 

Mijnheer de Voorzitter! Of de vijandelijkheden in Vietnam 
zul'en worden gestaakt en of er een einde aan de oorlog in 
Vietnam zal komen, hangt slechts van één ding af namelijk 
van het vertrek van de Amerikaanse troepen. Dit is de recht-
vaardige mening van het Vietnamese volk. Deze mening kan 
men niet negeren, ook al zitten wij hier nog tachtig dagen 
bij elkaar. 

De Vietnamezen hebben onder de huidige omstandigheden 
geen andere keuze dan het aanbinden van de strijd tegen de 
bezetter, die hun het recht van zelfbeschikking onthouden 
heeft en die een marionettenbewind in stand houdt. Dit is 
volgens ons de zaak, waarom het gaat. Vanmiddag heb ik al 
gezegd, dat wij overwogen, een motie voor te stellen om do 
Kamer een uitspraak te vragen over datgene, wat wij nu 
zien als de belangrijke Nederlandse bijdrage voor het herstel 
van de vrede in Vietnam. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb thans het genoegen, deze 
motie aan u te overhandigen. 

De Voorzitter: Door de heren Hoekstra, Bakker, Wolff, Van 
het Schip en Kremer wordt de volgende motie voorgesteld: 

.,De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen over hoofdstuk V van de Rijks-

begroting voor 1968. 
dringt er bij de Regering op aan. 
- de materiële steun aan het Thieu-Ky-bewind stop te zet-

ten. 
- de diplomatieke betrekkingen met de Thieu-Ky-regering. 

die zich - hetgeen thans voor het oog van de gehele wereld 
zichtbaar is - op geen enkele steun en erkenning van de bc-
volking var, Zuid-Vietnam kan beroepen, te verbreken, 
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— van de Regering van de Verenigde Staten te verlangen 

dat deze haar troepen van het Vietnamese grondgebied terug-
trekt, 

en gaat over tot de orde van de dag.". 

Ik stel voor, deze motie te behandelen bij deze algemene 
beraadslaging. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Jongeling (G.P.V.): Mijnheer de Voorzitter! Na 
hetgeen ik hedenmiddag heb gezegd kan ik kort zijn en ik 
zal geen moties indienen. Ik heb het standpunt, dat de Rege-
ring tot nu toe heeft ingenomen, in grote lijnen onderschre-
ven en gesteund. Daaruit volgt wel, dat ik geen steun zal ver-
lenen aan de twee door de geachte afgevaardigde de heer 
Van der Spek ingediende moties, voorkomende op de stukken 
nummers 40 en 41. Ik kan van een motivering van mijn stand-
punt ter zake afzien; deze motivering heb ik reeds hedenmid-
dag gegeven. 

De geachte afgevaardigde de heer Visser heeft thans een 
variant op stuk nr. 41 ingediend; de geachte afgevaardigde 
heeft het woord: „Noord" voor het woord „Vietnam" inge-
voegd. Dit is voor mij geen aanleiding voor de motie te stern-
men. Deze wijziging is m.i. niet van zo'n grote betekenis, dat 
de zaak daardoor voor mij aanvaardbaar wordt. 

De motie van de geachte afgevaardigde de heer Van der 
Stoel c.s., stuk nr. 42, is wat meer genuanceerd. Deze motie 
bestaat uit vier alinea's. Ik meen, dat de Minister van Buiten-
landse Zaken terecht heeft gezegd, dat de Regering ten 
slotte alleen heeft te maken met de vierde alinea, waarin iets 
van haar wordt gevraagd. Ik heb te maken met alle vier ali-
nea*s en ik moet daarover dan ook mijn oordcel geven. Ten 
aanzien van de eerste twee alinea's bestaat bij mij in het ge-
heel geen bezwaar. Gezegd wordt namelijk in de motie: „Ge-
schokt door het lijden van de bevolking van Vietnam". Wie 
zal dat niet zijn, mijnheer de Voorzitter! 

De tweede alinea van de motie luidt: „Diep verontrust door 
liet thans meer dan ooit aanwezige gevaar van escalatie". Die 
verontrusting deel ik. 

De derde alinea van de motie luidt: 

„Overtuigd van de noodzaak om door een onvoor-
waardelijke" — ik accentueer het woord „onvoorwaarde-
lijke" - „beëindiging van de bombardementen op Noord-
Vietnam de weg te helpen openen tot het beëindigen van 
de strijd:". 

Mijnheer de Voorzitter, als eerlijk man kan ik dit niet voor 
mijn rekening nemen, omdat ik er niet van overtuigd ben. Ik 
kan dus ook niet voor deze motie stemmen, want ik meen, 
dat men niet voor een motie moet stemmen, als men een be-
langrijk onderdeel daarvan niet voor zijn rekening kan nemen. 

Wat de vierde alinea betreft, is het voor mij trouwens de 
vraag, of het nog iets zal helpen, als wij vandaag nog de 
akkoorden van Genève 1954 uit de mottenballenkist halen 
en zeggen: Alle troepen moeten zich terugtrekken en door 
middel van onderhandelingen moet worden bereikt, dat er 
zelfbeschikking komt onder internationaal toezicht. Het is 
een heel aardige theoretische gedachte. Gezien de gehele situ-
atie, twijfel ik er zeer sterk aan, of het vandaag nog haal-
baar is. Doorslaggevend voor mij is echter de derde alinea, die 
ik niet voor mijn rekening kan nemen. 

De heer Berkhouwer (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
wil gaarne mijn repliek beginnen met de Minister dank te zeg-
gen voor zijn beantwoording van hetgeen ik in eerste termijn 
heb gezegd. Ik heb mogen vaststellen, dat tussen hem en mij 
goeddeels overeenstemming bestaat ten aanzien van de pun-
ten, die hier in het geding zijn. Met name bestaat er, geloof 
ik, tussen hem en mij geen verschil van mening over dat dat-
gene, wat de Kamer meende op 25 augustus van verleden jaar, 
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namelijk, dat mocht worden verlangd van Noord-Vietnam en 
de Vietcong de bereidheid tot onderhandelen, het beperken 
van militaire activiteiten en het sluiten van een wapenstilstand, 
eigenlijk zelfs een hoger verlangen was dan datgene, wat 
thans nog door de Verenigde Staten wordt verlangd en ver-
wacht om te komen tot het staken van de bombardementen. 
Dat is iets, wat wij toch allen gaarne zouden willen. Het is 
misschien toch wel dienstig dat wij vaststellen, dat er hier nie-
mand is, die gaarne ziet dat de bombardementen worden 
voortgezet. Het gaat echter om de beoordeling van het mo-
ment waarop dat met enigerlei vrucht kan gebeuren. Dat is in 
bet geding en niet meer dan dat. 

Ik stel dit, mijnheer de Voorzitter, om te voorkomen dat 
ergens de mening zal post vatten, dat er leden van deze Ka-
mer zouden zijn, die de Vietnam-kwestie niet een betreurens-
waardige zaak zouden vinden. 

Ik kom nu tot de moties. Ik betreur het, dat ook dit debat 
ten slotte weer een regenval van moties op ons doet neer-
dalen. Ik vraag mij af, of wij als Kamer er goed aan doen, 
tot dit soort van uitspraken te komen. Ik denk eraan, dat 
b.v. bij onze Engelse bondgenoot, waar een Labour-regering 
aan het bewind is, de Eerste Mimstcr op nieuw naar de Ver-
enigde Staten vertrekt en dat, als ik mij niet vergis, door deze 
regering met zoveel woorden is gezegd: Wij stellen ons ach-
ter de Amerikaanse regering. Ik geef dit even als illustratie 
van een verschil in beoordeling, dat zich hier en daar in de 
geallieerde landen voordoet. Ik meen dat het niet ondienstig 
is, dit even te registreren, dit verschil van situatie in de diverse 
gelederen, ook waar het geestverwanten betreft. 

