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VERGADERING VAN DINSDAG 8 OKTOBER 1968 
(Bijeenroepingsuur 13.00) 

Ingekomen stukken. - Regeling van de werkzaamheden. -
Benoeming van leden en plaatsvervangende leden van 
commissies. - Mededeling van een besluit van het Pre-
sidium. — Algemene politieke en financiële beschouwin-
gen over de rijksbegroting voor 1969. - Ingekomen stuk-
ken. 

Voorzitter: de heer Van Thiel 

Tegenwoordig zijn 139 leden, te weten: 
de heren Aalberse, Aantjes, Aarden, Abma, Andriessen, 

Bakker, mejuffrouw Barendregt, de heren Van Beek, De Bek-
ker, Berg, Van den Bergh, Berkhouwer, Biesheuvel, Bode, 
Boersma, Boertien, Van de Brake, mevrouw Brautigam, de 
heren Brouwer, Van Buel, Cornelissen, Daams, Dankert, ne-
vrouw Dettmeijer-Labberton, de heren Diepenhorst, Dirx, Van 
Dis, Van den Doel, Dusarduijn, Dijkstra, Egas, Engelbertink, 
Fiévez, Franssen, Geelkerken, Geertsema, Geurtsen, De Goede, 
Goedhart, mejuffrouw Goudsmit, de heer Goudzwaard, me-
vrouw Groensmit-van der Kallen, mejuffrouw Haars, de heren 
Harmsen, Van Harselaar, mevrouw Heroma-Meilink, de heren 
Van den Heuvel, Hoekstra, Hutschemaekers, Imkamp, Jansen, 
Janssen, Joekes, Jongeling, mejuffrouw Kessel, de heren Kieft, 
Kikkert, Kleisterlee, Koekoek, Van Koeverden, mejuffrouw 
Kok, de heren Koning, Koudijs, Kremer, Kronenburg, Krosse, 
Van Laak, Laban, Lamberts. Lankhorst, mejuffrouw Van Leeu-
wen, de heren Van der Lek, Lems, Van Lier, Maenen, Masman, 
Van der Mei, Mellema, De Meijer, Van Mierlo, Mommersteeg, 
Nederhorst, Nelissen, Notenboom, Nuijens, Nypels, Oele, Van 
der Peijl, Peijnenburg, C. J. van der Ploeg, Portheine, Posthu-
mus, Rietkerk, Van Rossum, Ruygers, Van Schaik. Schakel, Van 
het Schip, Schipper, Schlingemann, Schmelzer, Scholten, Schu-
ring, Schuijt, mevrouw Singer-Dekker, de heren Van der Spek, 
Van der Stoel, Tans, Van Thiel, Van Thijn, Tilanus, Tolman, 
Toxopeus, Tuijnman, Den Uyl, mevrouw Veder-Smit, de heren 
Veerman, Vellenga, Verlaan, Visser, Vondeling, Vonhoff, Vre-
deling, De Vreeze, Vrolijk, Walburg, Westerhout, Westerterp, 
Weijters, Wiebenga, Wiegel, Wieldraaijer, Wierda, Willems, 
Wolff, Ter Woorst, jonkvrouwe Wttewaall van Stoetwegen, de 
heren Zegering Hadders, Zijlstra, 

en de heren De Jong, Minister-President, Minister van Alge-
mene Zaken, Witteveen, Vice-Minister-President, Minister van 
Financiën, Bakker, Vice-Minister-President, Minister van Ver-
keer en Waterstaat, Luns, Minister van Buitenlandse Zaken, 
Polak, Minister van Justitie, Beernink, Minister van Binnen-
landse Zaken, Veringa, Minister van Onderwijs en Weten-
schappen, Den Toom, Minister van Defensie, Schut, Minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, De Block, Mi-
nister van Economische Zaken, Lardinois, Minister van Land-
bouw en Visserij, Roolvink, Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, mejuffrouw Klompé, Minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk, de heren Udink, Minister 
zonder Portefeuille, De Koster, Staatssecretaris van Buiten-
landse Zaken, Van Veen, Staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken, Grosheide, Staatssecretaris van Onderwijs en Weten-
schappen, Grappcrhaus, Staatssecretaris van Financiën, Van Es, 
Staatssecretaris van Defensie, Haex, Staatssecretaris van Defen-
sie, Duynstee, Staatssecretaris van Defensie, Keyzer, Staats-
secretaris van Verkeer en Waterstaat, Van Son, Staatssecretaris 
van Economische Zaken, Kruisinga, Staatssecretaris van Sociale 
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Voorzitter 
Zaken en Volksgezondheid, en Van de Poel, Staatssecretaris van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn inge-
komen berichten van verhindering tot het bijwonen van de 
vergadering van: 

de heer Bos, wegens het bijwonen van de vergadering van 
de Verenigde Naties, ook volgende weken; 

de heren Assmann en Voogd, wegens ziekte. 
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, te besluiten de 
lijst van 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 gedane voorstellen 
te beslissen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, aan de orde te 
stellen tegen dinsdag 19 november a.s. de nota inzake het 
N.A.V.O.- en het Defensiebeleid 1968 (Deel I NoordatIan-
tische Verdragsorganisatie; Afweer-Veiligheid-Ontspanning) 
(9635). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik heb de leden van de Kamer een schrijven 
doen toekomen, waarin ik mededeelde, dat ik voornemens was 
vandaag aan de Kamer voor te stellen, de maximumspreektijd 
bij de behandeling van de Defensienota (Deel I) in eerste 
termijn van de zijde der Kamer als volgt vast te stellen: 

voor de fracties van de K.V.P. en de P.v.d.A. elk 35 
minuten; 

voor de fracties van de V.V.D., de A.R.P. en de C.H.U. 
elk 25 minuten; 

voor de fractie van D'66 20 minuten; 
voor de twee groepen van de Boerenpartij elk 10 minuten; 
voor de overige fracties elk 15 minuten. 

Mij is intussen gebleken, dat bij enkele fracties tegen een 
dergelijk voorstel grote bezwaren bestaan. Ik acht het daarom 
beter dit voorstel thans nog niet te doen. Wel wil de voorzitter 
van de vaste Commissie voor Defensie of een van de leden van 
deze commissie die zich in het bijzonder voor de behandeling 
van deze nota interesseert, vragen, of hij binnen de Commissie 
overleg wil plegen over de diverse mogelijkheden. Ik wijs er 
hierbij op, dat de Kamer met betrekking tot de behandeling van 
de nota in tijdnood ver).eert. Men wenst de nota vóór de open-
bare behandeling van de begroting van het Departement van 
Defensie te bespreken. Dindag 19 november a.s. is de enige dag 
die daarvoor beschikbaar is, aangezien alleen op die dag de 
bewindslieden, die aan de beraadslaging zullen deelnemen, in 
de Kamer aanwezig kunnen zijn. Ik zou daarom gaarne 
morgen of overmorgen de Kamer een definitief voorstel in 
dezen doen. Ik hoop dus, dat het overleg in de commissie 
spoedig tot een goed resultaat zal leiden. 

De behandeling van de Defensienota zal, aangezien daar-
voor niet nog een andere dag beschikbaar is, desnoods tot in 
de nacht van dinsdag 19 november moeten worden voort-
gezet. 

De heren Bos en Toxopeus en de heren Scholten en Koning, 
respectievelijke leden en plaatsvervangende leden van de bij-
zondere commissie voor de ontwerpen van rijkswet 9065 
(R583) en 9193 (R602) hebben verzocht, van functie te 
mogen verwisselen. 
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Voorzitter 
Mijns inziens bestaat hiertegen geen bezwaar. 
Ik benoem tot lid van deze commissie de heren Scholten 

en Koudijs en tot hun plaatsvervangers respectievelijk de heren 
Bos en Toxopeus. 

Jonkvrouwe Wttewaall van Stoetwegen heeft mij verzocht, 
ontheven te worden van haar functie van plaatsvervangend 
lid van deze bijzondere commissie. 

Mijns inziens bestaat hiertegen geen bezwaar. 
Ik benoem tot plaatsvervangend lid van deze bijzondere 

commissie mejuffrouw Haars in plaats van jonkvrouwe Wttc-
waah van Stoetwegen. 

In verband met het ontslag van mevrouw Van Someren-
Downer dienen in een aantal commissies wijzigingen te worden 
aangebracht. 

Ik benoem: 
tot plaatsvervangend lid van het Presidium de heer Geert-

sema als plaatsvervanger van de heer Zegering Hadders; 
tot lid van de vaste Commissie voor de Naturalisaties me-

vrouw Dettmeijer-Labberton (in plaats van mevrouw Veder-
Smit) en tot haar plaatsvervangster mevrouw Veder-Smit (in 
plaats van de heer Van Dijk); 

tot plaatsvervangend lid van de vaste Commissie voor de 
Civiele Verdediging mevrouw Dettmeijer-Labberton (in plaats 
van de heer Vonhoff) als plaatsvervangster van de heer 
Geertsema; 

tot lid van de vaste Commissie voor Onderwijs en Weten-
schappen de heren Vonhoff, Wiegel (in plaats van de heer 
Van Dijk) en tot plaatsvervangster van de heer Vonhoff me-
vrouw Dettmeijer-Labberton (in plaats van de heer Vonhoff); 

tot lid van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat 
de heer Koning (thans plaatsvervangend lid) en tot plaats-
vervangend lid de heer Wiegel (in plaats van de heer Koning) 
als plaatsvervanger van de heer Zegering Hadders; 

tot lid van de vaste Commissie voor Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk mevrouw Dettmeijer-Labberton; 

tot plaatsvervangend lid van de vaste Commissie voor de 
Verzoekschriften de heer Geurtsen (in plaats van de heer 
Joekes) als plaatsvervanger van de heer Koning. 

In de bijzondere commissie voor de Ontwerp-Comptabili-
teitswet (7760) bestaat een groot aantal vacatures. 

Aanvulling van deze commissie komt mij zeer gewenst voor. 
Ik benoem tot lid van deze bijzondere commissie de heren 

Nelissen, Berg, Van den Bergh en mevrouw Singer-Dekker en 
tot plaatsvervangend lid de heren Voogd (als plaatsvervanger 
van de heer Berg), Van Thijn (als plaatsvervanger van de 
heer Van den Bergh), Wierenga (als plaatsvervanger van de 
heer Franssen), Wiebenga (als plaatsvervanger van de heer 
Bakker), Westerhout (als plaatsvervanger van mevrouw Sin-
ger-Dekker), Ter Woorst (als plaatsvervanger van de heer 
Aarden), Koning (als plaatsvervanger van de heer Joekes) en 
Weijters (als plaatsvervanger van de heer Notenboom). 

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten 
te stellen in handen van: 

a. de vaste Commissie voor Justitie: 
het ontwerp van rijkswet Goedkeuring van de Verdragen 

van 's-Gravenhage van 1 juli 1964 houdende een eenvormige 
wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke 
zaken, onderscheidenlijk houdende een eenvormige wet inzake 
de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten be-
treffende roerende lichamelijke zaken (Trb. 1964, nrs. 117 en 
118 en 1968, nrs. 13 en 14) en de wetsontwerpen Uitvoering 
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van het Verdrag van 's-Gravenhage van 1 juli 1964 houdende 
een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende 
lichamelijke zaken {Trb. 1964, nr. 117 en 1968, nr. 13) 
Uitvoering van het Verdrag van 's-Gravenhage van 1 juli 
1964 houdende een eenvormige wet inzake de totstandkoming 
van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende 
lichamelijke zaken (Trb. 1964, nr. 118 en 1968, nr. 14) 
(9817,R 666); 

b. de vaste Commissie voor Financiën: 
de wetsontwerpen: 
Verhoging van de accijns op sigaretten en kerftabak (9821); 
Verlenging van de voor 1968 getroffen regeling nopens de 

aftrek wegens buitengewone lasten in de inkomstenbelasting 
en in de loonbelasting (9822); 

Maatregelen met betrekking tot het tarief van de inkomsten-
belasting en de loonbelasting (9823); 

c. de bijzondere commissies: 
de wetsontwerpen: 
Regelen in het belang van het voorkomen of beperken van 

luchtverontreiniging (Wet inzake de luchtverontreiniging) 
(9816); 

Goedkeuring van het Besluit van 25 juli 1967 van de Ver-
tegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten van de 
Europese Economische Gemeenschap, in het kader van de 
Raad bijeen, houdende bijzondere maatregelen voor olie-
houdende produkten van oorsprong uit de geassocieerde Afri-
kaanse Staten en Madagascar of de landen en gebieden over-
zee (P.B. Eur. Gem. nr. 173 van 29 juli 1967, blz. 14) (9829). 

Thans is aan de orde de verdere behandeling van het wets-
ontwerp Opschorting van de overgang van rechtswege van 
gemeenten van rijks- naar gemeentepolitie en omgekeerd 
(9607). Mij is echter gebleken, dat de heer Van Beek her-
opening van de beraadslaging over artikel 1 wil vragen en 
dat over het amendement van de heer Schipper c.s. (stuk 
nr. 8) op artikel 1 enig overleg nodig is, omdat de tekst van 
het artikel is gewijzigd doordat de Minister van Binnenlandse 
Zaken een ander amendement op dit artikel heeft overge-
nomen. 

Ik stel daarom voor, het wetsontwerp van de agenda af te 
voeren en het op een nader te bepalen tijdstip wederom op de 
agenda te plaatsen. 

Daartoe wordt besloten. 
De Voorzitter: Alvorens de algemene politieke en financiële 

beschouwingen over de rijksbegroting voor 1969 aan de orde 
te stellen deel ik aan de Kamer mede, dat van de heer Staats-
secretaris van Verkeer en Waterstaat een brief is ingekomen, 
waarin hij mededeelt, dat hij vandaag eerst in de loop van de 
middag in de Kamer aanwezig zal kunnen zijn in verband 
met een bezoek van de Belgische Minister van Verkeer. 

Voorts deel ik aan de Kamer mede, dat de heer Minister-
President mij gisteren ervan in kennis heeft gesteld, dat de 
Minister van Buitenlandse Zaken gisteravond nog een zeer 
belangrijke bespreking in New York moest bijwonen, welke 
bespreking misschien ook een deel van de nacht in beslag zou 
nemen, en dat de Minister zo spoedig mogelijk daarna naar 
Nederland zou vertrekken om in de Kamer aanwezig te 
kunnen zijn bij de algemene politieke en financiële beschou-
wingen over de begroting. 

Aan de orde zijn de algemene politieke en financiële be-
schouwingen over de rijksbegroting voor het dienstjaar 1969 
(9800). 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
begin met een citaat: 

„Het is dan ook een voorrecht te leven in een land 
waarin de vrijheid niet slechts als een ideaal wordt erkend, 
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maar ook in de werkelijkheid van ons dagelijks leven als 
een hoog goed wordt ervaren.". 

Ik ontleen deze gedragen volzin aan de Troonrede. Ik vind, 
dat hij iets ademt van de sfeer van de oudejaarsavond. Na een 
lach en een traan valt de constatering, dat wij het met elkaar 
toch maar weer een jaar hebben uitgehouden. Maar welk jaar 
was dat? Sinds de algemene beschouwingen van verleden jaar 
noteer ik alleen het volgende: 

een verheviging van de oorlog in Vietnam, overschaduwd 
door het begin van de vredesbesprekingen in Parijs, die inmid-
dels alweer compleet zijn vastgelopen; 

Martin Luther King en Robert Kennedy vermoord; 
met Pasen opstanden in West-Duitsland, in mei gevolgd door 

een verzetsbeweging tegen het gaullistische regime in Frankrijk, 
die het land op de grens van de burgeroorlog bracht; 

de overweldiging van Tsjechoslowakije; 
tonelen rondom de aanwijzing van kandidaten voor het pre-

sidentschap van de Verenigde Staten, die hen, die het lot van 
de democratie ter harte gaat. vaak een gevoel van wanhoop 
hebben bezorgd. 

De Troonrede zegt: 
„In onze eeuw van spanning tussen vrijheid en onvrij-

heid is de creatieve en inventieve kracht van de democra-
tie overduidelijk gebleken. Het is dan ook een voor-
recht . . .", enz. 

Ik meen echter, dat ieder, die niet in zijn fauteuil is inge-
dommeld, zal moeten erkennen dat in de westerse wereld de 
democratie als regering van en voor en door het volk ernstig 
wordt bedreigd. De symptomen zijn duidelijk. Over een breed 
front is een jeugd in protest tegen een samenleving, waarvan 
zij de waarden en normen niet meer als de hare erkent; een 
protest tegen armoede en discriminatie, die zich ook onder de 
vlag van democratie in allerlei westerse staten handhaaft en 
uitbreidt. 

Politieke partijen - wij nemen het in verschillende landen 
waar - als dragers van politieke wil functioneren vaak gebrek-
kig. Overal nemen politieke onderzoekers de neiging waar om 
politiek te maken buiten de parlementen om. De onvrede met 
het maatschappelijk bestel is diep verbreid. Niemand voorzag 
het grootscheepse oproer in Frankrijk in dit voorjaar. Niemand 
kan ontkennen, dat de veenbrand ondergronds voortwoedt. Als 
de olympische fakkel dezer dagen in Mexico-City wordt ontsto-
ken, zal dat gebeuren achter een haag van gewapende soldaten 
en ook voor wie nooit zo heel erg heeft geloofd in de woor-
den „volkenverbroedering door sport", kan zich moeilijk een 
absurder schilderij voorstellen dan dat van spelende mensen 
onder een paraplu van traangasgranaten, die ervoor moeten 
zorgen dat het spel spel blijft. 

Ik heb zo het vermoeden, dat velen, die eenmaal met eigen 
ogen hebben gezien hoe de miljoenen - want het gaat om 
miljoenen - leven aan de rand van Mexico-City in hun „hui-
zen", opgetrokken uit lege benzineblikken en wat minder glim-
mend afval, zich niet zullen verbazen als dit de laatste keer 
zal blijken te zijn. dat een dergelijke demonstratie van over-
vloed te midden van armoede wordt geduld. Wat zich daar 
afspeelt, is in elk geval niet een staal van „de inventieve kracht 
van de democratie". Het is wel waar, dat, zo ooit, nu die in-
ventieve kracht van de democratie zou moeten blijken, want 
zij staat voor een ongeëvenaarde krachtproef. Geweld roept 
geweld op. Van Parijs tot Washington klinken de stemmen 
van de profeten van „law and order". En waarom het te ver-
zwijgen: het klimaat van de westerse democratie, de Verenigde 
Staten als de grootste democratie voorop, is onguur geworden. 
Tolerantie en consensus hebben plaatsgemaakt voor vijandig-
heid en verbittering. 

