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6DE VERGADERING 

VERGADERING VAN DINSDAG 12 NOVEMBER 1968 

(Bijeenroepingsuur 13.30) 

Ingekomen stukken, waaronder een missive van mevrouw 
M. A. A. Bührmann-Klopper, houdende mededeling van 
het overlijden van haar echtgenoot, het lid der Kamer 
de heer mr. J. C. Bührmann. - Toespraken van de Voor-
zitter en van de Vice-Minister-President, Minister van 
Financiën, naar aanleiding van het overlijden van de 
heer Bührmann. - Mededeling van besluiten van de 
Voorzitter. - Besluit genomen inzake het verlenen van 
eervol ontslag aan mejuffrouw G. G. Hooykaas uit haar 
functie van commies A ter griffie. - Aanneming van 
voorstellen van de Commissie voor de Verzoekschriften. 
- Behandeling en aanneming van het ontwerp van rijks-
wet Machtiging tot deelneming in aanvulling der mid-
delen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie. -
Ingekomen stukken. - Mededeling van de Voorzitter. 

Voorzitter: de heer Ma/ure 

Tegenwoordig zijn 59 leden, te weten: 
de heren Mazure, Cammelbeeck, Vermeer, Louwes, Middel-

huis, Troostwijk, Van der Maden, Querido, Van Hall, Coenen, 
Niers, Terwindt, De Loor, Van Lieshout, Van Velthoven, Vugts, 
Mertens, Van Es, De Geer van Oudegein, mejuffrouw Vuyl-
steke, de heren Teijssen, Thurlings, Heij, Van Hulst, Gooden, 
Knottnerus, De Niet, De Rijk, Van Eeten, Kranenburg, Broeksz, 
Delprat, De Wilde, Letschert, Damming, Elfferich, Van de 
Vliet, Verhoef, Algra, Kraaijvanger, Verburg, Thomassen, A1-
beda, mevrouw Schouwenaar-Franssen, de heren De Groote, 
Visser, Schuurmans, Stokman, mejuffrouw Tjeenk Willink, de 
heren Verdam, Brongersma, Van Wijk, mevrouw Van Om-
meren-Averink, de heren Ensinck, Snoek, Boetes, De Gaay 
Fortman, Meester, Kloos, 

en de heer Witteveen, Vice-Minister-President, Minister van 
Financiën. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn in-
gekomen: 

1°. berichten van verhindering tot het bijwonen van de ver-
gadering van: 

de heren Raedts, Van Riel, Beerekamp en Berghuis, wegens 
het bijwonen van een vergadering van het N.A.V.O.-parlement; 

de heren Steenkamp, Baas en Coppes, wegens andere ambts-
bezigheden; 

de heren Van den Bergh en De Quay, wegens verblijf in het 
buitenland; 

de heer Höppener, wegens familieomstandigheden; 
de heer Matser, wegens ziekte. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 

2°. een missive van mevrouw M. A. A. Bührmann-Klopper, 
houdende mededeling van het overlijden van haar echtgenoot, 
de heer mr. J. C. Bührmann, lid van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal. 

Zitting 1968-1969 

Voorzitter 
Geachte medeleden! 
Zondag jl. bereikte ons het bericht dat ons medelid mr. J. 

C. Bührmann was overleden. Het trof ons diep, zoals wij ook 
diep waren getroffen toen wij, bijna drie maanden geleden, ver-
namen hoe hij in de kracht van zijn leven wreed was geveld 
door een hersenbloeding, die hem in één ogenblik van een 
vitaal man maakte tot een doodzieke patiënt. Het was moeilijk, 
ons hem als patiënt voor te stellen, omdat dat zo in strijd was 
met de levenskracht en de activiteit, die Bührmann kenmerkten. 
Ondanks slechte berichten bleven wij hopen, dat de medische 
wetenschap erin zou slagen, hem voor zijn gezin en zijn werk 
te behouden. Eén ogenblik, ongeveer twee weken geleden, leek 
het erop, dat een keer ten goede viel waar te nemen. 

Helaas! Het heeft niet zo mogen zijn; de dood liet hem niet 
los. Wij moeten leren aanvaarden, dat de openbare vergadering 
van 9 juli 1968 de laatste is, waaraan hij deelnam en dat het 
afscheid, dat wij van hem namen vóór het zomerreces, een 
afscheid voor gosd is geweest. 