Ik zie nu voor mij liggen een aantal moties. Het aantal is 
plotseling spectaculair vermeerderd. Aanvankelijk waren het 
er twee. Thans zijn er twee moties-Van der Spek, waarop nu 
een variant-Visser is gekomen, voorts de motie-Van der Stoel 
en de motie-Hoekstra. De heer Hoekstra vraagt verbreking 
van de betrekkingen door ons met Zuid-Vietnam en wat 
dies meer zij. Ik meen - om maar met de meest afwijsbare 
mofie te beginnen - dat deze motie nauwelijks bespreking 
behoeft. Dit is in iets mindere mate het geval met de moties-
Van der Spek, waaraan wij toch onze goedkeuring niet kun-
nen hechten, omdat wij menen, dat zij ook weer geheel een-
zijdig gericht zijn, zowel de motie inzake aandrang op de Ver-
enigde Staten om de oorlog zonder meer te staken en hun troe-
pen terug te trekken als de motie inzake aandrang op de 
Verenigde Staten om de bombardementen te staken. De een-
zijdigheid. die eigen is aan deze twee moties wordt daaraan 
niet ontnomen door de geografische toevoeging, die de heer 
Visser in zijn variant heeft neergelegd, nl. om Vietnam te 
veranderen in Noord-Vietnam. Het beroep blijft in beide ge-
vallen eenzijdig en hier geldt dus hetzelfde, wat gold voor de 
oertckst van de moties-Van der Spel:, namelijk dat wij onze 
stem daaraan niet kunnen geven. 

Mijn fractie staat ten aanzien van de motie-Van der Stoel 
voor een zekere moeilijkheid. De motie mondt nl. uit in een 
beroep op alle partijen - hetgeen een winstpunt is —, te 
doen door de Regering. Omdat dit beroep zich richt tot alle 
partijen zou mijn fractie zich met dit beroep unaniem kunnen 
verenigen, te meer nu de Minister heeft gezegd dit beroep, 
neergelegd aan het slot van de motie, te willen en te kunnen 
volgen. Maar de motie - en daarover is al gesproken door 
de geachte afgevaardigden de heren Geelkerken en Jongeling 
- behelst tevens een uitspraak, die de Kamer voor haar 
eigen rekening neemt en uitsluitend voor haar rekening, om-
dat hier nl. geen verbinding wordt gelegd met enigerlei rege-
ringsstandpunt of eis aan de Regering, het»een de Regering 
niet zal zijn ontgaan bij haar stelling, dat zij tegen de uitvoe-
ring van het laatste deel van deze motie geen bezwaar zou 
kunnen hebben. 

In de derde alinea echter staat de uitspraak van een over-
tuiging, die de Regering niet tot de hare behoeft te maken, 
maar die uitsluitend door de Kamer tot de hare zou worden 
gemaakt. De toestand achten wij sinds augustus/oktober zo-
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Berkhouwer e. a. 
danig gewijzigd, dat wij op dit moment niet in gemoede de 
eis menen te mogen stellen van eenzijdige onvoorwaardelijke 
stopzetting der bombardementen zonder meer. Wij menen, 
dat dit op dit moment de grenzen van onze verantwoordelijk-
heid te buiten gaat. 

Uit dien hoofde zien wij ons logischerwijze gesteld voor 
hetzelfde bezwaar, dat wij hebben tegen de tweede motie-Van 
der Spek. Een deel van mijn politieke vrienden acht dit be-
zwaar zo onoverkomelijk dat zij zich genoodzaakt achten om, 
waar deze motie ten slotte één geheel vormt, hun stem daar-
aan te onthouden. 

Een ander deel van mijn fractie daarentegen acht het be-
roep aan het slot van de motie van zodanig gewicht, dat zij 
ondanks al haar bezwaren tegen de derde alinea, houdende 
de overtuiging van de stopzetting, haar stem toch niet aan de 
motie kan onthouden. 

De heer Kronenburg (B.P.): Mijnheer de Voorzitter! Heden-
middag heb ik namens de fractie van de B.P. verklaard, 
dat deze zou staan achter het beleid van de Minister van Bui-
tenlandse Zaken. Ik heb in het antwoord van de Minister 
geen erkentelijkheid voor dit standpunt gehoord. Ik denk 
dat dit voortvloeide uit een soort voorzichtigheid, die zou te 
omschrijven zijn met een variant op een oud gezegde: Men 
moet de boer niet prijzen voor het avond is. Ik sta inmiddels 
al veel minder achter het standpunt van de Minister. 

Wij kunnen alleen uiterste soberheid in bemoeienis volgen. 
Inderdaad, het is onmogelijk in de wereld zo klein als die is 
geworden de verontrusting binnen de grenzen te houden, 
maar anderzijds is iedere vorm van inmenging en pretentie 
ten opzichte van de Amerikaanse wijze van behandelen van 
het probleem o.i. onjuist. Ten eerste omdat zoiets geen enkel 
effect kan hebben en ten tweede omdat het voet geeft aan de 
binnenlandse vervuiling van het politieke denken. 

Het is waarschijnlijk onnodig, de moties nog één voor één 
vanuit dit standpunt te bespreken. Ik wil dit ook niet doen, 
maar alleen aanhaken bij hetgeen ik op 25 augustus heb ge-
zegd. Ik wil duidelijk zeggen, dat verschillende moties prak-
tisch neerkomen op het samenspannen met de vijand van de 
Verenigde Staten en als zodanig voor ons een extra onver-
teerbare noot in zich hebben. 

Ik kan mij nl. niet voorstellen, dat zij, die redelijk denken 
over de belangen van het Vietnamese volk, die belangen menen 
te dienen door de noordelijke visie op wijze van oorlogvoering 
en toekomst van Vietnam in de kaart te spelen, een kans te 
geven door de oorlogshandelingen te willen beïnvloeden ten 
voordele van dat noorden. 

Ik zal morgen terugkomen op een merkwaardige trend, die 
in veel houdingen, speciaal van de Minister van Buiten-
landse Zaken, in de loop van de jaren is te bespeuren. Steeds 
verder glijdt men af naar wat wij „linkse standpunten" plegen 
te noemen. Ik vind het hierom zo merkwaardig, omdat wij 
van mening waren, dat met de Regering-De Jong een rege-
ring aan de orde was, die in ieder geval op min of meer rechts-
realistische wijze verschillende zaken wilde bezien, waarmee 
ik bedoel, dat in ieder geval het goede standpunt, dat zaken 
haalbaar moeten zijn, te verwezenlijken moeten zijn, voorop 
zou staan, en niet het volgen en het realiseren in verklaringen 
en standpunten van luchtspiegelingen en illusies, die onbe-
wezen zijn, integendeel, die allerlei avonturen aanwakkeren. 

Minister Luns: Mijnheer de Voorzitter! De Regering is ver-
heugd dat aan het einde van dit debat een zo grote mate van 
overeenstemming tussen een grote meerderheid van deze Ka-
mer en de Regering kon worden bereikt. In dit verband wil 
ik mijn dank uitspreken tot degenen van de sprekers - het 
merendeel — die hun waardering voor het antwoord van de 
Regering in eerste termijn hebben willen uiten. Tot diegenen 
behoort niet de geachte afgevaardigde de heer Van der Spek. 
Eerlijk gezegd had ik dat ook niet verwacht, zo intelligent ben 
ik nog niet. 

Minister Luns 
De geachte afgevaardigde heeft gezegd wat hij bedoelde 

met de brochure. Ik heb daarvan nota genomen. Ik heb er 
goede nota van genomen, dat ook hij van oordeel is, dat niets 
Noord-Vietnam het recht geeft, Zuid-Vietnam aan te vallen. 
Dat hij daaraan een opmerking heeft verbonden als zou 
Noord-Vietnam Zuid-Vietnam niet aanvallen, laat ik uiter-
aard geheel voor rekening van de geachte afgevaardigde. 