Gemeenschappelijkheid van doeleinden wordt met woorden 
beleden, maar die woorden binden op het ogenblik in het Wes-
ten niet meer tot een gemeenschappelijk beleid. Wat over-
heerst is de fragmentatie, de versplintering van doeleinden 
en methoden. Die versplintering leidt tot verlamming. Dat is 

het beeld van N.A.V.O. en E.E.G., van de Verenigde Staten 
en van Frankrijk. Hierbij valt op de parallel tussen de span-
ningen in de westerse wereld en die in de communistische 
wereld. In beide werelden is waarneembaar hoe steeds meer 
tot geweld toevlucht wordt genomen om verhoudingen en in-
stellingen, die zichzelf hebben overleefd, te handhaven. 

In een dictatoriaal systeem als het communisme zoals wij 
dat in de Sovjet-Unie kennen, is dit geweld logisch en onver-
mijdelijk. Het is het privilege en de uitdaging van de democra-
tie om veranderingen aan te brengen zonder gebruik van ge-
weld, revolutie te maken vóór zij uitbreekt. 

Achter de crisis in Tsjechoslowakije gaat schuil de crisis 
van het communisme in een aantal Oost-Europese landen, de 
Sovjet-Unie zeker niet uitgesloten, die geen kans zien het be-
staande communistische stelsel aan te passen aan die zo dui-
delijk gebleken groter behoefte aan meer vrijheid en minder 
bevoogding, die naar voren komt bij de jongere generatie in 
Oost-Europa. De industrialisatie en de modernisering in Oost-
Europa leiden tot een emancipatieproces, dat tot grote interne 
spanningen binnen het communisme leidt. 

De overweldiging van Tsjechoslowakije heeft de vraag drin-
gend gemaakt hoe het Westen zich hiertegenover moet opstel-
len. 

Wij kunnen echter die vraag - en het is een kernvraag in de 
Europese en wereldpolitieke situatie - niet zinvol beantwoor-
den als het Westen zelf geen raad weet met de spanningen in 
eigen huis. Daarom meen ik nog iets meer te moeten zeggen 
over de oorzaken van die golf van onbehagen die door de 
Westerse, door onze eigen wereld, spoelt. 

Ik constateer dan het volgende. De motieven die een gene-
ratie, welke na de oorlog in het Westen leiding heeft gegeven, 
hebben geïnspireerd en gestuwd, zijn - het is helemaal niet 
vrolijk dat de constateren, maar het is, dacht ik, een feit -
goeddeels uitgewerkt en verbruikt. 

Het na-oorlogse herstel, de wereld veilig maken voor de 
democratie, de schepping van de welvaartsstaat, al die idealen 
en motieven die een hele generatie in de wereld na 1945 heb-
ben gestuwd en bezield, hebben hun overtuigingskracht, in 
elk geval voor grote groepen jongeren, in het westen verlo-
ren. Ik geloof dat een antwoord op wat zich in de communis-
tische wereld afspeelt niet mogelijk is, als wij niet goed on-
derkennen wat de oorzaak is van het feit dat de motieven, 
die de burgers — ik schakel hierbij mijzelf niet uit — na de oor-
log hebben geleid en gestuwd, hun overtuigingskracht voor 
een jongere generatie hebben verloren. 

Wij zien dan de technostructuur, de organisatie van het 
produktie-apparaat in de moderne industriestaten. Wij vinden 
dat die organisatie heel weinig heeft heel gelaten van allerlei 
elementaire noties van democratie. De grote beslissingen, ook 
van wereldbelang, in N.A.V.O., in de internationale concerns, 
onttrekken zich aan inspraak en controle. De beslissingen 
over de aanwending van het produktieve vermogen, de mil-
jardeninvesteringen in onze westerse samenleving, liggen 
goeddeels in handen van internationale concerns met een 
eigen ondoorzichtige machtsstructuur. Wij ervaren dat 
daartegenover een gevoel van machteloosheid wijd verbreid 
is. Wie krijgt er de vinger achter? En vervolgens: armoede 
is gebleven, ook in onze welvaartsstaten. Wij vinden een groei-
ende ongelijkheid tussen arme en rijke landen. Er is geen 
uitzicht geopend op een stelselmatige vermindering van be-
wapeningsuitgaven en daarmee op een bevredigende inrich-
ting van de wereld. Het geweld in de wereld wordt dagelijks 
in de huiskamer gebracht. 

Daartegenover heeft het plichtmatige geloof in de waarde 
van als maar voortgezette economische groei, van voortgaan-
de opvoering van de produktie, veel van zijn klem verloren. 
Waarom, vragen tallozen zich af, waarom zich druk te ma-
ken over de technologische kloof tussen Europa en de Ver-
enigde Staten, als de versnelde technologische ontwikkeling 
niet leidt tot het dempen van de kloof tussen paupers en rij-
ken? Waarom enthousiast te zijn over de mogelijkheden van 
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de ruimtevaart, als straks de met satellieten bevolkte kosmos 
vooral moet dienen als verlengstuk van de al aanwezige over-
kiil-capaciteit, die in de wereld in de nucleaire bewapenings-
sfeer bestaat? 

Die tegenstelling, mijnheer de Voorzitter, snijdt diep door 
de mensen heen. Heel de absurditeit van onze mondiale situa-
tie is natuurlijk niet nieuw, want de bewapening en de ver-
nietigingswapenen zijn ouder dan vandaag. Maar er is wel iets 
veranderd. Die absurditeit wordt vandaag weerkaatst op de 
geesten van een generatie die meer kennis heeft, meer school 
heeft kunnen gaan, meer inzicht heeft verworven, en — dank 
zij mede radio en televisie - meer kansen tot waarneming 
heeft dan ooit te voren. En dat leidt tot het protest. Dit be-
merken wij dagelijks. 

Politiek voeren in déze situatie vereist allereerst het onder-
kennen van wat er wezenlijk in de westerse samenleving aan 
de hand is. En dat is de twijfel aan en het ongeloof in geves-
tigde waarden en instellingen. 

Wie de noodzaak van snelle en radicale vernieuwing onder-
kent, wie ziet, hoezeer het Westen in een fundamentele crisis 
is geraakt, moet een keuze doen in zijn beleid, moet voorrang 
geven aan de bestrijding van de armoede, nationaal en inter-
nationaal. Staten, die in eigen huis grote ongelijkheid laten 
voortbestaan, zijn, hoeveel zij op hun begrotingen ook voor 
ontwikkelingshulp uittrekken — ik zeg dit niet als een verwijt 
aan dit kabinet — ongeloofwaardig als partner in de ontwik-
kelingssamenwerking met arme landen. Een keuze doen be-
tekent ook: voorrang voor deelneming aan en openheid in 
de besluitvorming van overheid en bedrijfsleven met doorbre-
king van bestaande structuren, vooral ook met doorbreking 
van bestaande machtsstructuren. Het betekent ook: voorrang 
voor een buitenlands beleid, dat zich niet alleen bewust is 
van gevaren die in het dictatoriale communisme aanwezig 
zijn, maar evenzeer oog heeft voor de twijfel en ongeloof 
aan de waarden die wij in het Westen wensen te verdedigen. 
Het betekent het besef dat wij haast hebben, dat wij struc-
turen moeten veranderen voordat de grond onder ons weg 
zinkt. Van dit inzicht, van die race met het horloge, die wed-
loop met de tijd, die ons is opgelegd, vind ik - dit zal de Ka-
mer niet verbazen - niets terug in een stuk als de Troonrede, 
in haar lusteloosheid, naar ik vrees zo typerend voor het be-
leid van dit kabinet. Alles wordt aangeraakt, nergens wordt 
doorgestoten. 

Ik s'el mij voor, mijnheer de Voorzitter, vanmiddag het 
regeringsbeleid te toetsen aan wat naar mijn mening uit de 
door mij gegeven ontleding van onze situatie voortvloeit. Ik 
wil dit in de eerste plaats met betrekking tot het buitenlands 
beleid doen, en vervolgens ten aanzien van enkele hoofdza-
ken van binnenlands beleid. 

Het gebrek aan lijn en aan duidelijkheid van doelstelling in 
het buitenlands beleid is ditmaal zelfs een zo regeringsgetrouw 
blad als de „Nieuwe Rotterdamse Courant" opgevallen. Ik 
citeer: 

„In feite doet die buitenlandse paragraaf niets anders 
dan hier wat te constateren, daar wat te betreuren en nog 
ergens anders wat te hopen. Nergens blijkt, dat er een 
leidend inzicht ten grondslag ligt aan de activiteiten. De 
afwezigheid van prioriteiten bewijst de afwezigheid van 
beleid.". 

Ik stel. dat een eerste prioriteit zou dienen te bestaan in de 
voortzetiing onder de omstandigheden, geschapen door de re-
cente ontwikkelingen, van een doelbewust beleid, gericht op 
het voorkomen van oorlogsrisico's, het wegnemen van wan-
trouwen in de politieke en militaire bedoelingen van het westen 
en het hardnekkig voortgaan op de weg naar ontspanning en 
beperking van bewapening. Ik heb in het debat, dat wij op 
27 augustus in deze Kamer hadden, al gesteld wat naar mijn 
overtuiging moet worden gezien als de kern van het Russische 
optreden in Tsjechoslowakije. De poging van Dubcek om com-
munisme en vrijheid met elkaar te verzoenen, wordt als een 

dodelijke bedreiging ervaren door Ulbricht, Gomulka endeRus-
sische leiders. Het gaat hier dus om een interne crisis van 
het communistische systeem. Men kan onmogelijk volhouden, 
dat de invasie van 21 augustus een angstreactie was op een 
dreiging van buiten. En - ik kan er niet aan voorbijgaan -
wat de huidige situatie verontrustend maakt is, dat er tal van 
tekenen zijn van onzekerheid bij de Russische leiders. Dat 
maakt hun acties onvoorspelbaar. Stellig is daarom het hand-
haven van een adequate verdedigingsmacht nodig. Deze kan 
naar mijn overtuiging alleen worden gehandhaafd in het kader 
van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. 

Ik moet daaraan echter onmiddellijk iets toevoegen. De lege-
ring van zeven Russische gevechtsdivisies langs de Duits-
Tsjechische grens biedt onvoldoende reden voor de stelling, dat 
het machtsevenwicht in Europa is verbroken. Het valt trouwens 
nauwelijks te betwijfelen, dat de Russen op de betrouwbaar-
heid van de Tsjechische divisies niet langer kunnen rekenen. 
In die situatie is het zeker van belang, dat er een eensgezinde 
politieke activiteit is van de N.A.V.O. om de gevaren van de 
huidige situatie in te dammen. Op duidelijke wijze moet er zo 
nodig opnieuw aan worden herinnerd, dat West-Berlijn een 
westelijke garantie heeft en dat daaraan niet kan worden ge-
tornd. Dergelijke politieke aktiviteiten van de N.A.V.O., ge-
paard met een intensivering van de politieke consultaties tus-
sen de N.A.V.O.-landen, zijn van veel meer betekenis dan het 
opvoeren van de troepensterkte in West-Europa, een opvoe-
ring, die vermoedelijk alleen maar tot soortgelijke acties aan 
de zijde van het Warschaupact zou leiden. 

Ik zou in dit verband gaarne concreet aan de Regering willen 
vragen, of zij de indiening van een suppletoire begroting ter 
verhoging van de defensie-uitgaven overweegt. Ik vind het 
juist nu nodig duidelijk te tonen, ook zonder veel illusies, 
dat wij uit zijn op een vermindering van spanning en elke 
mogelijkheid wensen aan te grijpen om de nucleaire race af 
te remmen en te tonen, dat wij bereid zijn over vermindering 
van de nucleaire bewapening in Europa te overleggen. 

In dit verband betreur ik bijzonder het besluit van Italië 
en de Bondsrepubliek de ondertekening van het non-prolife-
ratieverdrag uit te stellen, dit te meer, omdat ik mij niet aan 
de indruk kan onttrekken, dat er velen zijn in beide landen, 
die hopen, dat dit uitstel afstel wordt. Maar het non-prolifera-
tieverdrag levert geen eenzijdig voordeel op voor de Sovjet-
Unie en het tast de westelijke veiligheid niet aan. Er is der-
halve geen reden voor uitstel. Daarom meen ik, dat de Neder-
landse Regering in alle duidelijkheid tegen Bonn en Rome moet 
zeggen, dat wij niet zijn geïnteresseerd in enigerlei formule voor 
een Europese atoommacht en ons daartegen fel zullen keren. 
Daarvan verwachten wij niets voor onze veiligheid. Ik zou het 
op prijs stellen als het kabinet op dit punt een heel duidelijke 
uitspraak wil doen, want die is juist op dit moment bijzon-
der noodzakelijk. 

Waarom het gaat, al was het alleen maar om de deur open 
te houden voor verder gaande gesprekken over de Europese 
veiligheid in de verdere toekomst is: 

1. het veilig stellen van het non-proliferatieverdrag ondanks 
de Duitse en Italiaanse tegenwerking; 

2. het afwijzen van de Europese atoomgedachte, die alleen 
maar de spanningen opjaagt; 

3. de voortzetting van de dialoog over de beperking van de 
nucleaire race; 

4. handhaving van culturele betrekkingen en handelsbe-
trekkingen met Oost-Europa en in het algemeen het voorkomen 
van alles wat de Sovjet-leiders de gelegenheid zou bieden, 
Oost-Europa als een door het Westen en het Duitse revan-
chisme belegerd fort voor te stellen, hoe belachelijk deze 
voorstelling ook zou mogen zijn. In dat kader past geen op-
voering van de militaire macht van de N.A.V.O. in West-
Europa in de huidige verhoudingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in de Troonrede en in de 
uiteenzetting van de Regering vergeefs gezocht naar vastbe-
slotenheid, in deze zin risico's voor de vrede te nemen, zoals ik 
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ook vergeefs heb uitgezien naar enige regelingsactiviteit om 
bij te dragen tot een beëindiging van de oorlog in Vietnam 
nadat de besprekingen in Parijs zijn begonnen. Wij hebben op 
de derde dinsdag mogen vernemen, dat in Vietnam de oorlogs-
toestand verontrustend blijft. Ik vind deze obligate constatering 
verontrustend, want, mijnheer de Voorzitter, onverschillig hoe 
men het Vietnarnbeleid van de regering-Johnson in wezen be-
oordeelt, vaststaat dat geen andere zaak zoveel heeft bij-
gedragen tot de fragmentatie, tot de versplintering van het 
Westen als juist dit beleid. In een nota aan de Eerste Kamer 
over de recente ontwikkeling in Vietnam heeft de Regering 
gezegd: 

„Ter uitvoering van de op 6 februari jl. in de Tweede 
Kamer aangenomen motie-Van der Stoel, heeft de Re-
gering zich gewend tot een twaalftal landen in West- en 
Oost-Europa ten einde tot een gezamenlijk vredesinitia-
tief te geraken. Deze pogingen werden opgeschort toen 
de rede, welke President Johnson op 31 maart jl. heeft 
gehouden, in positieve zin door de regering in Hanoi werd 
beantwoord.". 

Ja, mijnheer de Voorzitter, maar wij weten dat het overleg 
in Parijs inmiddels compleet vastzit. Men kan natuurlijk 
denken aan de behandeling van de zaak door de U.N.O. - Oe 
Thant heeft daarop gezinspeeld - , maar wij weten dat de 
Noordvietnamezen zich daartegenover vijandig opstellen. Waar-
om zou de Regering niet opnieuw contact opnemen met een 
aantal regeringen, ten einde na te gaan of nu een vredesinitia-
tief zou kunnen worden ondernomen? Waarom heeft Minister 
Luns als voorwaarde voor dat ondernemen van een dergelijk 
initiatief in zijn rede van verleden week voor de Verenigde 
Naties zich niet duidelijk uitgesproken voor de onvoorwaar-
delijke en algehele stopzetting van de bombardementen op 
Noord-Vietnam, zoals de Kamer heeft uitgesproken in de door 
haar aanvaarde motie-Van der Stoel? Ik kan het niet anders 
zien dan dat de Minister van Buitenlandse Zaken, sprekend 
voor het forum van de Verenigde Naties, met achter zich die 
motie-Van der Stoel, die hierover duidelijk is, voor de zo-
veelste keer een uitspraak van de Kamer heeft genegeerd. 

Mijnheer de Voorzitter! De huidige gang van zaken met de 
slechts gedeeltelijke stopzetting van de bombardementen doet 
de Verenigde Staten dreigen hun geloofwaardigheid te verlie-
zen. Daartegen op te komen, daartegen te protesteren, is niet 
een kwestie van zedemeesteren, van zich bemoeien met alles 
wat er in de wereld gebeurt, waar dan ook, maar dat is de 
plicht van al degenen - en ik behoor tot hen - die de grootste 
democratie van de wereld niet wensen af te schrijven als bond-
genoot. Dat is de plicht van al degenen - en ik dacht ook dat 
het kabinet daar weet van moest hebben op grond van wat de 
Kamer heeft gezegd - , die er diep van overtuigd zijn dat een 
snelle beëindiging van de oorlog in Vietnam en een algehele 
stopzetting van de bombardementen mede voorwaarden zijn 
voor het Westen om de diepe crisis waarin het verkeert, te 
overwinnen. Van dat bes^f uit zou de Regering actief moeten 
zijn en niet stil mogen zitten. Helaas moet ik zeggen, dat ik 
niet verwacht, dat het kabinet duidelijk en in het openbaar zal 
spreken aan het adres van de Verenigde Staten. Het kabinet 
heeft zijn eigen Vietnarnbeleid voortdurend in de mist weten 
te houden. Ik betreur dat in hoge mate, omdat ik het geen 
bijdrage vind tot de versterking van het Westen en tot de vrede 
in de wereld. 

In dit verband wil ik een enkel woord zeggen over de zen-
ding van wapens aan Nigeria. Ik moet ervan afzien, thans op 
vele, vaak afschuwelijke aspecten van wat zich daar voltrekt en 
heeft voltrokken in te gaan. De enkele maanden geleden door 
de Regering gedane mededeling dat lopende contracten inzake 
wapenleveranties zouden worden afgehandeld, wierp eens te 
meer het licht op de onhoudbaarheid van de bestaande situatie 
ten aanzien van wapenleveringen aan derde landen. Mijns in-
ziens kan en mag Nederland geen wapens leveren aan landen, 

die een conflict uitvechten waarin Nederland geen partij is of 
wil zijn. Geen enkel contract betreffende wupenlevering is 
mijns inziens aanvaardbaar indien er niet de ontbindende voor-
waarde in is opgenomen, dat dergelijke leveringen onmiddellijk 
worden stopgezet als het ontvangende land militair geweld 
gebruikt. Wapenleveranties dienen onder strikte controle van 
de Kamer te staan. Ik vind het een onaanvaardbare gedachte 
dat de strijd in Biafra mede is gestreden met wapens die tot 
voor zeer kort met voorkennis en instemming var, de Neder-
landse Regering werden geleverd. Wij moeten aan de huidige 
situatie op het stuk van de wapenleveranties een einde maken. 
Het moet een openbare zaak worden onder controle van een 
daartoe aan te wijzen kamercommissie. Ik stel een duidelijke 
uitspraak hieromtrent van de Regering zeer op prijs. 