Johannes Christiaan Bührmann werd geboren in 1912. Na 
het gymnasium in Amsterdam te hebben bezocht, voltooide hij 
de rechtenstudie aan de universiteit van Utrecht. In de oorlog 
heeft hij zich volledig ingezet voor het verzet. Het was een 
periode uit zijn leven, waarover hij zelden sprak. Leest men 
echter de antwoorden die hij in 1949 gaf bij de ondervraging 
door de parlementaire enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-
1945 en weet men daarbij ook tussen de regels te lezen, dan 
gaat men beseffen, hoeveel goed werk Bührmann in die moei-
lijke jaren heeft gedaan en hoezeer zijn ervaringen onder de 
bezetting ook aan zijn latere leven richting hebben gegeven. 
Dat hij, die voordien geen militair was geweest en volgens eigen 
verklaring tot de civiele wereld behoorde, kort na de bevrijding 
de eervolle taak van adjudant van H.M. Koningin Wilhelmina 
te vervullen kreeg, mag wel als een blijk van waardering voor 
zijn werk in het verzet worden gezien. Dit adjudantschap heeft 
hij 5 jaar vervuld; de laatste twee jaren derhalve voor Koningin 
Juliana. 

In 1950 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Weesp. 
Het burgemeesterschap is stellig een ambt, waarvoor Bühr-
mann bij uitstek geschikt was en waaraan hij zich met hart en 
ziel heeft gegeven. Op zijn eerste post te Weesp, waar hij tot 
1960 bleef, werd hem bovendien het waarnemend burge-
meesterschap van 's-Graveland en Ankeveen toevertrouwd. 

In 1960 werd hij geroepen naar de fel omhoog strevende 
gemeente Velsen, de belangrijkste gemeente in het gebied van 
de IJmond, waar de snelle industriële ontwikkeling hoge eisen 
stelde aan de bestuurders, maar waar de gemeentelijke indeling 
niet klopte met de eisen van een geïntegreerd, slagvaardig 
beleid. Bührmann zag zich dus voor een moeilijke taak ge-
plaatst, een uitdaging, waarop hij gaarne antwoord gaf. Het 
moet voor hem een grote voldoening zijn geweest, dat, nadat 
aanlopen tot wat hij als een halfslachtige oplossing moest zien 
waren afgebroken, in juli van dit jaar bij de Staten-Generaal 
een wetsontwerp werd ingediend, strekkende tot de vorming 
van één omvattende gemeente IJmuiden, waaronder het gehele 
gebied van IJmond zal vallen. Helaas zal hij bij het tot stand 
komen van deze eenheid niet meer aanwezig zijn. 

Als typerend voor de wijze, waarop Bührmann zijn taak als 
burgemeester opvatte, moge een optreden dienen, dat op zich-
zelf niet zo belangrijk was, maar dat enkele leden van deze 
Kamer, onder wie ik, de gelegenheid bood hem als zodanig 
aan het werk te zien. Nadat vast was komen te staan, dat hij 
deel zou uitmaken van de delegatie uit de Staten-Generaal, die 
in april van dit jaar een bezoek bracht aan de Nederlandse 
Antillen, liet hij de namen verzamelen van al zijn voormalige 
gemeentenaren, die in de Nederlandse Antillen woonachtig zijn. 
Op elk eiland dat wij bezochten, nodigde hij hen uit voor een 
samenzijn, waarin hij hen namens hun oude gemeente begroette 
en hun een souvenir ter hand stelde. Wij, andere leden der 
delegatie, hebben kunnen constateren hoe dit bewijs van mede-
leven door de betrokkenen werd gewaardeerd. Wij zagen hier 
bevestigd hoe de taakvervulling van Bührmann overal en steeds 
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Voorzitter e.a. 
werd gekenmerkt door grote toewijding en volledige inzet van 
zijn persoonlijkheid. 

Ook op andere terreinen kwam dit tot uiting: in het werk 
voor zijn politieke partij, de Christelijk-Historische Unie, voor 
de Oorlogsgravenstichting en niet het minst in zijn werk voor 
deze Kamer. Als wij denken aan de plaats, die hij te midden 
van ons innam, staan wij verwonderd, dat hij nog slechts goed 
drieëneenhalf jaar, sinds 9 maart 1965, lid van de Eerste 
Kamer was. Ook hier waren zijn toewijding en werkkracht 
oorzaak, dat zijn positie er één was die een lid op zijn best eerst 
na langere tijd bereikt. 

Sinds september 1966 trad hij op als voorzitter van zijn 
fractie en derhalve ook als lid van het College van Senioren. 
In dit College was hij een actief lid, dikwijls met initiatief, altijd 
constructief. Voorts trad hij op als plaatsvervangend voorzitter 
van de vaste Commissie vcor Economische Zaken. In de open-
barc vergaderingen voerde hij het woord op het terrein van 
Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Landbouw en 
Visserij en als fractievoorzitter ook bij de algemene politieke en 
financiële beschouwingen. 

Zij, die hem van nabij kenden, vreesden wel eens dat zijn 
persoonlijke inzet te sterk was en dat hij in zijn toewijding 
aan zaken van algemeen welzijn onvoldoende acht sloeg op 
zijn gezondheid. Helaas is hun vrees bewaarheid. 

De verdiensten van Biihrmann werden erkend door ver-
schillende onderscheidingen, die hem ten deel vielen. Hij was 
ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden en 
drager van het Mobilisatie oorlogskruis, de Bronzen Leeuw en 
de Medal of Freedom with Bronze Palm of the United States 
of America. Ook in onze Kamer en meer algemeen in het Ne-
derlandse politieke leven zal zijn nagedachtenis in hoge ere 
blijven en zal zijn gemis schrijnend worden gevoeld. 