De geachte afgevaardigde verwijt mij, niet te reageren op 
de verschillende feiten die hij noemt. Bij een vorig debat heb 
ik al gezegd, dat het mij vruchteloos toeschijnt, elkander met 
allerlei feiten te bekogelen. Natuurlijk worden aan de zijde van 
Zuid-Vietnam en aan de zijde van Amerika fouten gemaakt, 
maar dit is ook het geval, dikwerf in versterkte mate, ten aan-
zien van Noord Vietnam. Een van de sprekers van heden-
middag heeft gewezen op de discrepantie als gevolg van het 
feit, dat alles wat in Zuid-Vietnam gebeurt direct bij ons op 
het beeldscherm komt, maar dat, als gevolg van het systeem, 
dat in Noord-Vietnam wordt gevolgd, het volstrekt onmoge-
lijk is te weten, wat zich in dat land afspeelt, behalve door 
zeer sporadische bezoekers, die dan nog alleen te zien krijgen 
wat de regering wenst, dat zij zien. 

In dit verband was juist de uiteenzetting van de heer De 
Jong, het hoofd van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumen-
tatie, waarop een van de sprekers heeft gedoeld, van zoveel 
belang. 

Vervolgens heeft de geachte afgevaardigde mij gevraagd, 
waarin de versoepeling van de Amerikaanse voorwaarden be-
staat. Ik heb dat misschien in eerste termijn wat te lapidair 
gezegd. Ik zal dat in tweede termijn voor de geachte afgevaar-
digde de heer Van der Spek wat uitvoeriger doen. Ik zal dus 
aanhalen . . 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Dat heb ik niet gevraagd. 

Minister Luns: Ik dacht van wel. U heeft nog een andere 
vraag daaraan toegevoegd, namelijk hoe ik de escalatie-
kwesties Waardeer. 

Welnu, wat ik nu ga zeggen, is ook een gedeeltelijk ant-
woord daarop. In de boodschap van 1 februari van de 
Minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten 
verwijst hij naar de verklaring van President Johnson in San 
Antonio op 29 september 1967, luidende - het is een Neder-
landse vertaling van de Engelse tekst - : 

„Zoals wij Hanoi bij herhaling hebben gezegd, is de 
kern van de zaak deze: De Verenigde Staten zijn be-
reid alle lucht- en marinebombardementen op Noord-
Vietnam te staken, indien dit prompt tot vruchtbare dis-
cussies leidt. Wij nemen hierbij uiteraard aan, dat Noord-
Vietnam tijdens het voortduren van de besprekingen 
van het staken of verminderen der bombardementen geen 
gebruik zal maken.". , 

Dit is dus een aanhaling van de verklaring van President 
Johnson op 29 september 1967 gedaan. 

Nu gaat de heer Rusk door: 
„Wij blijven hopen, dat onze onderzoekingen een 

groeiende verenigbaarheid van de standpunten van Ha-
noi en van onszelf aan het licht zullen brengen. In dit 
verband zult u kennis genomen hebben van de verkla-
ring van Clark Clifford in de Commissie voor Builen-
landse Betrekkingen van de Senaat, welke erop neerkomt, 
dat wij ervan uitgaan, dat Noord-Vietnam voort zal gaan 
normale hoeveelheden goederen, munitie en personeel 
naar Zuid-Vietnam te zenden en dat wij dit verenigbaar 
achten met de San Antonio formule.". 

Ik geloof, dat hierin wel tot uiting komt de versoepelde 
Amerikaanse houding. 

Dan heeft de geachte afgevaardigde het verwijt gericht 
- ik hoop, dat ik hem deze keer goed heb begrepen - , dat 
het Nationale Bevrijdingsfront stelselmatig overal buiten zou 
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Minister Luns 
worden gehouden, wanneer het ooit tot besprekingen zou ko-
men. Integendeel, mijnheer de Voorzitter, vele malen heeft 
de Amerikaanse regering gezegd, dat het Nationale Bevrij-
dingsfront een passende plaats aan de conferentietafel zal in-
nemen. Doch de Amerikaanse regering is niet bereid het Na-
tionale Bevrijdingsfront als énige vertegenwoordiger van 
Zuid-Vietnam aan de conferentietafel te doen plaats nemen. 

Ten slotte heeft de geachte afgevaardigde gevraagd, hoe 
de Minister de gevaren van een escalatie op dit ogenblik waar-
deert. Ik zou kunnen zeggen, dat ik daar een zeker, zij het 
gematigd optimisme over heb, omdat de Amerikaanse rege-
ring de laatste dagen geen grotere bombardementen op 
Noord-Vietnam heeft ondernomen en de Amerikaanse rege-
ring bij monde van de Minister van Buitenlandse Zaken en 
wel op 5 dezer heeft verklaard, dat, ondanks de tragische 
situatie in een aantal steden in Zuid-Vietnam, de Verenigde 
Staten niet van plan zijn terug te keren tot die grotere bom-
bardementen, zoals die voor de vermindering plaatsvonden. 
Dat geeft enige hoop. 

De geachte afgevaardigde de heer Van der Stoel heeft een 
aantal vragen gesteld naar aanleiding van de door hem en 
een viertal andere geachte afgevaardigden ingediende 
motie. De geachte afgevaardigde de heer Van der Stoel heeft 
gevraagd, of het niet nuttig zou zijn in contact te treden met 
de Scandinavische landen. Ik geloof, dat dit een goede sug-
gestie is en ik zal haar ook volgen. Ik begrijp, dat de ge-
achte afgevaardigde enigszins bezorgd is over die wel lange 
lijst van landen, die de Regering zal polsen om tot een initia-
tief te geraken en dat hij zich ook - hij heeft het wel niet 
uitgesproken - ongetwijfeld zorgen maakt over de vraag, 
wat de Regering doet wanneer niet een voldoende aantal lan-
den bereid zou zijn zich aan te sluiten bij het door hem ge-
vraagde initiatief. 

Welnu, mijnheer de Voorzitter, ten eerste kan ik hem ver-
zekeren, dat wij zo groot mogelijke spoed zullen betrachten en 
eerder in weken denken dan in maanden. Ten tweede kan ik 
hem verzekeren, dat, mocht onverhoopt blijken dat het niet 
mogelijk zou zijn in de Benelux, in de West-Europese Unie, 
met de Scandinavische landen, met communistische en non-
gecommitteerde landen een dergelijk initiatief te nemen, de 
Nederlandse Regering toch in de zin van de motie werkzaam 
zal zijn en een beroep zal doen, zoals door de geachte afge-
vaardigde is gevraagd, en wel binnen korte tijd. 

De geachte afgevaardigde heeft nog iets gezegd over het ont-
breken van een reactie mijnerzijds op de considerans. Het is 
natuurlijk zo, dat deze de mening van de Kamer vertegen-
woordigt. Zoals de geachte afgevaardigde en de Kamer we-
ten. heeft de Nederlandse Regering zich reeds bij de motie-
Schuijt bereid verklaard deze mening van de Kamer ten volle 
tot uitdrukking te brengen. 

Bij het uitvoeren van wat in de motie staat, zal ik niet na-
laten de mening van de Kamer daarbij naar voren te brengen. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Excellentie, hu zijn wij pre-
cies weer terug bij de teleurstellende en verwarrende situatie 
van enkele maanden geleden. U zegt, dat u niet zult nalaten 
de mening van de Kamer naar voren te brengen, maar de 
motie-Schuijt hield in dat u als Regering werd gevraagd bij de 
regering van de Verenigde Staten aan te dringen op het stop-
zetten van de bombardementen. Ik vraag u nu opnieuw uit* 
voering van de motie-Schuijt. Dit betekent dus, dat u niet 
de mening van de Kamer weergeeft, maar dat u als Regering 
die aandrang uitoefent. Daar gaat het om. 

Minister Luns: Mijnheer de Voorzitter! Ik spreek op het 
ogenblik over de uitvoering van de motie-Van der Stoel. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): In de motie-Van der Stoel is 
dat inbegrepen. 

Minister Luns: Mijnheer de Voorzitter! Dan had de motie 
van de geachte afgevaardigde de heer Van der Stoel anders 
gesteld moeten zijn. Ik moge haar nog eens voorlezen. 