In het debat over Tsjechoslowakije dat in deze Kamer is 
gehouden heb ik gezegd, dat de wereld van het Westen niet 
mooier was geworden nu het oostblok lelijker werd. Ik be-
doelde daarmee onder meer, dat de geloofwaardigheid van het 
Westen en zijn instellingen een voortgezette druk op het Griekse 
kolonelsbewind vergt. Het door de Rpad van Europa gestelde 
ultimatum moet door schorsing worden gevolgd als het regime 
niet verandert. Ik ben van mening dat de Nederlandse Rege-
ring die druk ook in het verband van de N.A.T.O. moet uit-
oefenen. Zij moet niet meewerken aan luchtmachtoefeningen 
op Kreta en geen N.A.T.O.-conferent'e op Nederlands grond-
gebied toelaten als Griekenland en Portugal daaraan dcelne-
men. Zij moet zich verzetten tegen enigerlei wapenlevering aan 
dit Griekse regime door de Verenigde Staten en West-Duits-
land. Zij moet van haar lidmaatschap van de N.A.T.O. gebruik 
maken om daartegen te protesteren en in verzet te lemen. 

In het fragmentatieproces waaraan het Westen onderhevig 
is. moet ondanks tegenslagen gestaag worden doorgewerkt aan 
integratie. Daarmee kom ik op de Europese integratie. Helaas 
kan ik er slechts een enkel woord over zeggen. 

Het heeft de schijn dat West-Duitsland r:a het bezoek van 
De Gaulle aan Bonn opnieuw aan een nauwe Frans-Duitse ver-
houding voorrang geeft boven een samengaan van de Vijf met 
Engeland en de andere kandidaat-leden var de Gemeenschap 
op alle gebieden waar het E.E.G.-verdrag het mogelijk maakt. 
Na het Franse veto tegen het interim-arrangement dat door de 
Duitse regering is voorgesteld wil ik graag van de Regering 
weten of zij in deze situatie berust dan wel of zij mogelijkheden 
ziet of bereid is middelen aan te wenden om duidelijk te m^ken 
dat althans zij niet op deze wijze in een Frans veto ten aanzien 
van enige uitbreiding van een open Eurorcse Gemeenschap 
wenst te berusten. 

Ik kom vervolgens bij een onderwerp dat niet alleen het 
buitenlands beleid betreft, namelijk de ortwikkelingssamen-
werking. 

Tegenover het gebrek aan lijn in het buitenlandse politieke 
beleid mag worden geconstateerd dat het beleid ten opzichte 
van de ontwikkelingssamenwerking, naar het mij voorkomt, 
althans enige samenhang en structuur vertoont. Over de rich-
ting van dit beleid, de landen waaraan wel en geen hulp 
zal worden verleend, en de vorm waarin dit zal gebeuren, zul-
len wij ons nader uitspreken bij de behandeling van het meer-
jarenprogram. 

Dit beleid, dat allerlei nieuwe inzichten incorporeert, 
schiet bepaald tekort in het afstemmen van het nationale en 
Europese beleid in het kader van de E.E.G. op een doelbe-
wuste herstructurering van onze economie met het oog op de 
gevolgen van verdergaande ontwikkelingssamenwerking. 

Voor dit ogenblik wil ik mij echter bepalen tot de omvang 
van de hulp. De Regering heeft zich het vorige jaar vastgelegd 
op het realiseren voor het jaar 1971 van hulp ter waarde van 
1 pet. van het nationaal inkomen. De voorgestelde verhoging 
voor 1969 past in dit kader. Zo gezien levert zij geen reden 
tot teleurstelling, noch tot voldoening. Toch wil ik een poging 
doen om èn Regering èn Kamer ervan te overtuigen dat het 
voorgestelde bedrag te laag is. Ik doe dit in de wetenschap 
dat in New Delhi slechts kon worden overeengekomen dat de 
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donorlanden zuüen streven naar het realiseren van een bij-
drage van 1 pet. van het bruto nationale produkt in de loop 
van de zeventiger jaren. 

Die wetenschap kan mij echter niet beletten te constate-
ren dat het huidige niveau van de hulp volstrekt ontoereikend 
is om ook maar iets te dempen van de kloof tussen arme en 
rijke landen. Minister Udink zal niet willen ontkennen dat 
de formule van New Delhi de uitdrukking is van de politieke 
onwil en het gebrek aan politiek inzicht van de donorlanden. 
Zij blijft ver onder d; bepaald niet onredelijke eisen die op 
dit punt in het Charter van Algiers zijn neergelegd. 

De Nationale Raad van Advies voor de Ontwikkelingshulp 
heeft de Regering met nadruk geadviseerd voor 1969 alsnog 
1 pet. van het netto nationaal inkomen ter beschikking te stel-
len. De Raad acht dit een essentieel element van het beleid 
en hij heeft dit met klem van redenen gemotiveerd. Hij be-
schouwt dit, terecht. a!s een voorlopig minimum. 

Door de meerderheid van de commissie-Mommersteeg, 
die eind vorig jaar ter zake rapporteerde in het kader van het 
Centrum voor Staatkundige Vorming, is eveneens 1 pet. in 
1969 aanvaard. Het jongste rapport van de Antirevolutionaire 
Kuyperstichting vraagt om 1 pet. van het bruto nationaal 
produkt in 1970. Dat komt overeen met 1 pet. van het netto 
nationaal inkomen in 1969. 

Mijn fractie staat, zoals bekend, overeenkomstig het ver-
kiezingsprogramma van mijn partij, op het standpunt dat in 
een periode van vier jaren de ontwikkelingshulp op 2 pet. van 
het netto nationaal inkomen moet worden gebracht. 

In dit kader is een verhoging van de Nederlandse bijdra-
ge tot 1 pet. in 1969 een minimumvereiste. Het is nauwelijks 
nodig te zeggen dat mijn fractie bereid is de gevolgen van deze 
extra-uitgaven in de belastingsfeer te aanvaarden. Ik zal, in-
dien nodig, over de door mij voorgestelde verhoging tot 1 pet. 
in 1969 de Kamer een uitspraak vragen. 

Ik kom nu tot enkele hoofdzaken van het binnenlands be-
leid, namelijk de inkomensverdeling, de woningbouw, de de-
mocratisering en het toekomstbeleid. Ik zal nu niet spreken 
over het werkgelegenheidsbeleid. Ook in de jongste nota van 
het kabinet over het in de komende jaren te voeren regionale 
beleid schiet het werkgelegenheidsbeleid weer fundamenteel 
tekort. Toch meen ik dat het juister is de positie van de ver-
schillende landsdelen die door hoge werkloosheid worden ge-
teisterd - ik denk aan Limburg met zijn groot vertrekover-
schot en aan het Noorden des lands — te bespreken aan de 
hand van de nota, wanneer deze in de Kamer aan de orde 
komt. 

Ik wil eerst spreken over de inkomensverdeling. Onze eco-
nomie bevindt zich in een duidelijk opgaande lijn; de ont-
wikkeling van de produktie en de export is zonder meer gunstig 
te noemen. Opnieuw mag ik constateren, dat is gebleken dat het 
concurrentievermogen van ons bedrijfsleven niet is aangetast. 
Welnu, in een dergelijke conjunctuurfase is de verdeling van 
ons nationale inkomen van het grootste belang. Deze verde-
ling is immers beslissend voor de beantwoording van de vraag, 
wie de voordelen gaan plukken van de zo opvallend ver-
sterkte economische groei, die wij sinds medio 1967 doorma-
ken; zij is eveneens beslissend voor de beantwoording van de 
vraag of wij nieuwe spanningen en onevenwichtigheden zullen 
weten te vermijden. Wat zien wij nu? De cijfers over 1967 en 
1968 en de raming voor 1969 te zamen wijzen erop, dat het 
looninkomen aanzienlijk minder toeneemt dan het overige in-
komen. Dit is echt niet het gevolg van een betere beloning van 
de arbeidsprestatie van de kleine zelfstandigen. Neen, de inko-
mens uit winsten, dividenden, rente, huren en pachten zijn 
de laatste jaren aanzienlijk sterker gestegen dan de overige 
inkomens. Wat is het beleid van het kabinet hiertegenover? 
Het enige substantiële, dat wij op het punt van de inkomens-
verdeling tot dusverre van het kabinet hebben gezien, was 
de beruchte loonnota van mei jl. met het besluit tot het in-
voeren van een loonstop gedurende het eerste halfjaar van 
1969. Wie nu nog eens naleest, hoe in de nota van mei met 

de ene somberheid op de andere het standje voor de loonstop 
wordt opgebouwd en wie tevens let op het volmaakte stilzwij-
gen drie maanden later, gelooft zijn ogen niet. Wat is er 
intussen gebeurd? 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Een „Uyltje" geknapt! 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Ik neem aan, dat het kabinet 
met Vondel van mening is „wie hier het schrikkelijkst zwijgt, 
die heeft het meest gezeid". 

De filosofie van het kabinet, althans die van de heer Witte-
veen, is wel duidelijk. De loonstijging wordt de komende jaren 
beperkt. Op zich zelf zijn hiervoor argumenten aan te voeren; 
ik kom hierop nog terug. De groei van de overige inkomens 
gaat door. Daar varen de besparingen en de belastingopbreng-
sten - het wordt herhaaldelijk geconstateerd, èn in de Macro-
Economische Verkenningen en in de miljoenennota — wèl 
bij. De Minister van Financiën vindt dit een ideale ontwikke-
ling. Hij bouwt er zijn gehele beleid op. Maar hij vergeet een 
kleinigheid. De inkomensverschillen worden groter en de ver-
mogensverhoudingen nog ongelijker dan deze nu al zijn. De 
armen blijven arm en de rijken worden rijker; deze conclusie 
volgt uit de raming van de toeneming van het vermogen voor 
de komende jaren. 

Er zijn in ons land ongeveer een miljoen mensen, die leven 
rond de grens van het bestaansminimum. Welk perspectief 
biedt het kabinetsbeleid om deze groep van lage inkomenstrek-
kers de komende jaren meer dan evenredig in de welvaarts-
stijging te doen delen? Toch zeker niet de beslissing, die de 
meerderheid van de Kamer heeft genomen met betrekking tot 
een wettelijke regeling van de minimumlonen. Zeker niet het 
geheel ontbreken van elke notie, dat de komende jaren ingrij-
pende maatregelen nodig zijn om de massa van de loontrek-
kenden te doen delen in de vermogensaanwas binnen de be-
drijven. Zeker niet het volmaakte stilzwijgen van het kabinet 
over het spaarloon? Ik heb de indruk, dat het kabinet bezig 
is een herhaling op te voeren van hetgeen zich na de recessie 
van 1957-1958 in ons land heeft voltrokken. Toen werden de 
lonen naar verhouding laag gehouden, de besparingen stegen 
de betalingsbalansoverschotten namen grote vormen aan en 
de spanningen op het sociale front namen van jaar tot jaar toe. 

Dat heeft geleid tot de loonexplosie en tot een stuk inflatoire 
ontwikkeling onder het kabinet-Marijnen in 1964. Men be-
hoeft geen profeet te zijn om op grond van dit kabinetsbeleid 
te kunnen voorspellen, dat heel die noodlottige gang van zaken 
zich gaat herhalen in een gelijksoortig conjunctuurverloop. 
Wij bestrijden niet, dat de besparingen moeten stijgen. Ook 
wij zijn van oordeel - het is trouwens geen nieuws - dat 
een hoog niveau van overheidsuitgaven onvermijdelijk is. 
Wij menen echter, dat een beleid, dat is gebaseerd op een 
hoog niveau van overheidsuitgaven en een hoog niveau van 
besparingen, uitsluitend verantwoord is, indien de armen wat 
minder arm en de rijken wat minder rijk worden. Van dit in-
zicht geeft de Regering geen blijk. 

Naar onze mening is het volgende nodig; ik noem in het kort 
zes punten. 

In de eerste plaats moet het kabinet zich duidelijk uit-
spreken ten gunste van de invoering van spaarloon. In het adres 
van het overlegorgaan van de drie vakcentrales wordt het be-
treurd. dat in de miljoenennota geen aandacht wordt besteed 
aan de voorstellen van de vakbeweging tot invoering van een 
spaarloon. Deze opmerking van de drie vakcentrales betekent 
een constructieve bijdrage, want iedereen weet, dat niet ieder 
lid van de vakbond staat te applaudiseren bij de gedachte 
aan een spaarloon. Waarom negeert de Regering die construc-
tieve bijdrage? 

In de tweede plaats dient de Regering in het overleg met de 
organisaties van de ambtenaren voor 1969 voor te stellen, 
een deel van de salarisverhoging voor de ambtenaren als een 
vast bedrag te geven. De Regering dient dit aan de orde te 
stellen en te bevorderen, opdat de Regering daarmee een 
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voorbeeld aan het particuliere bedrijfsleven kan geven. Het is 
volkomen duidelijk, dat, gezien de stijging van de kosten voor 
het levensonderhoud met 4,5 pet. door de invoering van de 
b.t.w., gezien de verhoging van tal van tarieven en heffin-
gen en gezien de door de Regering voorgestelde contractloons-
verhoging van 4 pet. - ik hoor nog wel van de Regering, hoe 
zij dit precies bedoelt - waardoor het reële inkomen van al 
degener, die niet meer krijgen dan uit de herziening van het 
contractloon voortvloeit, achteruit zal gaan, het volstrekt nood-
zakelijk is, dat niet alleen bij de ambtenaren, maar over de 
gehele linie allereerst aan de laagst betaalde groepen wordt 
gedacht en dat een deel van de loon- en salarisverhogingen in 
een gelijk bedrag voor ieder wordt uitgekeerd-

In de derde plaats moeten de wettelijke belemmeringen voor 
de invoering van vermogensaanwasdeling en investeringsloon 
zo spoedig mogelijk worden weggenomen. Ik weet, dat de 
Minister van Sociale Zaken daartoe bereid is. Ik wil alleen 
op spoed aandringen. 

In de vierde plaats behoren belastingen op speculatiewin-
sten en heffingen op vermogenswinsten in de privé-sfeer tot 
stand te worden gebracht. 

In de vijfde plaats dient de waarderingsnorm bij onteigenin-
gen zodanig te worden gewijzigd, dat niet de verwachtingswaar-
de, maar de gebruikswaarde beslissend is voor de uitkering 
van schadevergoeding. 

In de zesde plaats dient geen verlaging van de inkomsten-
belasting plaats te vinden, indien deze gepaard gaat met een 
belastingverzwaring, die de lagere inkomens zwaarder treft 
dan de hogere. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit zijn allemaal maatregelen, die 
erop zijn gericht, in een kritieke situatie, waarin, zoals ik het 
eerder heb geformuleerd, zich sociale springstof ophoopt in 
de Nederlandse economie, in de Nederlandse samenleving, te 
bewerkstelligen, dat een grotere gelijkheid van inkomens en 
van vermogens zal ontstaan en dat er iets verandert aan de 
zo onaantastbaar lijkende vermogensstructuur, waarop de 
massa van de bezitlozen telkens stuk loopt. Ik stel mij voor 
over maatregelen om te komen tot een spreiding van vermo-
gens en een verkleining van de inkomensverschillen aan de 
Kamer een uitspraak te vragen. Ik voeg eraan toe, dat mijn 
fractie zich voorstelt, in het lopende parlementaire jaar bij 
de Kamer initiatiefontwerpen met betrekking tot een herzie-
ning van de Successiewet en een herziening van de Onteige-
ningswet in de zin zoals ik het zoeven heb aangegeven, in te 
dienen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog een enkele opmerking 
maken met betrekking tot het voornemen van de Regering 
om de inkomstenbelasting met ingang van 1 januari 1970 
met ongeveer 900 min - misschien in twee etappes - te ver-
lagen. Mijn fractie is op zich zelf geen tegenstandster van een 
correctie van de inflatieprogressie, maar zij vermag niet in te 
zien, dat een dergelijke belastingverlaging — en nu kijk ik 
even naar de fractie van de A..R.P. - in 1970 gerechtvaar-
digd kan zijn bij een verantwoorde financiering van de nood-
zakelijke overheidsuitgaven, zoals deze zich thans reeds voor 
1970 laten overzien. Wij zijn niet bereid een dergelijke verla-
ging te aanvaarden, als zij gepaard gaat met, respectievelijk 
betaald wordt door een verhoging van heffingen en belasting, 
die naar verhouding de lagere inkomens meer treffen dan de 
hogere. 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Nu is dus al uw hoop op óns 
gevestigd! 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Neen, mijnheer Biesheuvel, 
sinds uw waarschuwingsschoten zozeer naast het schip te-
recht kwamen, is dat heel wat minder geworden. 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Anders is het geen schot voor 
de boeg, maar torpederen. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Ja, maar u kunt alleen maar 
voor de boeg schieten, dat is juist het beroerde. 
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Mijnheer de Voorzitter! Na dit kort intermezzo vind ik het 
plezierig enkele opmerkingen te maken over het beleid van 
de partijgenoot van de heer Biesheuvel, Minister Schut. Zozeer 
wij het regeringsbeleid tekort vinden schieten ten aanzien van 
datgene, wat ik aanduidde als een rechtvaardige verdeling 
van de inkomens, zozeer vinden wij dat het faalt ten aanzien 
van de primaire levensbehoefte, de woning. De 125 000 wo-
ningen worden dit jaar niet gehaald en blijft de situatie in de 
ongesubsidieerde sector, zoals zij thans is - en de ramingen 
van het Centraal Planbureau laten daarover geen ruimte 
voor twijfel - dan zullen de 125 000 woningen ook het vol-
gend jaar en het daarop volgend jaar niet worden gehaald. 