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen, die 
het gemis van hun man en vader nog zoveel zwaarder treft. 
Wij wensen hun van harte de kracht toe om dit verlies te dra-
gen. Dat zij daarbij steun mogen vinden in hun geloof, dat zij 
zelf in de kennisgeving van overlijden uitdrukten door woorden 
uit Jesaja 55 : 9 : „Want zoals de hemelen hoger zijn dan de 
aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan Uw wegen en mijn ge-
dachten dan Uw gedachten". 

Dat Johannes Christiaan Biihrmann in vrede moge rusten. 

Ik geef thans gaarne het woord aan de heer Vice-Minister-
President, die het mij heeft gevraagd. 

De heer Witteveen, Vice-Minister-President, Minister van 
Financiën: Mijnheer de Voorzitter! Namens de Regering 
sluit ik mij gaarne aan bij de woorden die u zojuist hebt ge-
sproken. U hebt reeds de grote verdiensten van de heer 
Biihrmann voor het verzet gememoreerd. Naar mijn over-
tuiging heeft hij daar reeds de karaktereigenschappen ge-
toond die in zijn latere levensloop zo duidelijk naar voren 
zijn gekomen. 

Denkend aan de heer Biihrmann herinner ik mij de rede 
die hij bij de algemene politieke en financiële beschouwingen 
nu bijna een jaar geleden in deze Kamer heeft gehouden. 
Mijns inziens heeft de heer Biihrmann toen hij bij die gele-
genheid namens zijn fractie wees op de noodzaak van zelf-
discipline en werkelijkheidszin ook in belangrijke mate zijn 
eigen instelling gekarakteriseerd. Zelfdiscipline daar waar het 
vaak zo gemakkelijk en aantrekkelijk lijkt om tot beslissingen 
te komen die op iets langere termijn schadelijke gevolgen 
kunnen hebben. Werkelijkheidszin waar wezenlijke belangen 
voor de toekomst moeten worden veiliggesteld, ook al moge 
dat voor de naaste toekomst moeilijke problemen ter oplos-
sing geven. 

De heer Biihrmann gaf wellicht bij eerste kennismaking 
de indruk een man te zijn die zich wat gereserveerd hield. 
Wie hem iets nader leerde kennen wist echter dat hij een 
mens was met een grote belangstelling voor zijn medemens 
en met een bereidheid tot een grote mate van openheid. 

Zitting 1968-1969 

Minister Witteveen e. a. 
Hij was stellig een man met grote liefde voor zijn werk, voor 
het algemeen belang dat hij daarin kon behartigen. Hij was 
een man die zich in zijn partij en in deze vergaderzaal, maar 
in de eerste plaats toch in Velsen, waar hij burgemeester was, 
met zijn volle energie heeft ingezet. Het IJmondgebied, waar 
hij zich zo'n groot voorstander heeft getoond van de ge-
wenste herstructurering, verliest in de heer Biihrmann een 
uitstekend bestuurder. Het is inderdaad bijzonder jammer dat 
hij de realisatie van de plannen die hem zo ter harte gingen 
niet zal kunnen meemaken. 

Vooral gaan onze gedachten echter uit naar zijn vrouw en 
kinderen. Mogen zij uit de overtuiging waarvoor hij leefde nu 
ook kracht en troost ontvangen. Hij ruste in vrede. 

De Voorzitter: Van het overlijden van de heer Biihrmann 
heb ik de voorzitter van het Centraal Stembureau in kennis 
gesteld. 

Voorts is ingekomen een brief van de Minister van Defensie, 
waarin hij onze Kamer zijn hartelijke deelneming betuigt met 
het overlijden van ons medelid. 

Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik deel verder aan de Kamer mede: 

1°. dat ik - na overleg met het College van Senioren -
heb besloten: 

A. het voorbereidend onderzoek door de desbetreffende 
vaste commissies van de volgende ontwerpen van wet te doen 
geschieden op 19 november a.s.: 

Regeling van de omroepbijdragen (Wet op de omroepbij-
dragen) (9627); 

Wijziging van de Politiewet (9511); 

B. het voorbereidend onderzoek door de desbetreffende 
vaste commissie van het volgende ontwerp van wet te doen 
geschieden op 26 november a.s.: 

Algemene regeling van de rechtspleging in zaken die met 
een verzoekschrift worden ingeleid (7753); 

2°. dat ingevolge artikel 24 van het Reglement van Orde 
de lijst van de ingekomen stukken is nedergelegd in de \er-
gaderzaal, ter inzage voor de leden. 

Aan het einde der vergadering zal omtrent de door mij ter 
zake gedane voorstellen worden beslist. 