„De Kamer, 
Geschokt door het lijden van de bevolking van Viet-

nam, 
Diep verontrust door het thans meer dan ooit aanwe-

zige gevaar van escalatie; 
Overtuigd van de noodzaak om door een onvoorwaar-

delijke beëindiging van de bombardementen op Noord-
Vietnam de weg te helpen openen tot bet beëindigen van 
de strijd; 

doet een beroep op de Regering om er bij alle betrok-
ken partijen op aan te dringen de vijandelijkheden onver-
wijld te staken en door onderhandelingen het vertrek 
van alle buitenlandse troepen en zelfbeschikking onder 
internationaal toezicht, als voorzien in de akkoorden van 
Genève 1954, te bereiken; 

en gaat over tot de orde van de dag.". 
De Regering is bereid deze motie uit te voeren. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Moet ik hieruit begrijpen, dat 
de Regering niet bereid is, de motie-Schuijt uit te voeren? 
Terwille van de veelgeroemde duidelijkheid zou ik graag zien, 
dat u met ,,ja" of „neen" antwoordde. 

Minister Luns: Mijnheer de Voorzitter! Die is op het 
ogenblik niet aan de orde. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Die is ook aan de orde. 

Minister Luns: Ik heb een duidelijk antwoord gegeven . . . . 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Excellentie, u kunt toch niet 
ontkennen, dat u een groot deel van uw betoog in eerste in-
stantie hebt gewijd aan een uiteenzetting van uw houding 
tegenover de motie-Schuijt? Dan kunt u toch niet zeggen, 
dat de motie-Schuijt niet aan de orde is? Die is natuurlijk aan 
de orde. 

Minister Luns: Maar, mijnheer de Voorzitter, ik heb in 
eerste instantie geantwoord voor wat betreft deze motie. 

De heer Schmelzer (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
kijk wat op van deze interruptie van de heer Den Uyl. Ik 
vraag mij af, of hij dan niet heeft geluisterd naar het ant-
woord van de Minister over wat de Regering zoal heeft ge-
daan ter uitvoering van de mo*ie-Schuijt. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): U vindt dus wel dat zij aan de 
orde is? 

De heer Schmelzer (K.V.P.): Ik meen dat de Minister daar-
over heel duidelijk is geweest en dat de reactie van de indie-
ner van de motie daarop ook duidelijk is geworden. 

De heer Nederhorst (P.v.d.A.): Wil de Minister nu eens 
duidelijk zeggen - dat zal de heer Schmelzer ongetwijfeld 
ook op prijs stellen - : Heeft hij uitvoering gegeven aan de 
motie-Schuijt, ja of neen? 

Minister Luns: Mijnheer de Voorzitter! Ik meen toch, dat 
het heel duidelijk is wat ik in eerste instantie heb gezegd. Ik 
h e b . . . . 

De heer Nederhorst (P.v.d.A.): Dat is juist niet duidelijk. 
Vandaar deze zeer concrete vraag, waar ik graag een con-
creet antwoord op. heb. 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Zou de Minister dan willen 
herhalen, wat hij in eerste termijn exact heeft gezegd? 
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Minister Luns: Daartoe ben ik gaarne bereid. 
Ik heb in hel begin van mijn antwoord gewezen op het 

feit, dat cie Regering de motie in haar geheel ter kennis heeft 
gebracht van de Amerikaanse regering en van de As-
semblce der Verenigde Naties, als weergevende de opvattin-
gen van de meerderheid van het Nederlandse parlement. Ver-
schil van mening bestond tijdens de tot dusverre gevoerde de-
batten terzake in feite slechts over punt 1 van deze motie, 
waarbij de Regering werd uitgenodigd om er bij de Ameri-
kaanse regering op aan te dringen de bombardementen op 
Noord-Vietnam te beëindigen. 

Daarbij werd namelijk uitgegaan van de veronderstelling 
dat na stopzetting van de bombardementen Hanoi bereid zou 
zijn tot het aanvangen van vredesonderhandelingen. De Rege-
ring kon voor deze beoordeling der situatie echter niet vol-
doende steun vinden in de uitlatingen en daden van Hanoi. 
Daarna heb ik gesproken over de grotere flexibiliteit van de 
Amerikaanse regering, daarbij aanhakende op een opmerking 
van de geachte afgevaardigde de heer Berkhouwer. Vervol-
gens heb ik gesproken over de situatie die is ontstaan als ge-
volg van een op 29 december 1967 verschenen bericht in de 
pers als zou de minister van buitenlandse zaken van Noord-
Vietnam, de heer Trinh, in een toespraak tijdens een receptie 
hebben verklaard dat Hanoi met de Verenigde Staten bespre-
kingen zou beginnen als de bombardementen en andere mili-
taire activiteiten tegen Noord-Vietnam onvoorwaardelijk 
werden beëindigd. Ik heb daarbij gezegd dat de Regering niet 
beschikte over meer gegevens dan in bedoeld persbericht wa-
ren vervat. Ik heb toen verwezen naar vragen die de geachte 
afgevaardigde de heer Geelkerken had gesteld. Ondanks het 
feit dat de Regering niet over meer gegevens beschikte, 
achtte zij deze indicatie van een gunstige wijziging in de hou-
ding van Hanoi van zodanige betekenis dat zij op 5 januari 
jl. door tussenkomst van de Amerikaanse ambassadeur 
hier ter stede een dringend beroep deed op Washington om 
ingeval Hanoi inderdaad tot onderhandelingen bereid mocht 
blijken daarop zo positief mogelijk te reageren. De geachte 
afgevaardigde de heer Van der Stoel zei in tweede termijn dat 
ik had gesproken over tijd, plaats en andere factoren. Ik mag 
wellicht even herhalen wat ik daaromtrent in mijn betoog in 
eerste termijn heb gezegd. Ik verklaarde toen dat de ruime 
formulering van dit beroep betrekking had op het probleem 
van de onderhandelingen in al zijn aspecten, derhalve niet 
alleen op stopzetting van de bombardementen. Dit impli-
ceert dat het ging om stopzetting van de bombardementen. 
Het beroep dat minister Trinh volgens het persbericht had 
gedaan ging nl. om het stopzetten van bombardementen. Dat 
was centraal. Ik heb in eerste termijn aan het adres van de 
heren Bos, Van der Stoel en Geelkerken opgemerkt dat de 
Regering bij haar beroep op de Amerikaanse regering uit-
drukking heeft gegeven aan het gemeenschappelijk gevoelen 
van Kamer en Regering, iedere reële mogelijkheid, al is zij 
nog zo klein, om tot onderhandelingen te komen, aan te grij-
pen. Verder heb ik gewezen op de uitvoerige persoonlijke, 
schriftelijke boodschap van de heer Rusk, waaruit ik zojuist 
iets heb aangehaald. 

Ten slotte heb ik een uiteenzetting over de motie-Schuijt 
gegeven die door de geachte afgevaardigde de heer Schuijt 
in tweede termijn woordelijk is herhaald. Dat is allemaal ge-
bcurd. Het is aan de Kamer, te beoordelen of de Regering de 
motie-Schuijt al dan niet heeft uitgevoerd. 

De heer Berg (P.v.d.): U wilt dus, Excellentie, dat wij een 
cryptogram oplossen. 

Minister Luns: Neen, mijnheer de Voorzitter. 
De heer Van der Stoel heeft gevraagd wat het vertrouwe-

lijk contact met de Amerikaanse regering waarover ik sprak 
behelsde. De heer Van der Stoel, die meer dan andere leden 
van deze Kamer bekend is met het buitenlands beleid, weet 
ongetwijfeld dat zijn vraag een contradictio in terminis bevat. 
Ik kan geen antwoord geven op zijn vraag. 

De heer Nederhorst (P.v.d.A.): Wij hebben er wel recht op 
te weten of de Minister nu al dan niet de motie-Schuijt heeft 
uitgevoerd en er bij de Amerikaanse regering op heeft aange-
drongen, de bombardementen onvoorwaardelijk te staken. 
Ik vraag dus nogmaals of de Regering de motie-Schuijt heeft 
uitgevoerd. 