In dit verband wil ik een opmerking maken over de krot-
opruimingsnota, waarop in breder verband in deze Kamer 
terug zal worden gekomen. In die nota i:; ons een onaange-
name verrassing bereid, want de eerste uitkomsten van het 
woningbehoefte-onderzoek 1967 hebben aangetoond, dat de 
jaarlijkse groei van de woningbehoefte - door huwelijk en 
dergelijke - ernstig blijkt te zijn onderschat. Dat heeft voor 
het bouwbeleid voor de jaren 1969 en 1970 een tweetal ern-
stige consequenties. Het kwantitatieve woningtekort zal, naar 
de Regering te kennen geeft, niet eind 1970 - zoals in het 
vooruitzicht wordt gesteld - maar pas eind 1973 zijn ingelo-
pen. Dan heeft de Regering flink moeten besnoeien op haar 
krotopruimingsprogram. Aanvankelijk - de Minister deelde 
dit precies een jaar geleden mee - zouden in 1969 en 1970 
totaal 89 000 woningen buiten gebruik worden gesteld. Thans 
is dit aantal ingekrompen tot 48 000, een vermindering dus 
met bijna de helft. In het licht van deze feiten vind ik het 
onbegrijpelijk, dat de Regering tegelijk durft stellen, dat én 
de woningzoekenden tot 1973 moeten wachten, alvorens het 
kwantitatieve tekort is ingelopen én dat er minder krotten 
zulien worden opgeruimd, én dat het woningwetcontingent 
weer met 5000 wordt verminderd, én dat er voor slechts 
100 000 woningen subsidiebeschikkingen zullen v/orden af-
gegeven. Alleen al om die 125 000 woningen - dit jaar zullen 
wij dit niet halen - te bereiken, is het onvermijdelijk, dat het 
contingent gesubsidieerde woningen - woningwetwoningen 
of andere gesubsidieerde woningen - fors wordt verhoogd. 
In het licht van de gebleken grotere behoefte aan woningen, 
ter wille van het ongedaan maken van de vertraging in 
de krotopruiming, die de Mini,ter signaleert en mede gelet 
op de ruimte op de arbeidsmarkt - vele bouwvakkers zijn nog 
steeds werkloos - menen wij dat nu het moment is geko-
men om een besluit te nemen van ingrijpende aard, namelijk 
om te komen tot een opvoering - ik denk in dit verband aan 
twee etappes: 1969 en 1970 - van de woningproduktie tot 
135 000, 130 000 in 1969 en 135 000 in 1970. 

Dit is in het licht van de cijfers, die de Minister in de krot-
opruimingsnota heeft gepubliceerd, een welhaast onvermijde-
lijke conclusie. 

Mijnheer de Voorzitter! Na hetgeen ik heb gezegd over 
de inkomensverdeling en de woningbouw wil ik thans graag 
iets zeggen over een punt, waaraan ook in de regeringsstukken 
veel aandacht is geschonken, nl. de bevordering van de demo-
cratisering in verschillende sectoren. Ik wil vooropstellen, 
dat het kabinet in een aantal gevallen openingen maakt. Wat 
door deze openingen komt is echter te ijl en vervluchtigt snel. 
De regering is niet blind voor bepaalde ontwikkelingen. In 
de memories van toelichting op de begrotingen van Onderwijs 
en Wetenschappen en van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk - ik zie, dat de Ministers die voor deze begro-
tingen verantwoordelijk zijn, naast elkaar zitten; ik mag hen 
in dit verband dan ook wel gezamenlijk noemen; ten slotte 
gaat het om één van mijn weinige positieve aantekeningen -
zijn zeer leesbare beschouwingen te vinden over de jonge 
generatie, die groter vrijheid en meer medezeggenschap ver-
langt. Over de burger, die het gevoel heeit dat hij het geheel 
niet meer overziet en er ook geen invloed meer op heeft. Er 
is zelfs hét inzicht, dat zich conflicten kunnen voordoen met 
de gevestigde samenleving. Geldings- en dadendrang worden 
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geremd door leefregels en opvattingen, die als verouderd wor-
den ondervonden. Ik vind dit echter te kort schieten, juist 
ook in de ontleding van hetgeen er aan de hand is. 

Er is geen besef, dat het gevoel van machteloosheid en het 
daaruit voortkomende protest produkten zijn van een funda-
mentele ongelijkheid in bezit, inkomen en woon- en leefmilieu 
in onze samenleving en dat dit voortvloeit uit onze structuren, 
die de ongelijkheid niet hebben weten te overwinnen. Er is 
geen besef van de betekenis van die anonieme machtsstruc-
tuur - ik heb hierover al gesproken - waarin besluitvorming 
aan de beoordeling wordt onttrokken. Er is geen besef van het 
wantrouwen in de vanzelfsprekendheid, waarmede onze prio-
riteiten worden gehanteerd. Ik zeg „onze", omdat ik doel op 
wat in ons land in de welvaartsstaatépoche gebruikelijk is. Ik 
denk hierbij aan prioriteiten als: defensie, economische groei, 
particulier initiatief en reclame. Daartegenover moet men het 
onbehagen stellen, dat in Amerika, in vele Westeuropese lan-
den en ook in ons land door grote steden heenspoelt. Het 
gaat om een diepe onvrede met het leefmilieu, dat ontstaan 
is. Een „maatschappelijk en cultureel welzijnsbeleid", dat zich 
richt op „het zich wel bevinden van de individu in de samen-
leving" zou echter vooral bezig moeten zijn met het politieke 
en maatschappelijke perspectief van het overwinnen van die 
structuren. Het zou moeten bezielen door het duidelijk maken 
van doeleinden, zowel nationaal als internationaal. Dit ont-
breekt echter geheel. 

Mijnheer de Voorzitter! Het kernvraagstuk van de demo-
cratisering ligt ongetwijfeld in ons onderwijs. De huidige situ-
atie is - ik kan do Minister rustig citeren, want hij verdoe-
zelt de feiten nist - dat in geen enkel vergelijkbaar land het 
wetenschappelijk onderwijs zo weinig gediplomeerden aflevert 
als dat in ons land. Het percentage van de jeugd, dat de hoog-
ste klassen bereikt van scholen, die toegang geven tot de uni-
versiteiten en hogescholen, is nergens zo laag als in ons land. 
Ons onderwijs is vooral verstopt voor kinderen uit arbeiders-
milieus. Daarom moet onze onderwijspolitiek zich in de eerste 
plaats richten op bestrijding van die verstopping. Zij moet 
als hoofddoel de bevordering van de doorstroming hebben. 
De Minister registreert dit ook. Terecht gaat ook hij niet 
voorbij aan het feit, dat een beslissende oorzaak voor het 
achterblijven van kinderen uit het arbeidersmilieu gezocht 
moet worden in het kleuteronderwijs en in de lagere klassen 
van het basisonderwijs. Het proefschrift van dr. Grandia, dat 
veertien dagen geleden is verschenen, is op dit punt zeer uit-
voerig en overtuigend. Wij hebben bij het kleuter- en basis-
onderwijs veel te grote klassen. Daarin wordt de basis gelegd 
voor de barrière, waar de kinderen uit het arbeidersmilieu in 
hun verdere gang door het onderwijs niet meer overheen 
komen. Als de Minister het ook zo ziet, is het des te onbegrij-
pelijker, dat hij zich niet heeft verzet tegen de opvoering van 
de kleuterschoolgelden en is het des te meer te betreuren, dat 
de maatregelen om te komen tot kleinere klassen bij het kleu-
ter- en basisonderwijs zo minimaal zijn. 

Er is op de begroting voor 1969 zegge en schrijve 7,1 min. 
voor uitgetrokken. Het lijkt mij dat de Minister in zijn eigen 
gedachtengang tot een andere keuze van prioriteiten zou moe-
ten komen. Wij zullen dan ook de Kamer een voorstel tot 
een verdergaande verlaging van het klassegemiddelde bij het 
kleuteronderwijs en het basisonderwijs voorleggen, omdat wij 
in dit geval een keuze doen. Ik zeg er in alle duidelijkheid 
bij dat, wanneer dit moet gaan ten koste van bij voorbeeld 
een verdere groei van het wetenschappelijk onderwijs, ik die 
keus doe, omdat hier onze prioriteit ligt; hier zit een groot 
stuk sociaal onrecht in onze maatschappij; wij moeten daar 
bij voorrang ingrijpen. 

Een ander aspect van democratisering, waar ook moei 
worden gekozen, heeft betrekking op de werksituatie. De wets-
voorstellen voor de verslaggeving in de onderneming en het 
beroepsrecht liggen gereed. Zij zijn nuttig en wij vinden ze 
van belang, maar zij raken niet de kern. De kern ligt in de uit-
breiding van de medezeggenschap en in de hervorming van de 

structuur van de medezeggenschap in de onderneming zelf. 
Het gaat daarbij in feite om de volgende keuze. Vindt men, 
dat, zoals nu nog steeds het geval is en wat naar mijn over-
tuiging het sterkste, overgebleven kenmerk van de kapitalisti-
sche maatschappij is, waaruit wij zijn gekomen, de kapitaal-
bezitters de arbeid moeten organiseren, of kiest men ervoor, 
dat de arbeid het kapitaal zal organiseren? Uit die keuze 
- daarin ligt een fundamenteel verschil in maatschappij-
visie - vloeit voort een verschil in opvatting omtrent de 
zeggenschap in de onderneming, de zeggenschap over de in-
ve^teringen en over de kapitaalmarkt. Het is een verschil -
ik ontken dat niet - dat ouder is dan vandaag, een verschil 
tussen liberaal-conservatieve en socialistische kijk op hoe de 
maatschappij er fundamenteel moet uitzien. Deze tegensteU 
ling is nog altijd bijzonder actueel, of D'66 dit nu prettig 
vindt of niet. „Nederlandse Gedachten", het weekblad van de 
A.R.P., schreef naar aanleiding van de buitverdeling van 
Wilton-Fijenoord-Bronswerk tussen Rijn-Schelde en V.M.F.: 
„Het grootkapitaal deelt de lakens uit.". „De Gids" van 
het C.N.V. vond, dat het grootkapitaal beslist niet bereid is die 
macht zonder slag of stoot uit handen te geven. Het blad vond 
ook dat het Nederlandse volk „de koehandel in mensen" niet 
meer verdraagt. Ik citeer heel bewust uit een weekblad van de 
A.R.P. en uit het blad van het Christelijk Nationaal Vakver-
bond. Ik krijg echter de indruk, dat het kabinet daarvan weinig 
weet wil hebben. 

Het zal wellicht - dit geldt voor de wetsontwerpen die ik 
noemde ten aanzien van de publicatievoorschriften, de ver-
slaggeving en het recht van beroep - aan de bestaande 
machtsverhoudingen willen peuteren, verf van de muur 
krabben, maar het zal de hoofdzaak blauw-blauw wil laten. 
Ik vond een typerend voorbeeld het optreden van 
Minister De Block in de zaak van het mammoetdok. De heer 
Verolme heeft, met de bescheidenheid hem eigen, den volke 
doen weten, dat hij, v/at het kabinet ook vond, dat mammoet-
dok zou bouwen en kredietgarantie van het Rijk zou los-
krijgen. Ik verwijt Minister De Block niet, dat hij heeft ge-
kozen voor de kredietgarantie aan Verolme, want daarvoor 
waren en zijn zakelijke motieven, maar wel dat hij niet on-
middellijk heel snel Verolme heeft duidelijk gemaakt, dat in 
ons land niet de Verolmes, maar regering en parlement de 
dienst uitmaken. Daaraan heeft het ontbroken. 

Een derde facet van de democratisering betreft de bestuur-
lijke openheid. Ik vind de staatscommissie voor advies over 
de openbaarmaking van adviezen en het recht van informatie, 
door de Regering ingesteld, een goed ding en ook hard nodig. 
Als het gaat over de vestiging van Shell-Chemie aan de Moer-
dijk, zegt het kabinet: De adviezen van de Rijksplanologische 
Commissie zijn ambtelijk en kunnen dus niet worden over-
gelegd. Wij hebben dezelfde ervaring gehad op een ander vlak 
met de weigering om inzage te verschaffen in de wapenleveran-
ties. De Kamer heeft geen overlegging van de boeken van 
Verolme gekregen. Van heel veel weet ook de Kamer heel 
weinig. 

Ik geloof, dat het maken van openingen juist ten aanzien van 
de openheid van de besluitvorming een van de prioriteiten 
voor het kabinet zou moeten zijn. Niet de minst belangrijke 
bijdrage tot de democratisering moet echter komen van de 
vernieuwing van ons politieke systeem. Daaraan kan - ik zeg 
dat onmiddellijk - de Regering voorshands weinig meer doen 
dan het bepalen van standpunten op de voorstellen van de 
Staatscommissie voor de Grondwetsherziening. Het eerste ad-
vies van genoemde commissie inzake de Grondwet en de Kies-
wet doet vermoeden, dat het een moeizaam karwei wordt. Des 
te meer verantwoordelijkheid rust dan echter op de partijen, 
die zeggen vernieuwing voor te staan. 'De P.v.d.A. heeft in-
zake de vernieuwing van het politieke bestel een keus gedaan 
en deze heeft consequenties. Zij heeft op haar congres van 
november van verleden jaar uitgesproken te streven naar een 

„nieuw politiek systeem, dat gekenmerkt wordt door: 
een duidelijke contrastwerking tussen alternatieve rege-
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ringscombinaties binnen het parlement, die samenhangt 
met de tegenstellingen in de opvattingen over de grote 
politieke vragen, waarbij de beslissing welke combinatie zal 
regeren en welke oppositie zal voeren, wordt genomen 
door de kiezer.". 

Het is duidelijk, dat een dergelijk systeem alleen kan werken 
door de totstandkoming van politieke concentraties, die ieder 
voor zich tot overeenstemming komen over een gezamenlijk 
regeringsprogram en dat aan de kiezer voorleggen. Welnu, aan 
die lijn, door het congres van de P.v.d.A. verleden jaar novem-
ber uitgestippeld, houdt de P.v.d.A. vast. Nu weet ik wel, dat 
de partijpolitieke verhoudingen nog sterk in beweging zijn en 
dat, als men de oogst van één jaar bijeenraapt, de conclusie 
gewettigd lijkt, dat het afgelopen jaar meer versplintering dan 
concentratie heeft opgeleverd. Wie heeft echter geloofd, dat 
vernieuwing van partijvorming en politiek systeem zich zonder 
schifting en gisting zou afspelen? Dit proces - ik maak er hele-
maal geen geheim van; het is voor iedereen duidelijk - gaat ook 
bepaald aan mijn eigen partij niet voorbij. Ik stel echter wel 
het volgende. Wij wensen nadrukkelijk vast te houden aan de 
hervorming van het politieke stelsel, omdat wij daarin zien een 
antwoord aan de kiezers die vragen, verlost te worden van hun 
machteloosheid, die vragen om meer rechtstreekse inspraak. 
Wij willen voorkomen, dat het gedurende één, twee jaar spre-
ken, discussiëren en denken over politieke vernieuwing, weer 
zou wegzakken in een brij van onoverzichtelijke, pas na ver-
kiezingen gevormde coalities. Het is juist dat feit, dat zovelen 
een gevoel van politieke machteloosheid heeft bezorgd. Wij 
houden ook vast aan de vernieuwing van het politieke systeem 
terwille van het anders geënte, andersoortige, op de toekomst 
gerichte beleid dat wij voorstaan. Wij achten na de opgedane 
ervaringen een dergelijk anders gericht beleid niet mogelijk 
onder dezelfde voorwaarden, waaronder de P.v.d.A. vele malen 
regeringsverantwoordelijkheid heeft gedragen. Aan een kabi-
netsvorming die niet de voorwaarden omvat dat de structurele 
hervormingen die de P.v.d.A. voorstaat, ook tot een goed 
einde kunnen worden gebracht, doen wij niet mee. Wij wensen 
eenvoudig niet meer het risico van een nieuwe „nacht van 
Schmelzer" of hoe zijn opvolgers ook mogen heten, te lopen. 
Wij vinden een herhaling van de kabinetsvorming, zoals zij 
typerend is geworden onder het bestaande politieke bestel, 
evenmin aanvaardbaar tegen de achtergrond van de situatie in 
de wereld, waarover ik heb gesproken. Wij vinden een voort-
zetting van de oude formule, die in haar tijd en omstandig-
heden stellig tot allerlei goeds heeft geleid - daar gaat het niet 
om - een gevaar voor de geloofwaardigheid van het bedrijven 
van politiek in dit land. Dat kan en zal ook wel consequenties 
hebben voor de mogelijkheid van samenwerking van partijen 
in een kabinet. De P.v.d.A. is - ik zeg dit ruimschoots vóór er 
algemene verkiezingen in zicht zijn - bereid tot het dragen van 
regeringsverantwoordelijkheid, maar dan op basis van program-
en samenwerkingsafspraken, die vóór de verkiezingen worden 
gemaakt, zodat de kiezer vooraf weet, waar hij aan toe is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot een laatste onder-
werp. Als ik spreek over het toekomstbeleid en structuurher-
vorming als bepalend voor dat andersoortige beleid, dat wij 
voorstaan, denk ik aan het woord van Victor Hugo: ,.De kunst 
van het regeren bestaat in het beslissen over de mate van 
toekomst, die men in het heden inbrengt". Welnu, ik vind, 
dat dit kabinet te weinig toekomst in haar beleid doet. Ik weet 
wel dat er ontzaglijk veel wordt gesproken, ook in de rege-
ringsstukken, over toekomstige ontwikkelingen. Futurologie 
is „in". Het jaar 2000, de werkgroep 2000, prof. Polak, de com-
missie De Wolf, de conferenties en de rapporten schuiven in 
onze brievenbus. Soms lijkt het een gezelschapsspel, maar de 
ondergrond is natuurlijk niet zo ludiek. Het blijft waar, mijn-
heer de Voorzitter, dat wij nu, in de huidige situatie, voor een 
goed deel beslissen, hoe die toekomst eruit zal zien. Kansen, 
die nu worden gemist, keren niet terug. Ik wil dit illustreren 
aan twee punten, aan de ruimtelijke ordening en aan hetgeen de 

Regering zich voorstelt te doen ten aanzien van de technolo-
gische ontwikkeling. 

Mijnheer de Voorzitter! Hoewel de Regering bij herhaling 
heeft beleden, dat zij de tweede nota over de ruimtelijke 
ordening als beleidsuitgangspunt wenst te hanteren, geeft de 
praktijk een bijna stelselmatige verschraling te zien, een ver-
schraling, die zo fataal is, omdat in dit dichtstbevolkte land 
van Europa de ruimtelijke ordening zo beslissend is voor de 
toekomstmogelijkheden van de mensen om te leven. 

Ik zie als oorzaak van deze gang van zaken de onvoldoende 
bereidheid om de ruimtelijke ordening te hanteren als één van 
de basisinstrumenten voor het bevorderen van een evenwichtige 
ontwikkeling in het gehele land. Ik proef hierbij - ik kom het 
tegen in de memorie van toelichting - op de achtergrond een 
zekere angst, misschien onwil, om in te grijpen bij door het 
bedrijfsleven ingeleide ontwikkelingen als met Shell-Chemie aan 
de Moerdijk. Ten aanzien van dit project wachten wij overigens 
nog op de door de Regering toegezegde mogelijkheid, ons als 
parlement hierover uit te spreken. 