Ik stel, namens de Huishoudelijke Commissie, en na over-
leg met het College van Senioren, aan de Kamer voor, me-
juffrouw G. G. Hooykaas met ingang van 1 augustus 1969, 
onder dankbetuiging voor de langdurige diensten door haar 
aan de Kamer bewezen, eervol ontslag te verlenen uit haar 
functie van commies A ter griffie, zulks op grond van een 
verklaring van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, dat zij 
uit hoofde van ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is haar 
betrekking te vervullen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ten slotte deel ik aan de Kamer mede, dat 
de Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de Neder-
landse Antillen mij hebben bericht, dat zij verhinderd zijn de 
vergadering bij te wonen. 

Aan de orde is de behandeling van de voorstellen van de 
Commissie voor de Verzoekschriften nopens: 

het adres van Joh. Hackmann, te Oldenzaal, betreffende ten-
uitvoerlegging van een vonnis (Gedrukt stuk Eerste Kamer, 
zitting 1968-1969, nr. V); 

het adres van J. van der Pol, te Bodegraven, betreffende hin-
der in de zin van de Hinderwet (Gedrukt stuk Eerste Kamer, 
zitting 1968-1969, nr. VI). 

Overeenkomstig de voorstellen van de Commissie voor de 
Verzoekschriften wordt achtereenvolgens besloten. 
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Voorzitter e. a. 
Aan de orde is behandeling van het ontwerp van rijkswet 

Machtiging tot deelneming in aanvulling der middelen van de 
Internationale Ontwikkelingsassociatie (9637, R 651). 

De beraadslaging wordt geopend. 

De heer Delprat (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Het 
onderwerp, dat vandaag aan de orde is, de aanvulling van 
de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie, 
is naar mijn mening te belangrijk dan dat het als een hamer-
stuk zou worden afgedaan. Ik wil er daarom graag een paar 
opmerkingen over maken; ik zeg tegelijkertijd, dat ik dit 
niet doe om deze openbare vergadering inhoud te geven, 
inhoud, die zij helaas toch al gekregen heeft door de trieste 
herdenking, die zojuist heeft plaatsgevonden. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij de gewisselde stukken is als 
bijlage gevoegd een gedetailleerd overzicht, dat de Minister 
van Financiën in de Tweede Kamer heeft gegeven over de 
stand van de speciale kredietverlening door de I.D.A., de In-
ternationale Ontwikkelingsorganisatie, per 30 juni van het 
vorige jaar. Kortgeleden is het jaarverslag van de I.D.A. uit-
gekomen, dat tot 30 juni van dit jaar loopt. Het totale be-
drag aan kredieten, dat in de laatste 12 maanden beschik-
baar werd gesteld, ontloopt het cijfer van de daaraan vooraf-
gaande periode niet in belangrijke mate; het is bijna $ 100 min. 
hoger, maar de verdeling over de verschillende segmenten 
van de wereldeconomie is grosso modo gelijk gebleven aan 
die van een jaar terug. Het jaarverslag van de I.D.A., dat 
in één boekdeel wordt gepubliceerd te zamen met het jaar-
verslag van de World Bank, geeft een interessante break-
down van de verschillende takken van bedrijf, waarover de 
kredieten verdeeld zijn. Vervoer, landbouw en industrie vor-
men hierbij de hoofdschotel; ik geloof niet, dat het zin heeft 
nader op details in te gaan, evenmin als een bespreking van 
de verdeling over de werelddelen, waar de kredieten ter be-
schikking gesteld worden, bij ons ter discussie behoeft te komen. 
Lezing van dit jaarverslag heeft naar mijn indruk bevestigd, 
dat de I.D.A. goed werk verricht en dat de steun, zoals in 
dit wetsontwerp voorgesteld, onze instemming behoort te 
krijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! In de memorie van toelichting 
heeft de Regering een uitvoerig overzicht gegeven van de 
onderhandelingen, welke gevoerd werden, vooreerst over 
de vaststelling van het aandeel, dat elk land zou moeten 
dragen in de beschikbaar te stellen aanvullende middelen. 
Nederland heeft in de loop van die onderhandelingen, zoals 
de memorie van toelichting het juist uitdrukt, een sleutelpo-
sitie gekregen. Ik geloof, dat het goed is dat wij hier uitspre-
ken, dat van die sleutelpositie een verstandig gebruik gemaakt 
is. Dat betekent natuurlijk niet, dat het vanzelfsprekend is, 
dat bij volgende onderhandelingen - ik geloof namelijk niet, 
dat met deze aanvullende middelen het laatste woord al ge-
sproken is - Nederland weer een dergelijke positie zal moe-
ten innemen. Naar mijn gevoel kan een volgende maal een 
ander de spits wel eens afbijten. 