De heer Schuijt (K.V.P.): De heer Nederhorst zal gezien 
zijn grote internationale ervaring ongetwijfeld weten dat de 
inhoud van deze motie buiten de Nederlandse grenzen, zelfs 
in de communistische landen, bijzonder goed bekend is. Daar 
bestaat volledig de indruk dat de motie is uitgevoerd. Is dan 
het doel van deze Kamer bereikt of niet? 

De heer Nederhorst (P.v.d.A.): Ik herhaal mijn vraag aan 
de Minisier of hij deze motie heeft uitgevoerd ja dan neen. 

Minister Luns: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb niets toe te 
voegen aan hetgeen ik in eerste termijn heb gezegd en thans 
heb herhaald. 

Ik spreek nu nog even over de opmerking van de geachte 
afgevaardigde de heer Van der Stoel over het tribunaal; 
Trouwens ook de geachte afgevaardigde de heer Van der 
Spek heeft hierover een opmerking gemaakt. 

In eerste termijn heb ik gezegd dat de Regering geen mede-
werking kan geven aan dit tribunaal. Er is geen verzoek van 
iet tribunaal geweest om hier in Nederland zittingen te hou-
den. Mocht dat zo zijn, dan zal dit in de eerste plaats een 
kwestie zijn voor het kabinet en voor mijn collega van Jus-
liiie. Wel wil ik nog opmerken dat het recht van vrije me-
mingsuiting onderworpen is aan een noodzakelijke beperking 
van het optreden van vreemdelingen in Nederland. Dit mag 
niet in strijd zijn met de openbare orde, de openbare rust en 
de nationale veiligheid, waaronder begrepen goede interna-
tionale betrekkingen. 

Mevrouw Singer-Dekker (P.v.d.A.): Excellentie, die goede 
internationale betrekkingen staan niet in de vreemdclingen-
wet. Daar staat alleen: Openbare orde, openbare rust en 
nationale veiligheid. 

Minister Luns: Ik heb dan ook gezegd: .,Nationale veilig-
hcid, waaronder begrepen goede internationale betrekkin-
gen". 

Mevrouw Singer-Dekker (P.v.d.A.): Dat staat niet in de 
vreemdelingenwet. 

Minister Luns: Mijnheer de Voorzitter! Ik herhaal: Als een 
dergelijk verzoek wordt gedaan, dan zal de Regering de be-
slissing moeten nemen of het moet worden toegestaan. Ik heb 
mij in eerste instantie beperkt, aangezien de Regering zich 
hierover uiteraard nog geen oordeel heeft kunnen vormen, 
tot het antwoord over het niet geven van medewerking. 

Het zal de geachte afgevaardigde de heer Visser niet ver-
bazen dat ik zijn versie van de motie, die aanvankelijk door 
de geachte afgevaardigde de heer Van der Spek was inge-
diend, niet kan aanvaarden. Bij mijn verwerping heb ik het 
onderscheid tussen Noord-Vietnam en Zuid-Vietnam niet 
genoemd. Ik heb gewezen op het nieuwe' element, namelijk 
het definitieve. 

De heer Laan (P.v.d.A.): U aanvaardt dus niet, dat dit 
eigenlijk opnieuw de tekst is van de motie-Schuijt, die u niet 
heeft Uitgevoerd. 

Minister Luns: Neen, die is het niet, mijnheer de Voorzitter. 
De motie van de heer Schuijt - hij heeft dit in eerste in-
stantie zeer nadrukkelijk gesteld - had niet het element defini-
tief in zich. 

Voorts heb ik kennis genomen van de motie van de ge-
achte afgevaardigde de heer Hoekstra. Het zal de Kamer niet 
verbazen dat de Regering die niet aanvaardbaar acht. 
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Minister Luns e. a. 
Ten slotte nog een woord aan de geachïe afgevaardigde 

de heer Kronenburg. Misschien heeft hij wel gelijk gehad 
met zijn adstructie van de omstandigheid dat van regerings-
wege niet meteen dank aan hem is betuigd. Hij heeft in 
tweede termijn zijn steun veel minder krachtig doen horen. 
Hij heeft in tegendeel reserves geuit ten opzichte van het 
regeringsstandpunt. Ik zal trachten daarmee te leven. 

De Voorzitter: Naar aanleiding van een desbetreffend ver-
zoek van de heer Van der Spek, stel ik aan de Kamer voor, 
een derde termijn toe te staan. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! 
De heer Van der Stoel heeft, toen hij zei dat zijn fractie voor 
mijn motie, voorkomende op stuk nr. 41, zou stemmen, daar-
bij gezegd dat hij het zo interpreteerde dat, wat betreft Zuid-
Vietnam met name moest worden gedacht aan de bombar-
dementen die extra gevaar voor de burgeroorlog opleverden. 

Dit is ook mijn interpretatie in die zin, dat hieraan met 
name moet worden gedacht, maar niet alléén daaraan. Ik 
wil dit even uitdrukkelijk stellen. 

De heer Visser heeft gezegd dat, omdat er in mijn motie 
sprake is van Vietnam in plaats van van Noord-Vietnam de-
ze onrealistisch is. Hij had ook nog enkele andere bezwaren 
tegen deze motie. De heer Geelkerken en anderen hebben ge-
steld, dat er in mijn motie eigenlijk geen rekening wordt gehou-
den met de belangen van grote delen van het Zuidvietnamese 
volk. 

Men realiseert zich toch wel, dat de bombardementen op 
Zuid-Vietnam (en hiervan is al jaren sprake) aanzienlijk 
zwaarder zijn geweest en aanzienlijk meer slachtoffers hebben 
geëist dan die op Noord-Vietnam. Het is dus eigenlijk te gek 
om in deze context alleen te spreken over het staken van de 
bombardementen op Noord-Vietnam. Als eerste stap heeft 
het misschien wel zin, maar verder gaat het toch niet. Daar-
bij komt, dat, wanneer Amerika de bombardementen op ge-
heel Vietnam zou staken - laten wij het theoretische geval 
stellen — dit in feite zou betekenen, dat er onderhandelingen 
moesten komen over hoe het verder zou moeten gaan. Deze 
houding betekent in feite dat Amerika zegt: Wij stoppen 
inderdaad door dit als eerste stap te doen. Dit betekent naar 
mijn gevoel, dat iedereen zijn maatregelen kan nemen en dat 
er geen enkele reden meer is voor de Vietcong of voor de 
Noord-Vietnamezen die in Zuid-Vietnam aanwezig zijn slach-
tingen te organiseren onder de Amerikaanse troepen. 

Voor zover het collaborateurs betreft - hierop doelde de 
heer Geelkerken waarschijnlijk toen hij over de burgerbevoN 
king sprak — bestaat de mogelijkheid deze met de Ameri-
kaanse garnizoenen, die omsingeld zijn, te evacueren door 
middel van vliegtuigen; dit zijn dan vliegtuigen, die geen bom-
bardementen uitvoeren, maar die mensen redden. 

Zoals de Minister het zei klonk het net alsof de Amerikanen 
al aan het de-escaleren zijn en of de bombardementen al zijn 
verminderd. Maar de militaire noodzaak voor het verplaatsen 
van de bombardementen naar Zuid-Vietnam is duidelijk aan-
wezig. Het stopzetten van de bombardementen op Noord-
Vietnam betekent niets voor de Amerikanen, want zij zouden 
dan de bombardementen op Zuid-Vietnam verhevigen. 

De heer Van der Stoel heeft ten aanzien van mijn andere 
motie gezegd, dat deze eigenlijk in zijn motie was inbegrepen. 
Ik ben het hiermede niet eens. 

In mijn motie is sprake van een duidelijk standpunt ten aan-
zien van de Amerikanen, welk standpunt aan de Amerikanen 
moet worden overgebracht en door hen moet worden overge-
nomen. Zij moeten naar onze mening zonder meer vertrekken 
en dan moet natuurlijk worden onderhandeld over de manier 
waarop. Dit is toch een volstrekt ander uitgangspunt. 