De concretisering van het beleid in „realistische uitvoe-
ringsplannen voor een periode van vier of vijf jaar", door 
de Regering bij de behandeling van de tweede nota in het 
vooruitzicht gesteld, is nog steeds geen stap verder. Voor 
zover die concretisering tot nu toe naar buiten is getreden, is 
er eerder sprake van een afzwakking dan van een versterking 
van de uitgangspunten van de tweede nota. Ik noem als voor-
beeld het loslaten van de in de tweede nota opgenomen kwan-
titatieve taakstelling voor het Noorden. De taakstelling voor 
Limburg schiet te kort. Hoe is het denkbaar tegen de achter-
grond van de tweede nota, dat zich een uitstotingsproces 
van de bevolking in Limburg op het ogenblik voltrekt van 4 a 
5000 mensen per jaar. Dat is volslagen in strijd met hetgeen 
is voorzien voor de ontwikkeling van het gebied. Een werke-
lijke stimulering van het Scheldebekken als nieuwe mogelijk-
heid om onze nationale havencapaciteit te vergroten komt niet 
uit de verf. De aanpak van de grote recreatieprojecten -
Haarlemmerliede; wij kennen vele voorbeelden - is nog 
nauwelijks begonnen. De regionale industrialisatienota sluit 
zelfs in geen enkel opzicht meer aan bij de doelstellingen en 
de uitgangspunten van de nota over de ruimtelijke ordening. 
Er wordt zelfs geen poging meer gedaan om dat in elkaar 
te schuiven. De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening zie ik ook niet meer als ondertekenaar. Het is vrij-
wel uitsluitend een werkloosheidsbestrijdingsnota geworden, 
met haar eigen verdiensten en tekortkomingen - daarom 
gaat het overigens niet - , maar de essentie is, dat juist in dit 
land volstrekte prioriteit voor het ruimtelijke ordeningsbeleid 
zou moeten bestaan, ook van de Minister, daarmee belast in 
de beleidscoördinatie. Wij zien dit niet. Wij zien het tegendeel, 
mijnheer de Voorzitter. 

Ik kom dan tot mijn laatste voorbeeld or> dit punt. de tech-
nologische ontwikkeling. Er is een begrijpelijke angst onder 
brede groepen van de bevolking voor eventuele gevolgen van 
de toepassing van technische vindingen voor de werkgelegem 
heid op lange termijn, gevolgen voor het leefmilieu en voor 
de verschuiving tussen werk en vrije tijd. Ook de Minister 
van Sociale Zaken spreekt over die aspecten in zijn memorie 
van toelichting. Wat is de essentie? De toepassing van techno-
logische vindingen - die zijn in onze eeuw van uitvinding tot 
systeem geworden - vindt volkomen onbeheerst plaats. Zij 
zijn in handen van de grote onderneming. De kleine onder-
neming neemt uitsluitend afgeleide beslissingen on dat punt. 
Niemand is er, die het tempo en de richting van die toepassing 
controleert. De markteconomie, d.w.z. de concurrentie, stuwt 
voortdurend naar een haasje-over, een soort van inhaalrace. 
Wie niet voorblijft, valt af. 

Het is bijgeloof, dat die zo snel mogelijke toepassing van 
technologische ontwikkelingen gunstig zou zijn. Het is een hard-
nekkig bijgeloof, want wat goed is voor de enkele onderneming 
op dit punt kan zeer wel slecht zijn voor het land. Wat goed is 
voor het land, kan slecht zijn voor de wereld, in het bijzonder 
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voor de derde wereld, die van de arme landen. Wij doen 
niets aan de beheersing - ik geef maar een voorbeeld — van de 
toepassingen, die leiden tot een voortdurend groter optre-
den van de synthetica, van de substituten voor de natuurpro-
dukten. Het zijn telkens opnieuw aanslagen - kapitaalvernie-
tigingen — op het schaarse kapitaalbezit van de arme landen. 
Wie beslist over richting, omvang en tempo van miljardenin-
vesteringen? Philips, Shell, Unilever, I.C.I., I.G. Farben, 
General Motors of is dat de „gemeenschap", de staat of een 
bovenstatelijke autoriteit? Die machtsvraag is in wezen aan de 
orde, als wij spreken over de beheersing van de technologische 
ontwikkeling. 

Ik erken, dat die niet uitsluitend in nationaal verband kan 
worden opgelost. Integendeel; zo ergens, dan is het juist die 
technologische revolutie, die het ontbreken van bovennatio-
nale besluitvorming pijnlijk zichtbaar maakt. Er valt hier echter 
meer te doen. In de eerste plaats zou iets kunnen worden ge-
daan aan het onderzoek en het blootleggen van de machtsstruc-
turen, waarbinnen die toepassing van technologische vindingen 
en ontwikkelingen plaatsvindt. Voorts zou een duidelijke 
structuur kunnen worden gegeven aan de wijze, waarop over-
heidsgelden ten behoeve van de industriële ontwikkeling worden 
gestuurd en besteed. De instelling van een staatssecretariaat 
- door D'66 is gesproken over een minister, maar ik meen, 
dat het beter een staatssecretaris kan zijn; daarover behoeft 
echter niet te worden getwist —. de instelling van een duidelijk 
verantwoordelijk bewindsman lijkt op dit punt nauwelijks meer 
vooruit te schuiven. Er is een onderzoek nodig naar de gevol-
gen van de toepassing van de technologische vernieuwing voor 
de werkgelegenheid, maar ook voor het consumptiepatroon en 
het leefmilieu. Waarom is de commissie-De Wolff-zo staat het 
in de memorie van toelichting van Sociale Zaken — in het voor-
jaar ..opgericht''? Ik dacht, dat wij in dit land partijen en ver-
enigingen oprichten. Deze commissie is opgericht om een 
onderzoek in te stellen naar de toekomstige maatschappij-
structuur. Waarom is dit een overwegend ambtelijke commissie? 
Ik meen, dat als er iets voorwerp zou moeten zijn van politieke 
discussie en ook van politieke beïnvloeding en onderzoek, het 
dan wel zou zijn het onderzoek naar de toekomstige maat-
schappiistructuur. In de huidige situatie klemt vooral, dat de 
Regering het initiatief neemt om de samenwerking op tech-
no'ogisch gebied tussen de vijf E.E.G.-landen en de vier aspi-
rantleden van de E.E.G. op gang te brengen. Ik heb al geduid 
op het Franse veto over het Duitse voorstel om een tussen-
tijdse regeling tussen Engeland en de E.E.G. tot stand te bren-
gen. Op het ogenblik is een dergelijk initiatief actueler dan ooit. 

Als ik spreek over inkomenspolitiek, over democratisering, 
over ruimtelijke ordening en beheersing van de technologische 
ontwikkeling als integrerende onderdelen van een op structuur-
verandering gericht beleid, dan betoog ik niet, dat het kabinet 
van al die dingen geen weet heeft. Integendeel, want in filoso-
feren doet het voor geen voorganger onder. Het raakt vele 
dingen aan, maar akijd half. De werkgelegenheid, de democra-
tisering, de krotopruiming. Het doet in onvoldoende mate een 
keuze. De voorbeelden hiervan zijn de meerjarenramingen van 
de overheidsuitgaven, de meerjarenafspraken van de overheids-
uitgaven. Zij geven meerjarenafspraken aan zonder aan te 
geven, welk beleid zal worden gevoerd en wat het beleid volgens 
die afspraken zal inhouden. Flet kabinet gaat op kousevoeten 
rond, het wil vooral geen opschudding verwekken. En dat ge-
lukt heel aardig. Een Troonrede om meteen weer te vergeten. 

Het kabinet heeft met alle conservatieven gemeen, dat het 
knipoogt naar de vernieuwing. Het knipoogt naar de vernieu-
wing, maar er verandert wezenlijk weinig of niets. Die gang 
van zaken wordt gesymboliseerd door de Minister van Finan-
ciën. Verleden jaar heeft deze Minister in zijn slotbeschouwing 
over de begroting voor 1968 met klem van argumenten be-
toogd, dat ter wille van een evenwichtig beleid het begrotings-
tekort de komende jaren niet groter zou mogen zijn dan 1,5 
a 1,75 mld. Dit jaar presenteert deze Minister zonder blikken 

De Uyl e.a. 
of blozen - dat laatste is als het om Minister Witteveen 
gaat, misschien wat erg sterk uitgedrukt - met een begroting 
met een tekort van 2,5 mld. Zo ging het ook met deze Minis-
ter in 1964 en 1965. Het gevolg laat zich raden. De inkomens 
zullen ongelijker worden, de rentestand zal hoog blijven, er 
zullen geen 125 000 woningen worden gebouwd, de spanningen 
zullen zich ophopen en het zoveelste liberaal-christelijke kabinet 
zal aan de veranderingen, waarop het wezenlijk aankomt, 
voorbij zijn gegaan. 

Mijnheer de Voorzitter! De fractie van de P.v.d.A. bestrijdt 
dat beleid. 

De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Het 
begin van het parlementaire jaar in ons land valt in een we-
reld die de indruk maakt zich dol te draaien. In alle drie de 
delen waarin men de wereld globaal kan splitsen, doen zich 
maatschappijcrises voor, die de mondiale samenleving een 
chaotisch aanzien geven. Drie crises, met drie herkennings-
signalen. 

In de landen van het Oostblok: de crisis in het communis-
me, de fundamentele vraagstelling van de rol van de commu-
nistische partij in een naar welvaart evoluerende samenleving, 
de liberalisatie, het krampachtig reiken naar de status van 
menselijke waardigheid. Signaal: Tsjecho-Slowakije. 

Tn de westelijke samenleving: de crisis van de zogenaamd 
welvarende mens, die het uitzicht op zijn wereld heeft verlo-
ren, de frustraties, de vervreemding, de onmacht. Signaal: de 
mei-juni revolutie in Frankrijk. 

In de arme landen: de crisis om het bestaan. Gewoon net 
als vroegar bij ons, om een kom rijst; met 40 min. hongers-
doden per jaar en als signaal: de briljante mislukking van 
U.N.C.T.A.D. II. 

Dit zijn drie fundamentele crisissituaties, alle drie verschil-
lend, alle drie sterk met elkaar verbonden, alle drie in het teken 
van de rechten van de mens. 

Wat onze eigen samenleving betreft, mijnheer de Voorzit-
ter, geloof ik dat de gebeurtenissen in Frankrijk onomstote-
lijk de maatschappijcrisis aan het licht heeft gebracht, waar-
van zich de jaren daarvoor al vele symptomen hadden ge-
openbaard elders, in ons eigen land, in Duitsland, België, 
Engeland en de Verenigde Staten. Het is duidelijk geworden, 
hoezeer al die samenlevingen onder de kalme oppervlakte 
onder hoge druk staan. Het zijn samenlevingen, die als gevolg 
van hun welvaart en ontwikkeling steeds gecompliceerder zijn 
geworden, waarin steeds minder mensen in staat zijn een steeds 
kleiner deelgebied te overzien, waarin de maatschappijstruc-
tuur de ontwikkelingen niet heeft kunnen bijhouden en zich 
verstard heeft tot een verouderde bedding, waarin een elite 
van specialisten zonder gezicht een macht uitoefent, die steeds 
minder controleerbaar wordt en die steeds meer ingrijpt in het 
leven van de burgers, waarin de burgers steeds minder van 
het leven begrijpen en steeds meer van hun maatschappij ver-
vreemden. Dan vormen zich de frustraties in een onderhuids 
proces dat lange tijd onzichtbaar blijft, zodat het niet wordt 
herkend. Tot de zweer openbreekt en er een machteloze uit-
barsting komt van geweld en protest. Laten wij ons geen 
illusies maken. 

Bij ons heeft hetzelfde proces plaats als in Frankrijk of el-
ders. Ook wij kijken tegen een wereld aan, die volstrekt on-
begrijpelijk is geworden omdat zij in haar voegen kraakt van 
de ongerijmdheden, omdat daar dingen gebeuren, zowel hier 
als in het buitenland, die intrinsiek onlogisch zijn, die niet 
meer te plaatsen zijn en die lachers zouden zijn, als ze niet 
zo tragisch waren. 

Er is een Mexicaanse regering, die voor een half miljard 
een Olympisch dorp bouwt temidden van de ellendigste krot-
ten en die dan aan de bewoners van de krotten vraagt om 
een kleurig verfje aan te brengen ter wille van de buitenlan-
ders. 
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Er is een Engelse regering van humane socialistische hui-

ze, die haar steun blijft verlenen aan een oorlog in Nigeria, 
waarin alle humanitaire wetten worden overtreden. 

Er is een Verenigde Naties, die niet uitgepraat raakt over 
de rechten van de mens, maar die het consequent laat afwe-
ten, als ze in het geding zijn. 

Er is een mondvol over Europese integratie en dan blijkt 
dat de 7 het nog niet eens kunnen worden, dat de 6 het 
niet eens kunnen worden, dat de 5 het niet eens kunnen wor-
den en dat er nog geen 2 te vinden zijn, die het eens kunnen 
worden. 

Aan de ene kant van de wereld sterven 40 min. mensen per 
jaar van de honger, terwijl aan de andere kant het voedsel 
met bakken in zee gaat. 

Onze eigen economie blijkt lekker te draaien, behalve als 
er een loonnota aan de orde is. Economisch is de welvaart 
groter dan ooit, maar wij stappen in de stank naar een over-
bevolkte school of een onderbemand ziekenhuis. 

Mijnheer de Voorzitter, het zijn maar enkele voorbeelden 
van de maatschappij van de ongerijmdheden, waarin wij onze 
eigen crisis doormaken en waarin wij aankijken tegen die twee 
andere maatschappelijke crises, die - hoe verschillend ook 
- zo nauw in relatie staan tot de onze. Tezamen leveren ze 
dat krankzinnige wereldbeeld op. 

Mijnheer de Voorzitter, als ik de Troonrede tegen het licht 
houd van dit maatschappijbeeld, dan constateer ik, dat het 
een tijdsdocument is dat volstrekt naast de werkelijkheid staat. 

In deze situatie heeft ons land een beleid nodig dat wordt 
gekenmerkt door twee dingen: ten eerste door een grote inter-
nationale gerichtheid, een bewuste wending naar het buiten-
land, niet alleen met één departement, maar met het totaal 
dat wij zijn, ten tweede een bereidheid om te komen tot struc-
turele veranderingen in het maatschappelijk patroon, waar-
door wij onze eigen samenlevingscrisis kunnen opvangen. 

Als wij de Troonrede hierop toetsen, dan constateren wij, 
dat zij niet voldoet. Zij mist beide elementen. Ik wil mijn be-
schouwing bewust plaatsen tegen deze achtergrond. Mijn 
fractiegenoot de heer De Goede zal morgen andere politieke 
onderwerpen aansnijden. Daar is dan in de eerste plaats de 
internationale gerichtheid. De Regering zoekt, aldus de Troon-
rede, wegen ter leniging van de nood in Nigeria. Tsja, ik kom 
eens langs om te horen, of er al wat gevonden is. 

Mijnheer de Voorzitter, dit is zo'n ongerijmdheid. De Ne-
derlandse bevolking krijgt dagelijks de meest schokkende 
beelden over de ellende in Biafra en moet het dan doen met 
de mededeling dat wij wegen zoeken alsof het om een pro-
bleem gaat, dat wij volgens de meest pessimistische verwach-
tingen al over drie jaar het hoofd moeten bieden. 

Ik neem het de Regering kwalijk, dat er niet meer gedaan 
is dan wat er staat en als de Regering meer gedaan heeft dan 
er staat, dan neem ik het haar kwalijk, dat het er niet staat. 
Want er had kunnen staan — misschien een beetje anders —, 
dat wij de Engelse regering lam gezeurd hadden en onder 
druk hadden gezet om de macht die zij heeft aan te wenden 
ter verkrijging van een wapenstilstand, dat wij ons al maanden 
aan het uitsloven waren om zoveel mogelijk Biafraanse kin-
deren hier te krijgen en zoveel mogelijk voedsel daar en dat 
wij al ons best hadden gedaan om via een diplomatiek offen-
sief de zaak voor de Verenigde Naties te krijgen. Of er had 
kunnen staan, desnoods, waarom de Regering niet meer heeft 
kunnen doen dan zij tot nu toe heeft gedaan en doet. Dat kan 
allemaal best in een troonrede staan, die de eerste zin wijdt 
aan de rechten van de mens. 

Internationale gerichtheid betekent in wezen niet meer, 
maar ook niet minder dan dat je als vanzelfsprekend aan-
vaardt dat het eigen nationaal belang niet meer geïsoleerd te 
dienen valt, omdat het gerelateerd is aan andere nationale be-
langen. Het betekent dat je ei van uitgaat, dat het overheids-
beleid niet meer gericht is op de bevordering van de econo-
mische groei, voorzover dit niet ten koste gaat van de econo-
mische groei van de arme landen. En dat is nog het minste, 
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want in feite betekent internationale gerichtheid voor mij dat 
het overheidsbeleid van een rijk land zelfs bewust moet zijn 
gericht op de economische groei van de armsten in de wereld. 
Welnu, zal men zeggen, zijn we daar dan niet mee bezig? We 
geven dit jaar al 90 min meer en in 1971 bereiken we de 1 
pet. En zijn er niet veel rijke landen, die veel minder doen? 
Ik heb hier een vraag. 

De groei van de ontwikkelingshulp is afgestemd op 1 pet. 
van het nationaal inkomen in 1971, te weten 1 pet. van ca. 
83 mld. Daarop is gebaseerd een bedrag van 632 min. voor 
1969. 

Indien evenwel het nationaal inkomen in 1971 90 mld. zou 
bedragen — en vele tekenen wijzen erop dat dit veel waar-
schijnlijker is dan de 83 mid. die de Regering aanhoudt — 
dan is öf het bedrag van dit jaar reeds 30 min. te laag of de 
Regering zal in 1970 en 1971 jaarlijks 45 a 50 min. meer moe-
ten uitgeven dan is gepland. Ik wil de Regering vragen: 
acht zij de 90 mld. aan nationaal inkomen in 1971 niet veel 
waarschijnlijker dan de 83 mld., die zij thans nog aanhoudt 
en welke consequenties trekt zij daaruit voor de hulpverlening? 

Maar goed, als we het traditionele denkpatroon accepteren 
als het juiste, dan is het een verbetering, want we geven meer. 

Maar in ons hart weten we allemaal zoals we hier zitten, dat 
we er zo niet komen of liever gezegd, dat zij er zo niet komen, 
omdat het denkpatroon niet deugt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof dat het in deze Kamer 
genoegzaam bekend is, dat wij van mening zijn dat er nooit 
een oplossing voor de arme ïanden kan komen, als die rijke 
landen dat denkpatroon niet fundamenteel wijzigen en hun 
hulpverlening niet consequent gaan afstemmen op de reële be-
stedingsmogelijkheden, die zoveel groter zijn dan de geld-
stroom is en ieder jaar zoveel groter worden. Ik heb de cijfers 
genoemd, die ontleend waren aan de Wereldbank en die twee 
jaar geleden al spraken van een aantal reële bestedingsmoge-
lijkheden ter waarde van 3 mld. dollar, die niet konden wor-
den gerealiseerd omdat de rijke landen het geld niet konden 
missen. De reactie, die we van regeringszijde kregen op onze 
benadering, gaf ons het gevoel dat men ons beschouwde als 
wat naïeve idealisten, die wat bazelden en dat de Wereldbank 
met al die cijfers ook wat bazelde. 