Mijnheer de Voorzitter! Een ernstige zaak vind ik het 
verlenen van uitstel aan de Verenigde Staten voor wat be-
treft de betaling van hun aandeel. Ik vind dat niet zozeer ern-
stig, voor zover het de Verenigde Staten zelf betreft. Naar 
mijn mening heeft op internationaal gebied dit land al zoveel 
gedaan, dat er zeker aanleiding geweest is hun op dit ogen-
blik, nu er reële betalingsmoeilijkheden zijn, tegemoet te 
komen. Bij de mondelinge behandeling in de Tweede Ka-
mer is echter reeds aan de orde geweest de vraag of, en zo 
ja, welk precedent deze betalingsuitstelling voor andere lan-
den eventueel zou kunnen hebben. Uit het antwoord van de 
Minister heb ik begrepen, dat hij geen angst heeft, dat het 
voorbeeld van de Verenigde Staten voor andere landen daad-
werkelijk tot consequenties zal leiden. Wij zijn nu ruim 2 
maanden verder, met de ratificaties zal men dus al een heel 
eind opgeschoten zijn, en ik geloof dus, dat er alle aanleiding 

Delprat ca . 
is de Minister te vragen, of hij nog steeds hetzelfde inzicht 
heeft en hij dus zijn optimistische verwachtingen handhaaft. 
Ik heb nergens de indruk gekregen, dat er reden is voor on-
gerustheid, maar positieve mededelingen van de Minister zou-
den wij zeker allen op prijs stellen. 

Mijnheer de Voorzitter! Uit de memorie van toelichting 
blijkt duidelijk, dat de Minister bij de onderhandelingen ver-
langd heeft, dat de besteding van de middelen ongebonden 
dient te zijn en onderworpen aan de vrije internationale con-
currentie. Dit punt is ook ter sprake gebracht in de tussen 
deze Kamer en de Minister gewisselde schriftelijke stukken. 
Ik behoef hier niet in herinnering te brengen de moeilijk-
heden, welke de internationale scheepvaart ondervonden heeft 
in de Verenigde Staten, bij die verschepingen, welke door dat 
land onder de benaming van „aid" plaats vonden, maar waar-
van andere landen, en naar mijn mening geheel met reden, 
volhielden, dat zij als „trade", normale handel beschouwd 
moesten worden. Ook de Franse leveranties zijn op het 
punt van vlagdiscriminatie niet brandschoon. 

Hetgeen de Ministers antwoorden in de Nota naar aan-
Ieiding van het eindverslag, is duidelijk genoeg. Ik zou echter 
toch willen vragen, of de Regering nog eens uitdrukkelijk de 
aandacht van het bestuur van de I.D.A. op dit probleem wil 
vestigen. Het zou daarbij zeker aanbeveling verdienen, wan-
neer bij alle aanbestedingen, waarbij de middelen van de 
I.D.A. in het geding zijn, de vrijheid van de verschepingswijze 
nog eens duidelijk gestipuleerd wordt. Zou de Regering dit 
nog eens in overweging willen nemen? 