De heer Van der Stoel heeft niet geantwoord op mijn vraag 
hoe hij stond tegenover de vraag of Amerikanen ook oorlogs-
misdaden hebben begaan. 

Den Uyl e. a. 
De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 

een opmerking maken over de motie, die door de heer Visser 
is ingediend, nadat mijn fractiegenoot de heer Van der Stoel 
reeds had gesproken. Mijn fractie zal haar stem aan die motie 
geven, sterker nog: Zij zou deze motie zelf hebben inge-
diend na hetgeen de Minister in tweede termijn had gezegd, 
ware het niet, dat de heer Visser intussen deze motie had in-
gediend. 

Deze motie herhaalt het eerste lid van de motie-Schuijt. Het 
voegt hieraan nog iets toe, maar is in essentie een herhaling 
van het eerste lid van de motie-Schuijt. 

Het spijt mij bijzonder, dat de reacties van de Minister in 
tweede termijn duidelijk hebben gemaakt, dat ook nu nog 
door de Regering geen uitvoering is gegeven aan hetgeen de 
meerderheid van de Kamer heeft gevraagd. 

Ik heb er tijdens het debat in augustus 1967 geen misver-
stand over laten bestaan dat ik gevoel heb voor overwegingen 
van degenen, die bezwaar hebben tegen het vragen aan de 
Amerikaanse regering van een beëindiging van de bombarde-
menten. Ik heb gezegd, dat dit geen geringe zaak is. Dat is 
het ook vandaag niet. Ik heb er toen aan toegevoegd, dat het 
in de gehele situatie in Zuid-Oost-Azië en zoveel mogelijk met 
instandhouding van die waarden, die wij daarbij wensen te 
beschermen, vooral van belang is, dat de Amerikaanse rege-
ring weet waaraan zij toe is, niet alleen met betrekking tot 
deze Kamer, maar met name met betrekking tot deze Re</e-
ring. Mijnheer de Voorzitter! Ik acht dit een aangelegenheid 
van noodzakelijke helderheid. Het is geen prettig bericht, dat 
wij geven, wanneer wij tegen de Verenigde Staten zeggen: 
Gij moet deze stap doen onzeker de uitkomst en zelfs met 
scepsis ten aanzien hiervan en in de wetenschap dat er veel 
risico's op het spel staan. Maar gij moet dit doen, omdat er geen 
alternatief is om te komen tot vrede en een politieke oplos-
sing voor Zuid-Vietnam. Dit heeft de Kamer uitgesproken, 
mijnheer de Voorzitter. Ik constateer, dat hetgeen de Minis-
ter van Buitenlandse Zaken hierop heeft geantwoord niet dui-
delijk is en niet een inlossing en uitvoering betekent van de 
uitspraak van de Kamer. Die duidelijkheid is echter onver-
minderd voorwaarde voor een zuivere verhouding van de 
Nederlandse Regering tot de Amerikaanse. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit was de essentie van het vorii» 
najaar door mij in de Kamer gestelde. Door de fractie van de 
A.R.P. is met name door de heer Biesheuvel gevraagd naar 
een nadere verduidelijking, welke niet is gekomen. Deze na-
dere verduidelijking wordt opnieuw gevraagd in de motie van 
de heer Visser. Mijn fractie zal vóór die motie stemmen. 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Naar 
mijn indruk dreigt het debat eenzelfde wending te nemen als 
op 25 augustus. Hoe komt dat? Het komt doordat het - ik 
moet het tot mijn spijt zeggen - erop begint te lijken, dat 
de fractie van de Partij van de Arbeid er spijt van heeft, dat 
zij de motie van de heer Van der Stoel heeft ingediend. 

De Minister is in eerste termijn volstrekt duidelijk geweest 
in zijn antwoord op de vraag, wat hij heeft gedaan ten aanzien 
van de motie-Schuijt. Hij heeft volgens mijn aantekeningen 
gezegd, dat hij niet in het publiek gekomen stappen heeft ge-
daan bij het Amerikaanse staatshoofd. Men heeft van de zij-
de van de fractie van de Partij van de Arbeid getracht, de 
Minister ertoe te bewegen dit vertrouwelijke karakter van hef 
contact met het Amerikaanse staatshoofd te schenden. De 
Minister heeft dit niet gedaan. Impliciet heeft de Minister voor 
onze fractie gezegd, dat hij de motie-Schuijt tot uitvoering 
heeft gebracht. Per slot van rekening is het ook een kwestie 
van vertrouwen. Ik heb vanmiddag met bijzonder grote vol-
doening geluisterd naar het betoog van de geachte afgevaardig* 
de de heer Van der Stoel. Het was een waardig en indruk-
wekkend betoog. Het was een betoog, dat ver uitstak boven 
het niveau van het debat, dat wij hier op 25 augustus hebben 
gehad, omdat de fractie van de Partij van de Arbeid het ook 
heeft opgebracht, met een motie te komen, die boven de bin-
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Biesheuvel e. a. 
nenlandse partijpolitieke tegenstellingen uitging. De fractie 
van de Partij van de Arbeid is nu bezig, dat weer te verknoeien. 
Aan dat spel zullen wij niet meedoen. 

De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Mag ik 
één vraag stellen aan de heer Biesheuvel? Ik wil hem vragen, 
of hij denkt, dat Nederland een andere invloed kan hebben 
op het conflict in Vietnam dan alleen een publieke. Denkt hij, 
dat de heer Dean Rusk bij voorbeeld behoefte heeft aan het 
influisteren door onze Minister van een advies in de geest van 
„doe dat niet" of „houd daarmee op" of „doe dat wel"? Ge-
looft hij niet, dat het enige dat Nederland kan doen is, open-
lijk tegenover de gehele wereld vaststellen, dat de Nederlandse 
Regering dit aan de Amerikaanse regering vraagt? 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Daar-
op heb ik al een heel duidelijk antwoord gegeven. De heer Luns 
is uiterst ver gegaan door te zeggen, dat hij niet in het pu-
bliek gekomen stappen heeft gedaan. Daarmee heeft hij impli-
ciet te kennen gegeven, dat hij de motie-Schuijt tot uitvoering 
heeft gebracht. 

De heer Van Mierlo (D'66): Daarmee is hij juist langs de 
motie-Schuijt heen gegaan. 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Dat is uw standpunt. Ik heb 
zeer nadrukkelijk tot uitdrukking willen brengen, dat onze 
fractie er anders over denkt. 

De algemene beraadslaging, eerste deel, wordt gesloten. 

De motie van de heer Van der Spek c.s. (9300, hoofdstuk V, 
nr. 40) wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De motie van de heer Van der Spek (9300, hoofdstuk V, 
nr. 41) wordt met 93 tegen 40 stemmen verworpen. 

Tegen hebben gestemd de heer Ter Woorst, jonkvrouwe 
Wttewaall van Stoetwegen, de heren Zegering Hadders, Zijlstra, 
Aalberse, Aanties, Aarden, Abma, Andriessen, Assmann, Van 
Beek, De Bekker, Van Bennekom, Berkhouwer, Biesheuvel, 
Bode, Boertien, Boot, Bos, Van de Brake, Brouwer. Van Buel, 
Dirx, Van Dis, Van Doorn, Dusarduijn, Van Dijk. Dijkstra, 
Engels, Fiévez, Geelkerken, Geertsema, Geurtsen, De Goede, 
mejuffrouw Goudsmit, de heer Goudzwaard, mejuffrouw Haars, 
de heren Van Harselaar, Van den Heuvel, Hutschemackers, 
Jansen, Janssen, Joekes. Jongeling, mejuffrouw Kessel,de heren 
Kieft, Kikkert, Kleisterlee, Koekoek, Van Koeverden, mejuf-
frouw Kok, de heren Koning, Koudijs, Kronenburg, Krosse, 
mejuffrouw Van Leeuwen, de heren Maenen, Van der Mei, 
Mellema. De Meijer, Van Mierlo, De Mooij, Nelissen, Noten-
boom, Nuijens, Nypels, Van der Peijl, Peijnenburg, C. van der 
Ploeg, Portheine, Rietkerk, Van Rossum, Van Schaik, Schakel, 
Schlingemann, Schmelzer, Scholten, Schuring, Schuijt, mevrouw 
Van Someren-Downer, de heren Tilanus, Toxopeus, Tuijnman, 
mevrouw Veder-Smit, de heren Veerman, Verlaan. Visser, Von-
hoff, De Vreeze, Westerterp, Weijters, Wiegel en de Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de heren Willems. Wolff, Bakker, ma-
juffrouw Barendregt, de heren Berg, Van den Bergh, mevrouw 
Brautigam, de heren Daams, Dankert, Van den Doel, Egas, 
Franssen, Hoekstra, Hogendorp, Kremer, Laan. Laban, Lank-
horst, Van der Lek. Lems, Van Lier, Masman, Nederhorst, 
Oele, S. van der Ploeg, Posthumus, Van het Schip, mevrouw 
Singer-Dekker, de heren Van der Spek, Van der Stoel, Tans, 
Van Thijn. Den Uyl, Voogd, Vredeling. Vrolijk, Westerhout, 
Wicbenga. Wieldraaijer en Wierenga. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat de heer Wal-
burg wegens dringende omstandigheden de vergadering heeft 
moeten verlaten. 