Ik ben daarom zo vrij geweest in het voorjaar deze bena-
dering van ons voor te leggen aan de hoogste autoriteiten van 
de Wereldbank en de Verenigde Naties. Ik heb gevraagd of 
die redenering zo naïef was als ik op gezag van de Nederland-
se overheid moest aannemen. Ik kan u zeggen, dat èn mijn-
heer De Seynes èn mijnheer Hoffman èn mijnheer Mc Na-
mara - toch niet bij uitstek voorbeelden van dromerige na-
turen — een dusdanige benadering onderschreven als een fun-
damenteel juiste, maar ook als een realistische, althans wat 
de noodzaak betreft en wat de technische mogelijkheden be-
treft om die bestedingsmogelijkheden via een wereldorganisa-
tie te meten, te kwalificeren en een verdeelsleutel te vinden 
voor een evenredige spreiding van de lasten over de rijke lan-
den. Waar zij of hun organisaties echter niet voor kunnen zor-
gen — en het is te merken hoezeer zij zelf het gevoel hebben 
hiermede op een dood punt te zijn gekomen — dat is voor de 
bereidheid van die rijke landen om die houding aan te nemen 
en de consequenties daarvan te dragen. Dat is een kwestie van 
mentaliteit. Dat is een politieke beslissing, die genomen moet 
worden in de landen zelf, en dus een zaak van politieke pres-
sie, van politieke partijen. 

Ik stel vast dat dit kabinet, deze regeringscombinatie deze 
mentaliteit, deze bereidheid niet heeft. 

Er is een ander aspect, dat eigenlijk nog dieper met onze 
eigen samenleving verweven is en waarvan het falen wellicht 
nog desastreuzer gevolgen heeft voor de ontwikkelingslan-
den dan het voorgaande. Ik bedoel het internationaal han-
delsverkeer, dat beslissend is voor de vraag of een ontwik-
kelingsland de kans krijgt zijn sociaal-economische leven tot 
ontplooiing te brengen. 
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De commerciële speelruimte die daarvoor nodig is, wordt 

beheerst door de rijke landen, die met de mond belijden dat 
zij hun handelsverkeer willen inrichten ten behoeve van de 
arme landen, maar keihard hun handelspolitiek blijven af-
stemmen op hun eigen belangen, hun eigen economie. Dat 
doen wij net zo goed: niet alleen, wanneer we onderhandelen 
met ontwikkelingslanden, maar ook en vooral, wanneer we 
als rijken onder elkaar handel drijven, afspraken maken, ak-
koorden sluiten over produktie, afzetprijzen, contingenterin-
gen etc. Wij weten erg goed dat dit soort afspraken erg vaak 
consequenties hebben voor de afwezige derden, die dat pas 
in een later stadium merken, als de overeenkomst al lang 
en breed bezegeld is en die er machteloos tegenover staan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb daarnet gezegd: Interna-
tionale gerichtheid is de erkenning dat het eigenbelang niet 
meer geïsoleerd gediend kan worden. In feite komt deze in-
stelling erop neer dat niet alleen de buitenlandse, maar ook 
de binnenlandse politiek zich voortdurend rekenschap moet 
geven van de gevolgen, die beslissingen op het eigen terrein 
voor de ontwikkelingslanden kunnen hebben. Ik denk aan 
ondernemersafspraken, prijspolitiek, sanering van industrie-
takken, stimulering van industrieën. Ik dacht, dat hiervoor 
nodig was een veel grotere integratie van het buitenlands 
beleid in het binnenlands en van het binnenlands beleid in het 
buitenlands. Natuurlijk is dit alles een kwestie van mentali-
teit, maar het kabinet zou kunnen beginnen met zich die men-
taliteit eigen te maken en dan van daaruit een poging te on-
dernemen een structuur te vinden binnen welke die mentali-
teit werkzaam kan zijn. Een integratie van binnen- en bui-
tenlands beleid zou een hervorming van een aantal departe-
menten met zich mee brengen. Ten slotte zou alvast begon-
nen kunnen worden om bij elk internationaal handelsoverleg 
dat van regeringswege wordt gevoerd ervoor te zorgen dat 
er op z'n minst één ambtenaar aanwezig is, die zich belast met 
de vertegenwoordiging van de mogelijke belangen van der-
den voorzover dit ontwikkelingslanden zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Een fraai voorbeeld van ons falen 
in internationale gerichtheid is de suikerovereenkomst. De op 
1 juli opgeschorte suikerconferentie is sedert 23 september 
weer bijeen. In de begroting van Economische Zaken voor 
1969 worden we mentaal al voorbereid op een echec. Dit is 
ook geen wonder, wanneer wij de eisen zien die de commissie 
van de E.E.G. stelt ten aanzien van de hoogte van het ex-
portquotum, dat aan de E.E.G. zou moeten toevallen. Liefst 
1,2 mld. ton suiker zou de E.E.G. willen exporteren. Ook 
hier weer een klassiek voorbeeld van een zich blind staren 
op eigen enge belangen van ditmaal de Europese suiker-
bietverbouwers. Het enig streven van de E.E.G.-commissie 
bestaat erin om de positie van deze groep zo sterk mogelijk 
te maken en om een zo groot mogelijke afzet van onze over-
tollige suiker op derde markten veilig te stellen. In plaats van 
de Europese markt open te stellen voor suikerriet, is het be-
leid zonder meer hermetisch afsluiten van de eigen Europese 
markt en zoveel mogelijk penetreren in de markten, ook van 
arme landen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn van mening, dat het com-
p omis van Prebisch van 300 000 ton op zijn minst aan-
vaard moet worden; maar wij zouden verder willen gaan, met 
de; lieden, die thans de rietsuikeractie voeren, en aan de 
Regering willen vragen een beleid te voeren, dat erop gericht 
is de toekomstige stijging van de suikerconsumptie door ge-
ruhte afnamecontracten zoveel mogelijk ten goede te laten 
komen aan de ontwikkelingslanden. 

Het afgelopen jaar hebben wij Minister De Block nogal eens 
in de Kamer horen zeggen: 

„Tja, de Nederlandse Regering had wel verder willen 
gaan, maar je zit in de E.E.G. Uit dat overleg was nu 
eenmaal het ingenomen standpunt voortgekomen en 
daaraan is niets te doen.". 

Ik meen, dat wij hiermede voor een probleem staan, dat 
een principiële vraag oproept, die ik aan de Regering wil 
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stellen. Hoever kun je gaan en hoe lang kun je doorgaan met 
het je neerleggen bij een gezamenlijk standpunt, dat je uit 
humanitaire overwegingen onjuist acht? 

In de eerste plaats is er al de moeilijkheid, dat wij op gezag 
van de Minister moeten aannemen dat in E.E.G.-overleg bij 
het bepalen van het gezamenlijk standpunt de Nederlandse 
Regering een regeling heeft bepleit, die veel gunstiger voor 
de ontwikkelingslanden was. Hoeveel gunstiger, welk stand-
punt en met welke druk naar voren gebracht, daar weten 
wij als parlementariërs niets van, omdat het overleg geheim 
is. Dit is op zich zelf al een krankzinnige zaak, want de E.E.G. 
gaat dan in een essentiële kwestie het Nederlandse volk ver-
tegen woord i gen zonder dat er ook maar enige controle op 
is. Ik vind niet alleen, dat het parlement in dit soort kwesties 
precies behoort te weten welk standpunt de Nederlandse Re-
gering bij het E.E.G.-overleg heeft ingenomen, maar zelfs, 
dat het parlement dit van tevoren behoort te weten, of op 
zijn minst, wanneer ter wille van de onderhandelingen ge-
heimhouding geboden is, een commissie uit het parlement. 
Het gaat echter om de volgende vraag. Als men zich in een 
groter verband heeft georganiseerd ter wille van het eigen 
belang, in hoeverre kan dat grotere verband dan een stand-
punt rechtvaardigen dat het belang van een arm land schaadt 
en dat men zelf daarom onverantwoordelijk acht? Het cyni-
sche van de zaak is, dat in het E.E.G.-verdrag en de vele 
verordeningen wel alle mogelijke ontsnappingsclausules zijn 
ingebouwd voor het geval dat een reëel stuk eigenbelang in 
de vernieling komt. Men denke aan de mogelijkheid om een 
bepaalde verordening tijdelijk buiten werking te stellen voor 
een zeker land, wanneer door die verordening in dat land een 
industrietak b.v. grote schade zou ondervinden. 

De achtergrond van deze bepaling is eigenlijk de gewone 
overmachtstheorie. 

Welnu, ik ben van mening, dat er een moment ontstaat 
waarop sprake is van een andere overmacht, gebaseerd op de 
aanwijsbare schade, die een bepaalde E.E.G.-afspraak toe-
brengt aan een arm land. 

Ik zou willen weten, of het kabinet bereid is naar wegen te 
zoeken - ik blijf in de terminologie - die zulk een houding in 
het E.E.G.-kader mogelijk maken, wellicht door inbouw van 
nieuwe ontsnappingsclausules in verordeningen of in het ver-
drag zelf. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans tot het tweede punt, 
onze eigen democratie. Als we willen voorkomen dat onze 
samenleving in dit voortschrijdend vervreemdingsproces het-
zij evolueert tot een volstrekt steriele gemeenschap van ge-
laten slaafse onderdanen aan de ene kant en een handjevol 
anonieme machthebbers aan de andere, hetzij wegkantelt in 
een serie van chaotische en machteloze geweldexplosies, dan 
zullen wij nu moeten beginnen met alles te doen wat in ons 
vermogen ligt om voor de burger dat uitzicht op die samen-
leving te openen. Dat zal alleen maar mogelijk zijn, wanneer 
wij bereid zijn, tot diepgaande hervormingen te komen van 
het samenlevingspatroon, waarin wij moeten leven en wer-
ken. 

Het is duidelijk dat dat niet van de ene dag op de andere 
kan, maar het is ook duidelijk, dat wij daar wel van de ene op 
de andere dag mee kunnen beginnen. 

Het is duidelijk dat dat niet alleen op het niveau van Re-
gering en parlement moet gebeuren - dat zoeken naar nieuwe 
structuren zal op alle niveaus moeten geschieden, op univer-
siteiten, in de bedrijven, de vakbonden, verenigingen - , maar 
het is ook duidelijk, dat regering en parlement daarmede 
moeten beginnen. Want als ik het heb over het voor de 
burger openen van het uitzicht op de samenleving, dan be-
doel ik echt niet alleen alle burgers die hier niet aanwezig zijn, 
maar ook en vooral die burgers, die er nu wèl zijn en dat 
uitzicht evenmin hebben. 

Ik heb daarnet gesproken over de steeds groter wordende 
anonieme macht van de deskundige op alle mogelijke terrei-
nen; op alle mogelijke niveaus, als voornaamste oorzaak van 
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de frustraties en de vervreemdingen. Het gebrek aan relevante 
informatie, de ondoorzichtigheid van de besluitvorming, die het 
hele leven van vandaag kenmerkt, manifesteert zich bijna da-
gelijks op de plaats, waar die het minst verwacht wordt: hier 
in het parlement. 

Ik vraag mij af, of wij, als wij een begin willen maken met 
het doorzichtiger maken van het leven, dan niet moeten be-
ginnen met grondig de besluitvorming te herzien op over-
heidsniveau. Ik zou wel eens willen weten hoeveel kamer-
leden met de hand op hun hart zouden durven beweren, dat 
wij hier een werkelijke controle uitoefenen op de essentialia 
van het regeringsbeleid. Is het niet zo, dat, als wij hier een de-
bat over een of ander probleem beginnen, de hoofdlijn al 
lang vast ligt en dat je eigenlijk alleen nog maar wat kan bijstu-
ren binnen die hoofdlijn, door middel van amendementen of 
wat moties of anders de hele hoofdlijn verwerpen en als de 
meerderheid van de Kamer dat zou doen, dan betekent dat 
alleen maar, dat er aan het probleem dat aan de orde is, 
voorlopig helemaal niets gebeurt. Maar terwijl je je amen-
dementen staat te verdedigen, bekruipt je het onrustige ge-
voel, dat je eigenlijk met z'n allen bloemetjes staat te plukken 
op de buitenkant van het probleem. En aan de binnenkant 
kom je niet toe. Dat is de hoofdlijn, dat is er maar één, en 
die is nauwelijks ter discussie. 

Mijnheer de Voorzitter! Als wij hier met de Regering debat-
teren, dan zitten wij al met de achterstand dat wij als kamer-
leden geen staf tot onze beschikking hebben om het nood-
zakelijke studiewerk te verrichten. Maar daar komt nog bij, 
dat wij voor de oordeelsvorming, die wij dan maar op eigen 
houtje moeten doen, twee essentiële dingen missen. En dat 
is het objectieve feitenmateriaal, dat het probleem als zodanig 
bepaalt en de alternatieve mogelijkheden voor de oplossing. 
Het zijn deze laatste twee missers, mijnheer de Voorzitter, 
die van bijna ieder debat in deze Kamer een uitputtende veld-
slag maken van goedwillende en hardwerkende strijders, met 
veel vaak willekeurig aandoende standpunten over bijzaken. 
Maar een werkelijk fundamentele en zakelijke discussie over 
de grondslagen, waar politieke alternatieven aan de orde zijn, 
daar komen wij nooit aan toe. 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Dat is niet waar. 

De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Het 
afgelopen jaar is dit in deze zaal een keer met name geformu-
leerd. Dat was bij de bespreking van de nota ruimtelijke orde-
ning, die iedereen wel een interessant stuk vond, hoewel iedere 
sociaal-economische planning eraan ontbrak, maar waarvan 
uiteindelijk ook de Minister rouwmoedig constateerde, dat 
het grote gebrek van de nota was, dat een alternatieve be-
nadering volstrekt ontbrak. Mijnheer de Voorzitter, in wezen 
geldt dat voor iedere nota en voor iedere probleemstelling. 
Gewoon omdat wij niet gewend zijn een probleem zó te be-
handelen en zó politiek te maken. 

Straks gaan wij over de N.A.T.O. debatteren. Waar zijn de 
cijfers, de relevante gegevens, de facultatieve probleemstelling? 
Waar de alternatieve oplossingen, de vergelijkende studies van 
deskundige instituten, waar ik een jaar geleden om gevraagd 
heb? 

Mijnheer de Voorzitter, dit waren maar een paar wille-
keurige voorbeelden, die slechts illustreren, dat bij de huidige 
en traditionele presentatie van het overheidsbeleid het parle-
ment in een volstrekt onmachtige positie verkeert en niet 
aan werkelijke en verantwoorde beleidsbeoordeling toekomt, 
laat staan bepaling. De vraag is dus wie het beleid dan wel 
bepaalt. 

Zeker, formeel weten wij dat het de Minister is. Die stuurt 
zijn nota in of zijn wetsontwerp, en daar staat in hoe die het 
wil hebben. Maar hoe komt hij eraan? Ik zou wel eens willen 
weten hoeveel ministers met de hand op hun hart kunnen 
verklaren, dat hun beleidslijn, die ene die zij de kamer voor-
leggen, stoelt op een doordachte keuze uit een serie oplossin-
gen, die op al hun consequenties zijn uitgewerkt. Welke minis-

ter krijgt aan het einde van een onderzoek een rapport van 
zijn ambtenaren, waarin alle feitelijke gegevens staan, die te-
zamen nauwkeurig het probleem bepalen, waarin vervolgens 
enige alternatieve oplossingen volledig worden uitgeschetst 
met een exacte uitwerking van de consequenties en effecten, 
die iedere oplossing afzonderlijk met zich brengt, met een zo 
objectief mogelijke beschrijving van de voor- en tegenargu-
menten voor iedere oplossing? En welke minister gaat dan 
pas in die fase zijn politieke keuze maken om ten slotte het 
hele pak besluitvorming met de doortimmerde verdediging van 
zijn eigen keuze erbij naar de Kamer te zenden? 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Gaat de heer Van Mierlo uit 
van allemaal ministers zonder politieke overtuiging? 

De heer Van Mierlo (D'66): Nee, ik ga niet uit van minis-
ters zonder politieke overtuiging. Ik ga uit van ministers, die 
voor een groot deel in de dagelijkse praktijk ook niet meer de 
hele zaak kunnen overzien. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik dacht eigenlijk dat het zo niet 
of bijna niet gebeurde. In ieder geval merken wij er in de 
Kamer niets van. Ik dacht dat in de meeste gevallen ook de 
Minister in die steeds groter wordende complexiteit van pro-
blemen op zijn terrein geconfronteerd wordt met een rang-
schikking van feiten en een gedachtengang, waar hij eigenlijk 
niet meer omheen kan, die een eigen bestaan gaat leiden, nadat 
hij voortgebracht is door een beperkt aantal meestal zeer des-
kundige ambtenaren. En zo valt te vrezen dat in die alsmaar 
ingewikkelder wordende samenleving, waarin nog maar een 
paar mensen hun deelgebied kunnen overzien, steeds meer de 
werkelijk politieke beslissingen in handen komen te liggen 
van deskundigen die politiek niet verantwoordelijk zijn, en 
misschien aan de ministers nog bekend, maar voor het parle-
ment al anoniem. 

Onze groeiende afhankelijkheid van de deskundigen is on-
vermijdelijk. Wij hoeven die maatschappij ook niet te vrezen 
als wij structuren scheppen, waardoor die deskundigen en 
hun werk in het zicht blijven van de leden der samenleving; 
als wij inderdaad de leden van die samenleving zoveel moge-
lijk betrekken bij de besluitvorming, niet over de problemen 
in al hun gedetailleerde gecompliceerdheid, niet over het mon-
nikenwerk van de deskundigen, maar over het politieke hart 
dat in ieder probleem verborgen zit en onder die gedetailleerd-
heid schuil blijft gaan. En als het de Regering ernst is met de 
vrijblijvende opmerking dat zij openstaat voor de wensen 
van deelneming, laat zij dan beginnen met het allereerste 
probleem aan te pakken van de politieke besluitvorming en de 
dialoog van Regering en parlement, die op het ogenblik zo 
ontoereikend is dat zelfs het parlement niet aan deelneming 
toekomt en zich met een geraffineerde illusie daarvan tevre-
den moet stellen. 

Ik meen, dat de oplossing gezocht moest worden in de rich-
ting, die ik daarnet vragenderwijs geschetst heb. Ik zou er een 
opmerking bij willen maken: de methode lijkt tijdrovend, ge-
compliceerd en vragend om een aanzienlijke uitbreiding van 
het ambtenarenapparaat. Ik dacht, dat dit niet nodig was. In 
een soort besluitvorming zoals ik mij die voorstel, is een duide-
lijk onderscheid tussen de researchfase, waarin de relevante 
feitelijke gegevens worden opgespoord en de mogelijke op-
lossingen worden aangegeven met alle consequenties en de be-
leidsfase, waarin de pro en contra argumenten worden vast-
gesteld, de keuze wordt gedaan en de argumentatie daarvan 
wordt opgebouwd. Ik meen dat het zeer goed mogelijk is de 
researchfase volledig uit te besteden aan wetenschappelijke 
instituten, universiteiten en bedrijven, waar ter zake deskun-
digen zitten. 