Minister Witteveen: Mijnheer de Voorzitter! Mij dunkt, 
dat de geachte afgevaardigde de heer Delprat terecht heeft 
gezegd, dat dit wetsontwerp van veel belang is en ik stem er 
dus mee in, dat het ook past, dat hierover in deze Kamer nog 
een enkel woord wordt gesproken. Ik geloof ook, dat het 
werk dat de Internationale Ontwikkelingsassociatie doet op 
het terrein van de ontwikkelingshulp bijzondere betekenis 
heeft, juist ook omdat het een ongebonden en multilateraal 
karakter heeft. Daarom heeft de Nederlandse Regering aan 
het werk van de Internationale Ontwikkelingsassociatie ook 
krachtige steun gegeven. Inderdaad is het, geloof ik, wel 
juist dat in sommige opzichten de Nederlandse Regering bij 
die moeizame en langdurige onderhandelingen een zekere 
sleutelpositie heeft ingenomen. De geachte afgevaardigde de 
heer Delprat heeft daarbij nu opgemerkt dat een volgende 
keer een ander het spits maar eens zou moeten afbijten. Nu 
wil ik opmerken dat de positie die wij hebben ingenomen, 
de steun die wij daarbij hebben kunnen geven, toch voor 
een groot deel ook* heeft bestaan in het bijeen brengen van de 
landen die gezamenlijk een beslissing moesten geven. Ik ge-
loof dat het initiatief dat ik verleden jaar op de conferentie 
in Rio de Janeiro heb genomen om een bijeenkomst van de 
gevende landen te houden, waar men samen zou kunnen 
spreken om de dcadlock te overwinnen, nuttig is geweest. Dat 
is op zich zelf een initiatief, een suggestie aan de I.D.A. ge-
weest, die voor ons verder geen lasten heeft meegebracht. 
Dat „afbijten van het spits" zou u, geloof ik, alleen kunnen 
zien in de extra bijdrage die in de laatste fase van de onder-
handelingen door Nederland is toegezegd overigens niet alleen 
door Nederland, zoals u in de memorie van toelichting vindt, 
maar ook door een aantal andere landen. Wat dat betreft, 
ben ik het met de geachte afgevaardigde eens dat wij, als 
wij nog eens opnieuw onderhandelingen moeten voeren, er 
natuurlijk naar moeten streven, dat alle landen zodanige bij-
dragen geven, dat wij niet boven ons toch reeds hoge bij-
dragepercentage uit nog iets extra's zouden behoeven te 
doen. Als men aan de andere kant het werk van deze asso-
icatie zo belangrijk vindt, mag zich dat op een gegeven mo-
ment, toch ook in een bescheiden extra bijdrage wel ver-
talen, als het effect daarvan in het uiteindelijke resultaat bij-
zonder groot is, zoals hier duidelijk het geval was. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer 
Delprat heeft ook de opmerking gemaakt, dat de ratificatie-
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Minister Witteveen c. a. 
procedure nu intussen wel een heel stuk vooruit zou zijn ge-
komen. Dat is ook wel zo, maar aan de andere kant moet ik 
in dat opzicht hier toch een teleurstellende mededeling doen. 
Het Amerikaanse Congres is namelijk uiteen gegaan zonder 
de voorstellen van de Administratie voor de Amerikaanse 
deelname aan de Internationale Ontwikkelingsassociatie te 
behandelen, althans zonder die goed te keuren. Dat betekent 
dat er een ernstige vertraging ontstaat in deze ratificatie. 
In de huidige situatie betekent het dat pas de nieuwe Admini-
stratie in de loop van januari a.s. deze zaak weer met het 
congres kan gaan opnemen. Dat zal, naar ik vrees, mee-
brengen dat de ratificatieprocedure toch wel ongeveer een 
half jaar zal worden vertraagd. Ik vind dat een ernstige te-
genslag. Ik betreur het ook ten zeerste dat het Amerikaanse 
congres niet bereid is geweest, de voorstellen van de Admini-
stratie te steunen. Die voorstellen waren immers het resul-
taat van langdurig internationaal overleg tussen de ver-
schillende gevende landen, waarbij bepaald ook belangrijke 
concessies aan de Verenigde Staten zijn gedaan. In het licht 
daarvan moet ik het temeer betreuren dat het Amerikaanse 
congres die voorstellen nu niet heeft willen volgen en dat zij 
zijn blijven liggen. Ik ben mij ervan bewust, dat de Ameri-
kaanse regering op dit punt geen verwijt treft. Ik weet dat de 
Amerikaanse regering veel aandrang heeft uitgeoefend op het 
congres. Bij de laatste vergadering van de Associatie in 
Washington is juist ook van de kant van Minister Fowler zelfs 
door President Johnson het belang van de Internationale Ont-
wikkelingsassociatie zeer onderstreept. De bedoeling was 
duidelijk om dat belang bij het congres nog eens extra duide-
lijk naar voren te brengen. Desondanks heeft deze tegenslag 
zich voorgedaan. Het is duidelijk dat dit langzamerhand toch 
wel een storing in het werk van de Ontwikkelingsassociatie kan 
gaan meebrengen, want de Amerikaanse bijdrage is zo be-
langrijk, dat zonder Amerikaanse ratificatie de gehele over-
eenkomst niet in werking kan treden. Dat betekent dus dat 
in de komende maanden de I.D.A. gevaar loopt door gebrek 
aan fondsen het werk te moeten vertragen. 

Het is dus mogelijk, dat men in de kring van de Associatie 
zal gaan zoeken naar een of andere oplossing om de ge-
volgen van deze vertraging voor het werk van de I.D.A. zo-
veel mogelijk op te vangen. Ik moet mij dus op dit moment 
voorbehouden, eventueel op dit probleem nog nader terug 
te komen. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer 
Delprat heeft ten slotte een opmerking gemaakt over het 
uitermate belangrijke punt. dat de besteding van de I.D.A.-
hulp ongebonden moet zijn. Ik behoef hier niet te herhalen, 
hoezeer ik dat met hem eens ben. Het is van onze kant in de 
besprekingen met de Associatie en de Verenigde Staten steeds 
als een essentieel element naar voren gebracht. Ik geloof, 
dat in zoverre succes is bereikt dat pogingen om een zekere 
binding aan te brengen zijn afgeslagen. Wanneer de geachte 
afgevaardigde nog eens wijst op het gevaar, dat zich met name 
ten aanzien van de vrachten voordoet, dan wil ik hem graag 
toezeggen dat ik dit punt nog eens in het bijzonder onder de 
aandacht van de directie van de I.D.A. zal brengen. Ik ge-
loof, dat dit past in het beleid van de Associatie en ik neem 
ook aan. dat men aan de vrijheid van keuze van het land, dat 
de hulp ontvangt, vasthoudt. Ik meen echter ook, dat het 
geen kwaad kan daar nog eens in het bijzonder op te wijzen 
en ik wil dat graag doen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het ontwerp van rijkswet wordt zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van de Lijst van ingekomen 
stukken, welke in de vergaderzaal ter inzage voor de leden 
heeft gelegen. 