Voorzitter e. a. 
Stemming over de motie van de heer Van der Stoel c.s. 

(9300, hoofdstuk V, nr. 42). 

De Voorzitter: Ik geef achtereenvolgens het woord aan de 
heren Van Dis en Van der Spek tot het afleggen van een korte 
verklaring. 

De heer Van Dis (S.G.P.): Mijnheer de Voorzitter! Aange-
zien wij niet overtuigd zijn van de noodzaak om door een on-
voorwaardelijke beëindiging van de bombardementen op 
Noord-Vietnam de weg te helpen openen tot het beëindigen 
van de strijd, daar genoegzaam is gebleken, dat Hanoi niet be-
reid is, bij het staken der bombardementen tot onderhande-
lingen over te gaan, zullen wij tegen de motie-Van der Stoel 
stemmen, ofschoon wij ons met de vierde alinea van deze mo-
tie kunnen verenigen. 

Wat de motie-Visser betreft, daar zullen wij tegen stern-
men als wij dit hebben gedaan bij de twee moties van de heer 
Van der Spek en zullen doen bij de motie van de heer 
Hoekstra. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wil een stemverklaring a priori geven. Naar onze mening 
is het gemak, waarmede de Minister zich achter deze motie 
stelt, een aanwijzing, dat de motie niet zoveel om het lijf 
heeft. Wij menen met name, dat de laatste alinea bijzonder 
weinig duidelijk is, hetgeen ook al is gebleken uit de stemver-
klaring van de heer Van Dis. Het is jammer, dat de heer Van 
der Stoel in de alinea, die daaraan voorafgaat, niet heeft gezet, 
dat ook een beroep op de regering van de Verenigde Staten 
moet worden gedaan om de bombardementen onvoorwaar-
delijk te beëindigen. In de huidige context is dit niet duidelijk, 
terwijl het juist het wezenlijke punt is, waarom het gaat. 

Uiteraard zijn wij het van harte eens met de eerste twee 
alinea's. Alles overziende, is er geen reden om, ondanks 
de matige waardering onzerzijds, onze steun aan deze motie 
te onthouden. 

De motie van de heer Van der Stoel c.s. wordt met 107 
tegen 26 stemmen aangenomen. 

Vóór hebben gestemd de heren Van Bennekom, Berg, Van 
den Bergh, Biesheuvel, Bode, Boertien, Boot, Bos, mevrouw 
Brautigam, de heren Brouwer, Van Buel, Daams, Dankert, 
Dirx, Van den Doel, Van Doorn, Dusarduijn, Dijkstra, Egas, 
Engels, Fiévez, Franssen, Geelkerken, De Goede, mejuffrouw 
Goudsmit, de heer Goudzwaard, mejuffrouw Haars. de heren 
Van den Heuvel, Hogendorp, Hutschemaekers, Jansen, 
Janssen, mejuffrouw Kessel, de heren Kieft, Kikkert, Klei-
sterlee. Van Koeverden, mejuffrouw Kok, de heren Krosse, 
Laan, Laban, Lankhorst, mejuffrouw Van Leeuwen, de heren 
Van der Lek, Lems. Van Lier, Maenen, Masman, Van der 
Mei, Mellema, De Meijer, Van Mierlo, De Mooij, Nederhorst, 
Nelissen, Notenboom, Nypels, Oele, Van der Peijl. Peijnen-
burg, C. J. van der Ploeg, S. van der Ploeg, Posthumus, Riet-
kerk, Van Schaik, Schakel, Schlingemann, Schmelzer, Scholten, 
Schuring, Schuijt, mevrouw Singer-Dekker, mevrouw Van 
Someren-Downer, de heren Van der Spek, Van der Stoel, 
Tans, Van Thijn, Tilanus, Tuijnman, Den Uyl, Veerman, 
Visser, Voogd, Vredeling, De Vreeze, Vrolijk, Westerhout, 
Westerterp, Weijters, Wiebenga, Wiegel, Wieldraaijer, Wie-
renga, Willems, Ter Woorst, jonkvrouwe Wttewaall van Stoet-
wegen, de heren Zegering Hadders, Zijlstra, Aalberse, Aantjes. 
Aarden. Andriessen, Assmann, mejuffrouw Barendregt, de 
heren Van Beek, De Bekker en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heren Berkhouwer, Van de Brake, 
Van Dis, Van Dijk, Geertsema, Geurtsen, Van Harselaar, 
Hoekstra, Joekes, Jongeling, Koekoek, Koning, Koudijs, Kre-
mer, Kronenburg, Nuijens, Portheine, Van Rossum, Van het 
Schip, Toxopeus, mevrouw Veder-Smit, de heren Verlaan. 
Vonhoff, Wolff, Abma en Bakker. 
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Voorzitter 
De motie van de heer Visser c.s. (9300, hoofdstuk V, 

nr. 43) en de motie van de heer Hoekstra c.s. (9300, hoofd-
stuk V, nr. 44) worden achtereenvolgens bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De verdere behandeling van het wetsontwerp wordt ver-
daagd. 

Aan de orde is de behandeling van de Lijst van ingekomen 
stukken, welke op de tafel van de griffier ter inzage van de 
leden heeft gelegen. 

Overeenkomstig de door de Voorzitter inzake de ingekomen 
stukken gedane voorstellen wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, het voor de leden 
ter inzage gelegde gedeelte van het officiële verslag der Han-
delingen van de vorige vergadering goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt te 22.30 uur gesloten. 

LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN 
met de door de 

Voorzitter ter zake gedane voorstellen: 

1 °. vier Koninklijke Boodschappen ten geleide van de vol-
gende wetsontwerpen: 

Wijziging van hoofdstuk XV (Departement van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid) van de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1967 (9475); 

Wijziging van de begroting van inkomsten en uitgaven van 
het Rijkswegenfonds voor het dienstjaar 1967 (9476): 

Wijziging van hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en 
Waterstaat) van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1967 
(9477): 

Naturalisatie van Heinz-Wolfgang Babucke en 26 anderen 
(9479). 

Deze Koninklijke Boodschappen zijn met de daarbij 
behorende stukken reeds gedrukt en rondgedeeld; 

2°. vier brieven van de Minister zonder Portefeuille: 
een, houdende mededelingen betreffende de nieuwe voor-

stellen van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (9300, 
hoofdstuk V, nr. 36); 

een, betreffende het tempo der werkzaamheden van het 
Europese Ontwikkelingsfonds (9300, hoofdstuk V. nr. 37); 

een, ten geleide van een overzicht van de verhouding tussen 
bilaterale hulp en multilaterale hulp van de afzonderlijke 
donorlanden in de jaren 1960—1966 (9300, hoofdstuk V, 
nr. 38); 

een, betreffende de voedselhulp (9300, hoofdstuk V, nr. 39). 
Deze brieven zijn reeds gedrukt en rondgedeeld; 

3°. een brief van de Minister van Defensie, betreffende 
dienstplichtfaciliteiten in verband met werkzaamheden in ont-
wikkelingslanden (9300, hoofdstuk X. nr. 18). 