Ik meen dat het om vele redenen wenselijk is dat in toe-
nemende mate het bedrijfsleven en het wetenschappelijk onder-
wijs bij het overheidsbeleid worden ingeschakeld. 

Wat betreft de dialoog met het parlement, ben ik van rne-
ning dat overwogen moet worden of het niet wenselijk is bij 
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een dusdanige besluitvorming het overleg met de Kamer te 
doen plaatshebben in twee fasen: Eén keer over de alter-
natieve grondslagen met hun consequenties en één keer over 
het uitgewerkte regeringsvoorstel. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de Minister-President vra-
gen of hij bereid is op zeer korte termijn een commissie te be-
noemen, waarin ook kamerleden zijn opgenomen, die een her-
ziening van besluitvorming en dialoog tussen Kamer en Rege-
ring in studie neemt en daarover op zo kort mogelijke termijn 
rapporteert. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit was de besluitvorming. Maar de 
Regering kan nu al veel meer doen op het gebied van de deel-
neming door het groter maken van de kring van de deel-
genoten in de besluitvorming op verschillende terreinen. Ik 
denk aan de erkenning van werknemers- en werkgevers-
organisaties en bonden van gepensioneerden; vooral de 
categorale organisaties als de verenigingen van hoger per-
soneel, de Federatieve Spoorweg Vakvereniging met 3000 
leden. Dat erkenningssysteem zal door wetswijzigingen moeten 
worden veranderd. De erkenning zal uit handen genomen 
moeten worden van de vertegenwoordigers van medebelang-
hebbende organisaties en wellicht gelegd moeten worden 
in handen van de rechter. 

Ik denk aan het creëren van spelregels bij fusies van be-
drijven - de heer Kloos heeft daarover gesproken -, die 
een inspraak van de werknemer met betrekking tot hun eigen 
belangen zouden garanderen. Ik denk aan de vergroting van 
de kring van deelgenoten bij ruimtelijke ordening, de in-
spraak bij de huizenbouw van de toekomstige bewoners en 
een veel grotere inspraak van de ouders bij het onderwijs, 
met name bij de openbare scholen. Waarom kan het bestuur 
hiervan niet geheel of gedeeltelijk in handen van de ouders 
komen, zoals bij het bijzonder onderwijs? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik denk ten slotte aan het feit, dat 
de Regering werkelijk niet behoeft te wachten op het rapport 
van de Commissie Openheid overheidsdokumenten om al-
vast een begin te maken met een opengooien van het minst 
gedemocratiseerde departement van alle, dat is Buitenlandse 
Zaken. De beslissingen die op dat gebied v/orden genomen, zul-
len meer en meer het lot bepalen van de burgers. Maar er is 
geen terrein te noemen waarop de beslissingen zo zeer aan 
het gezichtsveld zijn onttrokken als juist daar, ook voor het 
parlement. Wij kennen die beslissingen niet en vooral: wij 
kennen de feiten niet, waarop ze stoelen. Bij internationale 
overeenkomsten worden wij volstrekt voor het blok gezet. De 
goedkeuring is in wezen een farce. Deze beslotenheid is het 
afgelopen jaar op schrijnende wijze naar voren gekomen in een 
zaak, die onduldbaar is. 

Mijn fractiegenoot Visser heeft de Regering gevraagd om 
de Kamer tweemaal per jaar in te lichten over de wapen-
leveranties die vanuit Nederland plaatshebben. Hij heeft nog 
in het midden gelaten of dat openbaar moest of vertrouwe-
lijk. En de Regering vertikt het. De Regering zegt ongenuan-
ceerd: Nee. 

Zij noemt dan als redenen factoren van politieke en econo-
mische aard, die zich tegen openbaarmaking verzetten. De 
heer Visser gaf er als toelichting bij dat het niet zijn bedoeling 
was om het repressieve karakter van de controle aan te tasten, 
maar dat hij de Kamer in staat wilde stellen om sneller te 
reageren, wanneer zij dit nodig acht op grond van door de 
Regering verstrekte gegevens. En de Regering zegt: Nee. 
Uitgerekend 2 maanden nadat toevallig het kamerlid Wester-
terp er achter was gekomen dat wij wapens leveren aan Nige-
ria. Als er toen geen vragen waren gesteld, dan zouden wij 
dit nu misschien nog doen. En toch de Troonrede laten be-
ginnen met de treurige vaststelling dat de schaduw van ge-
weld over het jaar van de rechten van de mens is gevallen. 
Factoren van politieke en economische aard. 

Mijnheer de Voorzitter! De laatste zijn helemaal een godspe. 
Alsof de wapenproduktie en -handel gemeten moeten worden 
met normale economische maatstaven. Ik ben van mening 
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dat het parlement van de Regering moet eisen om periodiek 
in kennis gesteld te worden van de wapenleveranties die plaats-
hebben. Ik wil de Minister-President nog eens vragen hoever hij 
bereid is te gaan en zo nodig zal ik een uitspraak van de 
Kamer vragen. 

Mijnheer de Voorzitter! In nauw verband met de opmerkin-
gen die ik over politieke besluitvorming en beoordeling van 
beleid heb gemaakt, zou ik iets willen zeggen over datgene 
waar wij op dit moment mee bezig zijn: de functie van de al-
gemene beschouwingen. Ik vraag me namelijk af of de wij-
ze en de tijd waarop wij die houden, nog wel voldoen aan 
de bedoelingen, die aan de algemene beschouwingen ten 
grondslag liggen. Als ik het goed heb, dan kan over alles 
gesproken worden maar is toch eigenlijk de eerste opzet van 
'net debat een beoordeling van de hoofdlijnen van het rege-
ringsbeleid zoals dat het komende jaar gevoerd gaat wor-
den. De vraag dringt zich op of je werkelijk effectief en 
verantwoord kunt debatteren over hoofdlijnen, wanneer je 
niet volstrekt vertrouwd bent met de materie waaruit het 
werkelijke beleid blijkt, dat zijn de begrotingshoofdstukken. 
Met name geldt dat de beoordeling van de financiële situa-
tie, de miljoenennota. In wezen is dat laatste stuk niet meer 
dan een optelsom van een aantal uitgaven die de Regering al 
dan niet voorstelt te doen en een optelsom van de financiële 
middelen die men daarvoor wenst aan te wenden of te cre-
eren. Is het niet zo dat juist die beoordeling van die optel-
som afhankelijk is van de beoordeling van de elementen? Ik 
meen dat dit ook de volgorde was, waarin het totale rege-
ringsbeleid tot stand kwam: Men stelt eerst op de verschiU 
lende departementen de noodzaak van bepaalde uitgaven 
vast, daarover beslist de ministerraad en uit dat overleg 
wordt de miljoenennota en de Troonrede gedestilleerd. En niet 
andersom. 

In de laatste jaren heeft zich, uit behoefte aan tegenspel 
en alternatief beleid, het instituut van de tegenbegroting ont-
wikkeld. Het komt erop neer dat je in drie weken tijd met 
de gebrekkige gegevens van een kamerlid globaal een uitga-
ven' en inkomstenpatroon in elkaar knutselt waar zo'n 6 
maanden aan is gewerkt. De V.V.D. is hiermee begonnen 
en werd hevig over de bol geaaid door de toenmalige socia-
listische minister van Financiën. Dat was pas constructieve 
oppositie, een financieel alternatief, natuurlijk een heel slecht, 
dat kon je zo zien, maar toch een daad van politieke duide-
lijkheid. 

Het vorig jaar kregen we het tegenovergestelde te zien. Een 
liberale minister aaide het hoofd van de heer Peschar, die 
warempel bewezen had, dat hij een zelfde prestatie kon leve-
ren als de heer Joekes. Natuurlijk moest zijn begroting ver-
worpen worden, maar toch was het een daad van betekenis. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil er geen twijfel over laten 
bestaan dat ik de opzet van de tegenbegroting onderschrijf. 
Ik meen dat er behoefte was aan een alternatief beleid en aan 
tegenbegrotingen. Ik vraag mij echter af of wij niet veel effec-
tiever en zakelijker zouden kunnen debatteren over het be-
leid, over de begroting en de tegenbegrotingen als wij weten 
waar wij over praten en de begrotingshoofdstukken al een 
keer behandeld hebben in openbare commissievergaderingen. 
Ik zou mij kunnen voorstellen, dat het als volgt zou gaan: 
Direct na Prinsjesdag beginnen met de behandeling van be-
grotingshoofdstukken. Dit spaart ons minstens twee weken 
op het tegenwoordige schema. Dan algemene beschouwingen 
en financiële beschouwingen. Tegen eind november met 
tegenbegrotingen op basis van het beleid „en detail" zoals dit 
naar voren was gekomen in de commissievergaderingen. 
Daarna tot Kerstmis de plenaire afhandeling. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik besef zeer wel dat hier ook na-
delen aan verbonden zijn. Ik acht deze evenwel niet onover-
komelijk. Ik vraag u slechts, deze kwestie eens in het presi-
dium of de vaste commissie inzake de werkwijze der Kamer 
ter sprake te brengen, waarna het bestudeerd en eventueel 
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uitgewerkt kan worden in de commissie voor politieke be-
sluitvorming waar ik het zojuist over heb gehad. 

De Minister-President wil ik vragen of hij bereid is, deze 
mogelijkheid in studie te laten nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben wat uitvoeriger ingegaan 
op enkele punten die niet vallen onder wat men normaliter 
noemt: beoordeling van beleid. Ik heb gemeend dat te moe-
ten doen omdat ik die zeer essentieel acht voor de werking 
van onze democratie en ik absoluut niet zou weten waar ik 
deze in de Kamer in de loop van het jaar anders kwijt zou 
kunnen. 

Ik kom aan het einde. Over het beleid dat de Regering 
denkt te gaan voeren, zou ik zeer globaal dit willen zeg-
gen: Als je ervan uitgaat dat het maatschappelijk patroon 
moet blijven zoals het is en dat daarin wat meer naar verbe-
teringen gezocht moet worden, zou je kunnen zeggen dat dit 
kabinet een behoudend kabinet is met een redelijke miljoe-
nennota. Als je de ogen dicht doet en de vingers in je oren 
stopt, kun je zeggen: Och, het gaat niet slecht met ons land. 
Ons nationaal vermogen wordt aardig beheerd en er gebeurt 
ook wel wat. Maar als je oren en ogen open houdt, zie je dat 
dat patroon niet kan blijven zoals het is en dat het deze Re-
gering ontbreekt aan werkelijk internationale gerichtheid, 
aan inzicht in wat er in feite bij ons aan de gang is. O zeker, 
zij heeft wel geroken aan die problemen. Er staan wat vinger-
wijzingen in de Troonrede over deelneming en openheid. 
Het is echter of de Regering er alleen maar een beleefde bui-
ging voor maakt ter wille van de kritiek om dan snel over te 
gaan tot de orde van de dag. Het is nog duister hoe het ka-
binet zich het volgende jaar zal gedragen. Als enige indica-
tie hebben wij de ervaringen van het afgelopen jaar. Wij zien 
hoe het met een constante hardnekkigheid bezig is geweest 
om een conservatieve beleidslijn uit te proberen. Soms werd 
deze door de pressie van de oppositie of van de vakbonden, 
of door innerlijke verdeeldheid binnen de regeringspartijen 
omgebogen of ingetrokken. Het resultaat was draaierigheid 
en aarzeling. 

Soms had het kabinet iets weg - vergeef mij de vergelijking 
- van een konijn, dat, spartelend in de grote handen van 
de heer Biesheuvel, bij de achterpoten omhoog werd getrok-
ken. Het wachten was op de klap achter de oren. Nederland 
hield de adem in, maar de klap kwam nooit. 

Misschien denkt de heer Biesheuvel wel dat het veel effec-
tiever is om niet te slaan en het kabinet in die positie te houden. 

Op grond van deze ervaring en door de aard van de Troon-
rede valt te vrezen dat het komende jaar sprekend zal lijken 
op het voorgaande. Het zal daarom een aarzelend, behou-
dend en nogal inconsistent beleid te zien geven. 

De Voorzitter: De heer Van Mierlo heeft zich rechtstreeks 
ook met een vraag tot de Voorzitter gewend over de wijze van 
begrotingsbehandeling. Ik deel hem mede, dat ik zijn redevoe-
ring graag nog eens zal lezen, wanneer zij gedrukt is. Daar-
naast zal ik echter ook lezen het verslag van de Commissie 
voor de werkwijze der Kamer van het beraad, dat enige weken 
geleden in deze commissie heeft plaatsgevonden over de wijze 
van behandelen van de begroting 1969, aan welk beraad ook de 
heer Van Mierlo heeft deelgenomen. Dan kan ik bij vergelij-
king zien in hoeverre de gedachten van de heer Van Mierlo 
over dit vraagstuk zijn geëvolueerd! 

De vergadering wordt te 15.07 uur geschorst 
en te 15.32 uur hervat. 

De heer Schmelzer (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! In 
ons land en daarbuiten - het is vanmiddag al eerder gesteld 
- wordt het leven beheerst door een stuk klemmende on-
zekerheid bij mensen uit alle geledingen van de bevolking, 
bij jongeren en ouderen. Het felle medeleven met Tsjecho-
slowakije en Biafra heeft dieper liggende en verder grijpende 
wortels, nl. de spanning tussen de mens, die bij de overrom-
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pelende ontv/ikkelingen van techniek, economie en geestelijk 
leven naar een leefbare, humane samenleving snakt en ge-
vestigde tradities, macht en structuren waartegen hij zich te 
vaak machteloos voelt. 

Waar zullen de duizelingwekkende ontwikkelingen van de 
natuur maar ook van de geesteswetenschappen de mens heen-
brengen? Zullen ze hem, ja, in hoeverre mogen ze hem zelf 
veranderen langs biologisch-chemische wegen? Zal de mens 
bij het peilen van moleculaire processen het laatste geheim 
van Licht en Leven, de Schepper, blijven erkennen? Door 
wie en volgens welke morele normen zal ten slotte de kos-
mische ruimte - uitdaging en fatale en totale vernietigings-
kans tevens - beheerst worden? 

Goed, er wordt ook nog rustig geslapen. Maar meer dan 
ooit, zeker na de laatste wereldoorlog, zullen tegen de ach-
tergrond van ingrijpende onzekerheid staatkunde en politiek, 
hun taak moeten vervullen. 

Rechtstreeks zal de politiek het geluk waarnaar de mens-
heid snakt niet kunnen maken. De politiek zal wel de voor-
waarden moeten scheppen die onmisbaar zijn, nationaal en in-
ternationaal, om een samenleving op te bouwen waarin alle 
mensen welzijn en geluk zullen kunnen tot stand brengen, 
voor zich zelf en hun medemensen. 

Maar zijn er nog kansen, of gaat de ontwikkeling naar 
een onontkoombare en voor de gehele mensheid fatale kracht-
meting tussen grootmachten? Zijn er èn in de communistische 
wereld èn in de vrije wereld voldoende elementen waardoor 
wij ten slotte tot een meer duurzame vrede, een samenleven, 
ja, een samenwerken in de wereld zullen kunnen komen? 

Voor gemakkelijk en onvoorwaardelijk optimisme is geen 
plaats. En toch durven wij die vraag naar de mogelijkheden 
van duurzame vrede met een uiteindelijke wereldrechtsorde 
ook vandaag bevestigend te beantwoorden. Zeker, ongeacht 
de geheimzinnige rijkdom van goddelijke genade zullen nega-
tieve krachten op dit ondermaanse de mens steeds bedrei-
gen en aantasten. Maar het houvast van het vertrouwen dat 
wij ook nu durven staande te houden is de overtuiging, dat 
in de mens als schepsel van God onvervreemdbare en onver-
woestbare waarden ten goede zijn verankerd, in elke mens 
met zijn ingeboren behoefte aan verantwoordelijkheid, aan 
menselijke waardigheid, aan inzet voor de medemens. 

Van achter het ijzeren gordijn hebben ons al jaren lang 
tekenen bereikt van een ontwikkeling naar een volwaardiger, 
niet door totalitaire macht onderdrukt mensbeeld. Hoe zeer 
heeft de literatuur, dat gevoelige radarscherm van toekom-
stige menselijke ontwikkelingen, daarvan niet getuigd bij mon-
de van Pasternak, Daniel en Sinyavski. De Russische kern-
fysicus Andrei Sakharov schreef een fascinerend opstel. Het 
heet: „Gedachten over vooruitgang, vreedzame samenleving 
en geestelijke vrijheid". Hij komt tot de conclusie, dat een 
nauwe en veelzijdige samenwerking tussen de Sovjet-Unie en 
de Verenigde Staten noodzakelijk is voor de toekomst van 
de gehele mensheid. Te midden van zijn beschouwingen tegen 
ongecontroleerde despotische machten en geleide massapsy-
chologie schrijft hij: 

„Het is geen wonder, dat het probleem van de vrij-
heid van het woord een van de centrale onderwerpen 
in de ideologische strijd der laatste jaren is geweest.". 

en 
„Heden ten dage ligt de sleutel tot een vooruitstreven-

de herstructurering van bestuurssystemen in het belang 
van de mensheid in geestelijke vrijheid. Dit is in het bij-
zonder begrepen door de Tsjechen, en er kan geen twij-
fel over bestaan, dat wij hun moedige initiatief, dat zo 
waardevol is voor de toekomst van het socialisme en 
voor de mensheid moeten ondersteunen.". 

De bewogen oproep van deze man, die sinds 1953 lid is 
van de Sovjet-Academie van Wetenschappen, werd volledig 
gepubliceerd in de „New York Times", één maand voor de 
overval der Warschaupacttroepen op Tsjechoslowakije. Sak-
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harov vertolkt zonder twijfel een fundamentele ontwikkeling 
van het menselijk leven en denken achter het ijzeren gordijn, 
een uiteindelijk door politieke regimes ononderdrukbare en 
voor een wereldvredeperspectief onmisbare ontwikkeling. 

Wijzelf - ik kom daarop later in mijn betoog terug -
kunnen daarop indirect wel enige invloed uitoefenen. Onze 
directe eigen bijdrage in de vrije wereld tot een meer duur-
zame vrede en tot welzijn voor allen ligt in de eerste plaats 
in de opbouw van onze eigen samenleving. Nederland heeft 
een beperkte, maar, juist door groeiende verbindingen en toe-
nemende onderlinge afhankelijkheid der volkeren, een reële 
opgave. 