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

Zitting 1968-1969 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, de voor de leden 
ter inzage gelegde notulen van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat het in 
mijn voornemen ligt, haar tegen de volgende week weder bij-
een te roepen. Aan de orde is dan de behandeling van het wets-
ontwerp Regelen inzake een minimumloon en een minimum-
vakantiebijslag (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag) 
(9574). 

De vergadering wordt te 14.06 uur gesloten. 

LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN 
met de door de 

Voorzitter ter zake gedane voorstellen: 

1°. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal aangenomen ontwerpen van wet: 

Algemene regeling van de rechtspleging in zaken die met 
een verzoekschrift worden ingeleid (7753); 

Regeling van de omroepbijdragen (Wet op de omroepbijdra-
gen) (9627). 

Deze ontwerpen van wet zullen worden gesteld in han-
den van de desbetreffende commissies: 

2°. de volgende regeringsmissives: 

A. één, van de Minister van Buitenlandse Zaken, ten ge-
leide van de tekst van een aantal door het College van Bewind-
voerders van het Internationale Monetaire Fonds opgestelde 
wijzigingen van de op 27 december 1945 te Washington tot 
stand gekomen Overeenkomst betreffende het Internationale 
Monetaire Fonds {Trb. 1968, 106); 

B. één, van alsvoren, ten geleide van een exemplaar van de 
inleiding van de Secretaris-Generaal der Verenigde Naties tot 
zijn jaarrapport 1967 tot 1968; 

C. één, van alsvoren, ten geleide van de vertaling van de 
brieven van de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij 
de Verenigde Naties aan de Secretaris-Generaal der Verenigde 
Naties en het antwoord van de heer Thant; 

D. één, van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, 
ter uitvoering van artikel 105, tweede lid, van de Wet op het 
wetenschappelijk onderwijs, en ten geleide van een aantal exem-
plaren van: 

a. de door hem goedgekeurde jaarrekening van de Rijks-
universiteit te Utrecht over 1965; 

b. het rapport over deze jaarrekening, uitgebracht door de 
in evengenoemd wetsartikel bedoelde accountant; 

E. één, van alsvoren, ten geleide van een exemplaar van 
het verslag van de Academische Raad over het jaar 1967; 

F. één, van alsvoren, ten geleide van een aantal exemplaren 
van financiële schema's van verscheidene instellingen van we-
tenschappelijk onderwijs, zoals die door de onderscheidene coI-
leges van curatoren voor het tijdvak 1970-1973 zijn opgesteld; 

G. één, van alsvoren, houdende mededeling van de instel-
ling van een bijzondere adviesgroep medisch universitair on-
derwijs; 

H. één, van de Minister van Financiën, houdende mede-
deling, dat hij op 28 oktober 1968 aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal heeft toegezonden de door de Algemene Re-
kenkamer nageziene en akkoord bevonden rekening van ont-
vangst en uitgaaf, betreffende de uitgifte van de 6i pet. lening 
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1968 II ten laste van de Staat der Nederlanden, uitgegeven 
krachtens de Leningwet 1967 (Stb. 383); 

I. één, van de Minister van Landbouw en Visserij, ter vol-
doening aan het bepaalde bij de artikelen 30 en 35, tweede lid, 
van de Landbouwwet, en ten geleide van het verslag over de 
toepassing van de bepalingen van het derde hoofdstuk van 
bovengenoemde wet, alsmede van het verslag van de directie 
van het Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau betrekking 
hebbende op het tweede kwartaal van 1968; 

J. één, van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk, ten geleide van een aantal jaarverslagen 
van de door het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk gesubsidieerde instellingen; 

K. één, van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, ten geleide van een aantal exemplaren 
van afschriften van de Koninklijke besluiten van 17 september 
1968, nrs. 64 en 65, betreffende de normwijziging in de Tijde-
lijk Rijksgroepsregeling Mindervaliden en Rijksgroepsregeling 
Werkloze Werknemers; 

L. één, van de Minister van Buitenlandse Zaken, houdende 
mededeling van de tekst van de op 5 juni en 25 juli 1968 te 
's-Gravenhage tussen de Nederlandse en de Luxemburgse 
Regering gewisselde brieven inzake de toepassing van de arti-
kelen 2, 3, 8 en 11 van het op 24 maart 1964 ondertekende 
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groot-
hertogdom Luxemburg, betreffende samenwerking op het ge-
bied der diplomatieke vertegenwoordiging (Trb. 1968, 120); 

M. één, van de Minister van Binnenlandse Zaken, ten ge-
leide van een afschrift van een brief betreffende het ombuds-
manvraagstuk, die zijn ambtgenoot van Justitie en hij richtten 
tot de Voorzitter van de Tweede Kamer, alsmede van een 
exemplaar van de in die brief bedoelde nota; 

N. één, van de Minister van Buitenlandse Zaken, ten ge-
leide van het tweede interimrapport van de vertegenwoordiger 
van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties voor 
humanitaire acties in Nigeria. 

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennis-
geving aan te nemen. 