Deze brief is reeds gedrukt en rondgedeeld: 

4°. een brief van de Minister van Landbouw en Visserij, 
ten geleide van de herziene raming van het Landbouw-Egali-
satiefonds voor het dienstjaar 1967 (9300 C, nr. 7). 

Deze stukken zijn reeds gedrukt en rondgedeeld; 
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5°. de volgende verzoekschriften: 
een, met betrekking tot de door de Minister van Binnen-

landse Zaken aangekondigde wijziging van de vergoeding van 
reiskosten voor dagelijkse reizen tussen woon- en standplaats 
en in de standplaats, van de Militaire Belangenvereniging van 
Beroepsschepclingen bij de Zeemacht, te Den Helder; 

een, betreffende het wetsontwerp Verdeling van het bedrag, 
bedoeld in de Nederlands-Indonesische Overeenkomst van 
7 september 1966 (Trb. 199) (9193, R602), van mevrouw 
B. E. Hofman-Schravesande, te Huizen (N.-H.). 

Deze adressen zullen worden gesteld in handen van 
de daarvoor in aanmerking komende commissies; 

een, van Q. Brouwer, te Venlo. betreffende de hem toe-
gekende vergoeding van schade, welke hij als gevolg van de 
realisering van het uitbreidingsplan van Venlo heeft geleden; 

een, van H. G. Peters, te Schaesberg, houdende verzoek om 
toekenning van pensioen; 

een, van F. H. Paludanus-Zuidmeer, te Rotterdam, betref-
fende de vaststelling van het aantal voor de berekening van 
haar pensioen geldende dienstjaren; 

een, van mejuffrouw A. Langendoen, te Amsterdam, in ver-
band met de wijze waarop haar pensioenaanvrage door het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds wordt behandeld; 

een, van H. Boetekees, te Amsterdam, houdende verzoek 
een onderzoek te doen instellen naar door hem gesignaleerde 
misstanden, welke in een in het adres genoemde inrichting 
zouden heersen: 

een, van H. C. Agterbos, te Oldenzaal, houdende verzoek 
zijn overplaatsing naar een ander legeronderdeel te bevorderen, 
zulks in verband met zijn gezinsmoeilijkheden; 

een, van A. K. Hamburger, te 's-Gravenhage, in verband 
met de wijze van behandeling van een door hem bij de Raad 
van Beroep te 's-Gravenhage aanhangig gemaakte beroepszaak; 

een, van L. van der Ploeg, te Apeldoorn, houdende verzoek 
om vergoeding van de door hem, als gevolg van het doorbreken 
van de geluidsbarrière door een straaljager, geleden glasschade. 

Deze adressen zullen worden gesteld in handen van de 
Commissie voor de Verzoekschriften: 

6°. vier moties: 
een, van de Eilandsraad van Aruba, aangenomen in zijn ver-

gadering van 26 januari 1968, waarin erop wordt aangedrongen, 
over te gaan tot vaststelling van de in artikel 70 van de Staats-
regeling Nederlandse Antillen bedoelde Algemene Maatregel 
van Rijksbestuur, welke de mogelijkheid dient in te houden om 
in beroep te komen tegen iedere landsverordening, welke tegen-
strijdig is aan de belangen van een of meer eilandengebieden; 

een, van de raad der gemeente Weststellingwerf, aangenomen 
in zijn vergadering van 29 januari 1968, betreffende verhoging 
van het schoolgeld voor kleuteronderwijs; 

een, van een aantal studentenorganisaties, betreffende de 
oorlog in Vietnam; 

een, van de Nederlandse Jeugdbond voor natuurstudie, te 
Dordrecht, aangenomen in zijn vergadering van 30 december 
1967. betreffende het gevaar van het transport van chemische 
bestrijdingsmiddelen. 

Deze moties zullen worden nedergelegd ter griffie, ter 
inzage van de leden: 

7°. drie telegrammen: 
een, van de Kring Tilburg van de K.V.P., waarin op maat-

regelen ter verbetering van de werkgelegenheid in midden-
Brabant wordt aangedrongen; 

een, van het Vietnamcomité, te Nijmegen, waarin wordt aan-
gedrongen op onmiddellijke stopzetting van de bombardementen 
in Vietnam; 
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een, van de federatie van jongerengroepen van de P.v.d.A., 
afdeling Amsterdam, betreffende stopzetting van de oorlog in 
Vietnam. 

Deze telegrammen zullen worden nedergelegd ter griffie, 
ter inzage van de leden; 

8°. drie brieven: 
een, van de leden van de vereniging van Nederlandsstuderen-

den aan de universiteit te Munster, de „Piet Paaltjens Klup", 
waarin wordt verzocht het huidige regime in Griekenland niet 
te erkennen; 

een, van Dick Snijders, te Vught, betreffende mogelijke op-
heffing van het Nederlandse leger; 

een, van W. de Berg, te Soest, in verband met de oorlog in 
Vietnam. 

Deze brieven zijn nedergelegd ter griffie, ter inzage 
van de leden; 

9°. een afschrift van een brief van S. Weiland, te Friesche-
palen, aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
waarin een suggestie wordt gedaan tot mogelijke vermindering 
van de werkloosheid. 

Dit afschrift is nedergelegd ter griffie, ter inzage van 
de leden; 

10°. van de bibliothecaris van de Economische Hogeschool 
te Rotterdam, het academisch proefschrift van H. A. Beckers: 
..Management als beroep". 

Dit boekwerk zal worden geplaatst in de bibliotheek der 
Kamer. 

De verslagen zijn gereed van: 
de vaste Commissie voor de Naturalisaties omtrent de wets-

ontwerpen: 
Naturalisatie van Niti Astro en 23 anderen (9399); 
Naturalisatie van José Jesus Babijn en 19 anderen (9415, 

R 623); 
Naturalisatie van Stefan Arciszewski en 24 anderen (9433); 

Naturalisatie van Cornelis Marcus Aipassa en 29 anderen 
(9435); 

Naturalisatie van John Robert Andreas en 26 anderen 
(9442); 

Naturalisatie van Waander Copsij en 19 anderen (9443); 
Naturalisatie van Robert Abraham Boers en 35 anderen 

(9444); 
Naturalisatie van Ferdinand Joannes Atman en 27 anderen 

(9446); 
Naturalisatie van Henry Corné en 27 anderen (9447); 
Naturalisatie van Renilde Palmyre Trinetta Ida Declerck en 

24 anderen (9449); 
Naturalisatie van Denis Canhigh en 15 anderen (9453, 

R 627): 
Naturalisatie van Lina Baumann en 18 anderen (9454); 
Naturalisatie van Everhardus Martijn Daniels en 26 ande-

ren (9455); 
Naturalisatie van Johan Wilhelm van Aken en 24 anderen 

(9461); 
Naturalisatie van Anwar bin Embeng en 27 anderen (9468); 
Naturalisatie van Estelita Sylvana Jolinda Bëhn en 29 an-

deren (9469): 
Naturalisatie van Ruurd Bclgraver en 25 anderen (9473); 
Naturalisatie van Nicola Campolattano en 22 anderen 

(9474); 
de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken omtrent het 

wetsontwerp Wijziging van de Wet bevolkings- en verblijfs-
registers (9246); 

de vaste Commissie voor Economische Zaken omtrent het 
wetsontwerp Verlenging van de werking van het Koninklijk 
besluit van 24 juli 1962 (Stb. 307), houdende onverbindend-
verklaring van bepalingen betreffende disciplinaire rechtspraak 
in mededingingsregelingen (9450). 

Deze verslagen zijn reeds gedrukt en rondgedeeld. 

Ook is reeds gedrukt en rondgedeeld het verslag van een 
door de vaste Commissie voor Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk verleend gehoor over het zgn. Cower-rapport 
(9478). 
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