De bijlagen zullen worden nedergelegd ter griffie, ter 
inzage voor de leden; 

3°. de volgende missives van de Minister van Buitenlandse 
Zaken a.i.: 

A. één, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 60, lid 2 
en onder verwijzing naar artikel 61, lid 3, van de Grondwet, 
alsook naar artikel 24, eerste lid, van het Statuut voor het 
Koninkrijk, en ten geleide van de tekst en de vertaling van 
de op 2 april en 9 mei 1968 te Dar es Salaam tussen de Neder-
landse en de Tanzaniaanse Regering gewisselde nota's inzake 
de toepassing van het op 26 september 1898 te Londen tussen 
het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Ierland gesloten Verdrag tot uit-
levering van misdadigers (Trb. 1968, 109), alsmede van een 
toelichtende nota bij de in deze nota's vervatte Overeenkomst; 

B. één, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 60, lid 2, 
en onder verwijzing naar artikel 61, lid 3, van de Grondwet, 
alsook naar artikel 24, eerste lid, van het Statuut voor het 
Koninkrijk, en ten geleide van de tekst en de vertaling van de 
op 21 november 1967 en 28 juni 1968 te Lusaka en Blantyre 
tussen de Nederlandse en de Malawische Regering gewisselde 
nota's inzake de toepassing van het op 26 september 1898 
te Londen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Ver-
enigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland gesloten 
Verdrag tot uitlevering van misdadigers (Trb. 1968, 121), als-
mede van een toelichtende nota bij de in deze nota vervatte 
Overeenkomst. 

Deze missives zijn inmiddels gedrukt en aan de leden 
toegezonden; de Tractatenbladen zullen worden nederge-
legd ter griffie, ter inzage voor de leden; 

4°. de volgende missives: 

A. één, van de voorzitter van de vergadering van de West-
Europese Unie, ten geleide van de tekst van vier aanbevelingen 
en twee resoluties, aangenomen door de vergadering van de 
West-Europese Unie tijdens haar veertiende gewone vergadering 
te Parijs van 14 t/m 18 oktober 1968; 

B. één, van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Rosmalen, ten geleide van een petitie van de raad dezer ge-
meente met betrekking tot de grenswijziging tussen de gemeen-
ten 's-Hertogenbosch, Rosmalen, Empel ca. en Engelen; 

C. één, van prof. mr. P. de Haan, secretaris van de op zijn 
initiatief opgerichte werkgroep Balans ruilverkavelingswet, ten 
geleide van het onlangs uitgebrachte rapport van eerdergenoem-
de werkgroep; 

D. één, van de secretaris van de Nederlandse groep der In-
terparlementaire Unie, ten geleide van de Engelse tekst en de 
vertaling in het Nederlands van de resoluties, aangenomen door 
de 56ste conferentie van de Interparlementaire Unie, gehouden 
te Lima van 5 tot 13 september 1968. 

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennis-
geving aan te nemen. 

De bijlagen zullen worden nedergelegd ter griffie, ter 
inzage voor de leden. De bijlage sub B vermeld is inmid-
dels aan de leden toegezonden; 

5°. een telegram van de fracties van de Eilandsraad Aruba, 
met betrekking tot de wens meer eilandelijke autonomie te ver-
krijgen. 

Dit telegram zal worden nedergelegd ter griffie ter in-
zage voor de leden, met bijzondere kennisgeving ervan aan 
de vaste Commissie voor Zaken rakende Suriname en de 
Nederlandse Antillen; 

6°. de volgende geschriften: 

een, van H. J. Romer, te Amsterdam, met betrekking tot het 
ontwerp van wet op de omroepbijdragen (9627). 

Dit geschrift zal worden nedergelegd ter griffie ter in-
zage voor de leden, met bijzondere kennisgeving ervan aan 
de vaste Commissie voor Cultuur en Recreatie; 

een, van burgemeester en wethouders van de gemeente Roer-
mond ten geleide van een door de raad dier gemeente aange-
nomen motie inzake de vestigingsplaats van de achtste medische 
faculteit in Nederland. 

Dit geschrift zal worden nedergelegd ter griffie ter in-
zage voor de leden, met bijzondere kennisgeving ervan aan 
de vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen; 

zes en twintig, inzake het ontwerp van wet Huurdersbijdragen 
(8918). 

Deze geschriften zullen worden nedergelegd ter griffie 
ter inzage voor de leden, met bijzondere kennisgeving er-
van aan de vaste Commissie voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening; 

een, van W. H. Dörr, te Amsterdam, inzake rechtsherstel. 

Dit geschrift zal worden nedergelegd ter griffie ter in-
zage voor de leden, met bijzondere kennisgeving ervan aan 
de vaste Commissie voor Justitie; 

7°. een adres van J. H. Mair, te Gemmenich (België), in 
verband met uitkering A.O.W. 

Dit adres zal worden gesteld in handen van de Com-
missie voor de Verzoekschriften. 
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