In een betoog bij algemene politieke beschouwingen moet 
ik mij evenals mijn collega's beperkingen opleggen. Zo zal 
collega Notenboom voor onze fractie met name vrijwel de 
gehele financiële en fiscale problemen en iets van hun ach-
tergrond behandelen. 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Dan schiet er bijna niets meer 
overl 

De heer Schmelzer (K.V.P.): Dat zal u niet tegenvallen. 
Onze fractie acht meer in het bijzonder een viertal ten 

dele sterk samenhangende terreinen van beleid wezenlijk voor 
de beoordeling en beïnvloeding van het regeringsbeleid, ge-
zien vanuit onze wens, de eigen samenleving meer leefbaar, 
meer menselijk voor allen te maken: 

duurzame werkgelegenheid voor allen; 
rechtvaardiger inkomens- en vermogensverhoudingen; 
een levende democratie; 
sociaal-cultureel welzijn. 
Wat onze bijdrage tot de internationale samenleving be-

treft, hoop ik aandacht te schenken aan drie hoofdthema's: 
veiligheid en ontspanning, 
gemeenschapsvorming en 
ontwikkelingssamenwerking. 
Het kabinet heeft door zijn krachtsinspanning, passende 

en groeiende werkgelegenheidskansen te scheppen in de moei-
lijke omstandigheden, waarin wij ook nu nog verkeren, in 
het algemeen een verstandig en goed beleid gevoerd. On-
danks opgetreden verbeteringen blijft de werkloosheid, die 
zich nog steeds in bepaalde gebieden en bedrijfstakken con-
centreert, te groot. Er blijft zorg voor de jongere generatie, 
vooral voor de groep tussen 19 en 24 jaar. Regering en be-
drijfsleven zullen zich dan ook tot het uiterste moeten in-
spannen om daarin zo snel mogelijk verbetering te brengen. 
Dit zal moeten gebeuren door aanpak van de oorzaken van 
de huidige werkloosheid, die overwegend van structureel ka-
rakter is. Juist daarom achten wij het van groot belang, dat 
de Regering, zoals blijkt uit haar nota en uit de begrotingen 
van Economische Zaken en Sociale Zaken, haar aandacht 
concentreert op de structurele aspecten van die problema-
tiek. Zij verhoogt daarbij haar financiële inspanning en breidt 
haar instrumentarium uit. 

Hetzelfde geldt voor de omvangrijke groep van maatre-
gelen, die gericht zijn op versterking van de positie van ver-
schillende bedrijfstakken en op de uitbouw en kwaliteitsverbe-
tering van de industriële werkgelegenheid meer in het alge-
meen. De Regering beschikt voor dit alles voorshands over 
een uitgebreid arsenaal aan middelen. Zij zal daarvan een 
intensief en volledig gebruik moeten maken. 

De ervaring heeft opnieuw geleerd hoe belangrijk het is, 
steeds verder vooruit te durven kijken. Wij moeten trachten 
niet meer in situaties te komen, dat wij achteraf moeten goed-
maken, wat eerst verkeerd is gegaan. Wij moeten proberen 
te voorkomen in plaats van te genezen. Laat de Regering 
dan ook niet te licht tillen aan de te verwachten gevolgen 
van de automatisering in het bedrijfsleven en in de diensten-
sector, willen wij straks niet voor verrassingen komen te staan. 

Onze fractie zal bij behandelingen van nota's en begrotin-
gen op diverse problemen van bedreigde bedrijfstakken in-
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gaan. Ik wil vandaag volstaan met, wat de bedrijfstakken 
betreft, voor een tweetal ervan bijzondere aandacht te vragen, 
te weten het vervoer en iets meer uitgebreid de bouwsector. 

Wij waarderen het dat de Minister-President en de Minister 
van Buitenlandse Zaken, nadat wij daartoe in de Kamer een 
motie hadden ingediend, die is aangenomen, op het hoogste 
niveau in de Duitse Bondsrepubliek overleg hebben gevoerd. 
Dit overleg heeft nog niet tot tastbaar resultaat geleid. Ik wil 
hier nogmaals met klem naar voren brengen, dat een bevre-
digende oplossing zo noodzakelijk is, omdat de kwalijke gevol-
gen van het plan-Leber, hoeveel begrip men ook kan opbrengen 
voor sommige aspecten van de betrokken vraagstukken in 
Duitsland - een plan waarvan wij met de Europese commissie 
van mening zijn dat het in strijd is met het E.E.G.-verdrag -
vooral op het hoofd van Nederland en meer in het bijzonder 
van tal van vervoerders, ook kleine vervoerders, terechtkomen. 

Een belangrijke factor voor de werkgelegenheid in ons 
land is gelegen in de bouwnijverheid, zowel voor wat de 
werkgelegenheid in de bouwnijverheid zelf betreft als wat haar 
invloed op andere bedrijfstakken aangaat. Wij stemmen van 
harte in met het geprogrammeerde niveau van de bouwproduk-
tie alsmede met het aantal van 125 000 woningen, dat van dit 
programma een zeer wezenlijk deel uitmaakt. Ook de aan-
kondiging van een woningbouwprogramma in deze omvang 
voor de eerstkomende jaren heeft onze volledige instemming. 
Zal het geprogrammeerde aantal van 25 000 ongesubsidieer-
de woningen echter wel haalbaar blijken? In 1968 zal dit onder-
deel belangrijk op het programma achterblijven en zal een 
compensatie worden gegeven in de vorm van een uitbreiding 
van de gesubsidieerde particuliere woningen tot maximaal 
5000. 

Wij zijn er allerminst gerust op dat het programma in 1969 
wel gehaald zal worden. Ik verwacht en ga ervan uit, dat de Re-
gering, zoals ook in het afgelopen jaar, geëigende maatregelen 
zal nemen, indien onze vrees bewaarheid zou worden. Conti-
nuïteit in de bouw en daarmee in de werkgelegenheid en van-
zelfsprekend ook de woningvoorziening maken dit zonder meer 
noodzakelijk; de structurele aanpak van de krotopruiming, sa-
nering en reconstructie van binnensteden, waarvan de onlangs 
verschenen nota blijk geeft, achten wij ook in dit kader van 
bijzonder positieve betekenis. 

In aansluiting op de woningbouw wil ik nog een enkele op-
merking maken in verband met het huurbeleid. 

De voorgenomen optrekking van de jaarlijkse huurverho-
gingen van 4 tot 6 pet. per 1 januari a.s. heeft economisch 
ongetwijfeld voordelen, maar vervult ons in de huidige fase met 
grote zorg. In het midden latend, of het op korte termijn aan-
beveling verdient in het percentage wijziging te brengen, me-
nen wij, dat voor het doorvoeren van deze maatregel op 
1 januari a.s. - een datum waarop ondanks tegemoetkoming 
van de Regering vele lastenverhogingen samenvallen - wel 
bijzonder dringende redenen aanwezig moeten zijn. Voors-
hands menen wij dan ook, dat invoering op een latere datum 
wenselijk is. 

Op één uitzondering na wil ik vandaag niet op de eigen 
vraagstukken der diverse bedreigde gewesten - op de regio-
nale industrialisatie - ingaan wij zullen daaraan alle aandacht 
geven bij de diverse betrokken begrotingsbehandelingen. 

Er is echter geen ander gewest in ons land waar zulk een gi-
gantische verschuiving in het werk- en levenspatroon, zóveel 
mensen en gezinnen in een zó kort tijdsbestek betreffende, 
aan de gang is als in Limburg, een verschuiving waarvoor de 
overheid zelf direct verantwoordelijkheid heeft aanvaard. Zij, 
die in het gebied, en meer speciaal de mijnstreek, wonen en wil-
len werken, ervaren vaak schrijnend in hun leven, ook in hun 
gezinsleven de gevolgen van de voor een goede toekomst nood-
zakelijke herstructurering. Wezenlijk voor hernieuwde opgang, 
hernieuwde welvaart en welzijn voor de Limburgse bevolking 
is een breed vertrouwen van die bevolking, dat is gebaseerd 
op reële vooruitzichten. Het vertrouwen is op beslissende 
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wijze nu in het geding. Dat uit zich in het menselijke, maar ook 
in het politieke vlak; het vertrouwen in regionale en nationale 
politieke voormannen dreigt verloren te gaan. En dat is be-
grijpelijk tegen de achtergrond van zo ingrijpende ontwikke-
lingen en angstige onzekerheden. 

Door het wegtrekken van een aantal gekwalificeerde men-
sen, vooral ook van het middenkader en van jongeren, voltrekt 
zich een sociaal en cultureel uitdrogingsproces, dat het gehele 
levensklimaat aantast. Wil de herstructurering slagen, dan 
moet dit verschralingsproces worden gestopt en moet men in 
Limburg kunnen beseffen en erop blijven vertrouwen dat 
zowel de verantwoordelijke personen uit het gebied zelf, 
maar ook de Regering en het parlement zich volledig willen 
inzetten om de herstructurering tot een succes te maken. 

Onze fractie is van mening, dat het in zuidelijk Limburg, 
waar van een triest werkloosheidsrecord kan worden gespro-
ken, gaat om een problematiek met een zodanig uitzonderlijk 
karakter - een problematiek die door de verdere afbouw van 
de kolenproduktie alleen nog verzwaard zal worden - dat dit 
herstructureringsgebied als hèt prioriteitsgewest der Neder-
landse probleemgebieden moet worden beschouwd. Diè over-
tuiging, die ik namens onze fractie uitspreek, heb ik zó in-
dringend nog niet in de regeringsstukken ontmoet. Toch hebben 
wij het vertrouwen èn gezien hetgeen tot nu toe is aangepakt 
èn gezien het arsenaal van mogelijkheden waarover de Rege-
ring nu de beschikking heeft, dat de Regering op alle terreinen 
van beleid, die daarvoor in aanmerking komen, volledig recht 
zal doen wedervaren aan dit gewest met zijn uitzonderlijke 
problematiek. 

Ik zeg ,,alle terreinen van beleid". Zo zal bij voorbeeld de 
heel eigen problematiek van Limburg zeer zwaar moeten mee-
wegen bij de beslissingen rondom de verdere spreiding van in-
stellingen van wetenschappelijk onderwijs. Zo zal de Regering 
met grote verbeeldingskracht, met zo eenvoudig mogelijke pro-
cedures, met de grootst mogelijke soepelheid alle en niet 
slechts enkele mogelijkheden moeten aanpakken om een of 
meer nieuwe grote economische motoren in Limburg van de 
grond te krijgen. 

De heer Oele (P.v.d.A.): Bedoelt u daarmede, dat niet 
slechts een optimale aanwending nodig is, maar ook een aan-
wending met prioriteit voor Limburg bij het aantrekken van 
grote bedrijven, wanneer het gaat om het hanteren van de nu 
beschikbare middelen, of bedoelt u, dat er andere instrumenten 
moeten worden gebruikt om de herstructurering voor Limburg 
tot een succes te maken? 

De heer Schmelzer (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Mijn 
betoog, dat de geachte afgevaardigde naar ik hoop volledig 
kan onderschrijven, mondt uit in een optimale aanpak op basis 
van de tot nu toe gecreëerde zeer ruime mogelijkheden ten 
behoeve van Limburg. Ik beschouw zuidelijk Limburg als hèt 
prioriteitsgewest der Nederlandse probleemgebieden. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Betekent deze uiteenzetting, 
dat de heer Schmelzer, als hij daartoe gelegenheid kreeg, de 
door hem en zijn fractie bij monde van de heer Maenen in 
april van dit jaar afgewezen motie, waarin om voorrang werd 
gevraagd voor Limburg, nu wel zou onderschrijven? 

De heer Schmelzer (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! A1-
vorens ik op deze vraag en op de verdere uitwerking van mijn 
grondstelling inga, wil ik eerst beluisteren, of de heer Den 
Uyl alles van hetgeen ik heb gezegd, kan onderschrijven en 
dan ben ik bereid met hem verder te discussiëren. 

Ik verwacht, dat uit het antwoord van de Regering een zo-
danige overtuiging èn wat het besef der uitzonderlijke Lim-
burgse problematiek èn wat de vastbesloten optimale aan-
pak betreft, spreekt, dat ook en met name in Limburg zelf 
het vertrouwen in de toekomst in alle geledingen van zijn 
bevolking wordt verstrekt. 

Mijnheer de Voorzitter! De aandacht, die wij steeds meer 
moeten geven aan de speciale problemen van streken en be-
drijfstakken, mag ons er niet toe brengen minder aandacht te 
schenken aan basisvoorwaarden voor een gunstig, economisch 
groeiklimaat. 

Kernpunt daarbij is ook voor de komende jaren de beschik-
baarheid van voldoende besparingen om investeringen van 
de overheid en het bedrijfsleven te kunnen financieren, in-
vesteringen, die wezenlijk zijn voor verdere economische 
groei, voor werkgelegenheid, en om middelen te kunnen vin-
den om onze taken in internationaal verband in toenemende 
mate te kunnen vervullen. Hier stoten wij onmiddellijk op 
een fundamenteel maatschappelijk vraags*uk van de inko-
mens- en vermogensverhoudingen. Bij de debatten over de 
regeringsverklaring heeft de Regering doen blijken, dat zij 
oog heeft voor de wezenlijke problematiek van een rechtvaar-
dig inkomensbeleid. 

Ook nu vinden wij in de Troonrede en de begrotingen ver-
spreide opmerkingen en aanknopingspunten op dit gebied. Het 
moet mij echter toch van het hart — en dan besef ik best 
dat het hier gaat om een zeer gecompliceerde en moeilijke 
materie - dat in de jongste regeringsstukken nergens een al 
omvattende visie en overtuiging wordt aangetroffen omtrent 
de ontwikkeling, die wij in onze maatschappij op het stuk 
van de inkomens- en vermogensverhoudingen moeten be-
vorderen. 

De miljoenennota en met name de beschouwing op blz. 
87 daarvan wekken zeifs de indruk, dat men een sociaal ge-
wenste ontwikkeling van inkomens- en vermogensverhoudingen 
ondergeschikt wenst te maken aan het bereiken van econo-
misch evenwicht. Dat zal ongetwijfeld niet de bedoeling zijn, 
maar na de strubbelingen in het voorjaar rondom de nota 
over lonen en werkgelegenheid dreigt toch het achterwege 
blijven van een duidelijk uitgesproken positieve overtuiging 
van de Regering op dit stuk twijfel te wekken bij velen die 
wellicht minder vertrouwen in de uiteindelijke doelstellingen 
van dit kabinet hebben dan wij. 

Dat die twijfel niet alleen bij de vakbeweging is gerezen 
blijkt ons onder meer uit de waardevolle rapportage van de 
werkgroepen der K.V.P., samengesteld uit mensen, die uit 
alle geledingen van ons volk komen en die met voortvarend-
heid Troonrede en miljoenennota hebben bestudeerd en aan 
het partijbestuur ter zake een zeer instructief oordeel hebben 
voorgelegd. De rapportage wordt overigens vandaag gepu-
bliceerd. 

Ik lees op pagina 87 van de miljoenennota onder meer de 
volgende zin: 

„De bevredigende spaarquote die voor de komende 
jaren kan voortvloeien uit een ontwikkeling zoals in de 
Macro-Economische Verkenning 1969 - 1971 is veron-
dersteld, is niet in de laatste plaats afhankelijk van een 
realisering van de in die Verkenning aangenomen inko-
mensverhoudingen.". 

Wanneer men dan bedenkt dat in de veronderstellingen 
een dalende arbeidsinkomensquote is voorzien, is dan de twij-
fel waarover ik sprak zo verwonderlijk? Nu weet ik wel dat 
lang niet alles kan worden afgelezen uit gegevens als werk-
nemersaandeel en ontwikkeling van de arbeidsinkomens-
quotebedrijven. Die normen - en het is uit de studie van de 
werkgroep „Werknemersaandeel" nog eens gebleken - zijn 
daarvoor te functioneel en geven juist niet aan welk deel van 
het niet-looninkomen toch aan loontrekkenden en lagere in-
komensgroepen ten goede komt, met andere woorden het is 
een functionele en niet een personele inkomensverdeling. 
Maar ook wanneer wij gegevens bezien over de inkomens-
ontwikkeling per hoofd van de bevolking, blijkt er nog bij-
zonder veel te verbeteren. 

Hoe zien "mijn politieke vrienden en ik de meest gewenste 
ontwikkeling voor de toekomst in grote lijnen wèl? 
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Het is duidelijk dat voor een zo snelle sociaal-economische 

vernieuwing als wij beleven immense kapitalen nodig zijn voor 
investeringen van overheid en bedrijfsleven. Zou de overheid 
zelf in toenemende mate voor het opbrengen van deze bespa-
ringen moeten zorgen, dan zou dit een rem zetten op presta-
tieprikkel, particuliere besparingen en economische groei. 

Zou binnen de particuliere sector de nadruk blijven vallen 
op besparingen door de hogere inkomensgroepen en op hen 
die nu al kapitaalverschaffers van het bedrijfsleven zijn, dan 
zou dit uiteindelijk een evenwichtig maatschappelijk gebouw 
ontwrichten. Voor een evenwichtige samenleving is het 
gewenst, dat geleidelijk en in toenemende mate de brede 
lagen van onze bevolking gaan participeren in de vermogens-
vorming, ook gaan participeren in de groei van het produk-
tiemiddelenpotentieel. Ik heb er geen behoefte aan vooruit 
te lopen op de feitelijke loonontwikkeling in 1969. Dat zou 
niet passen in het systeem van vrije loonvorming. Wel moet 
ik echter vaststellen, dat, als men een werkelijk structurele 
wijziging in de inkomens- en vermogensverhoudingen wil, het 
bedrijfsleven bereid zal moeten zijn niet alleen maar te vol-
staan met direct besteedbare loonsverhogingen, maar juist 
positief moeten werken aan het proces, waarbij duurzaam be-
zit wordt gevormd, ook bij de werknemers, ook in de produk-
tieve sfeer. Wij hopen en vertrouwen dat de vakbeweging 
zelf bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden daartoe 
meer en meer een krachtige impuls zal geven. En laten de 
ondernemers toch niet benauwd zijn, eraan mee te werken -
zoals gelukkig een aantal van hen reeds op positieve wijze is 
gaan doen - om de werknemers, nog afgezien van medezeg-
genschap langs andere weg, waarop ik straks terugkom, 
ook via kapitaalbezit meer volwaardige partners in het be-
drijfsleven te doen worden. Laten zij het als een groot winst-
punt beschouwen dat de Nederlandse vakbeweging het 
vrije ondernemingsgewijze produktiestelsel aanvaardt en in 
het algemeen zelf positief beoordeelt. 

De overheid zal niet alleen belemmeringen moeten weg-
nemen om tot de geschetste ontwikkeling te komen, zij zal 
deze ontwikkeling ook moeten stuwen en stimuleren. Niet al-
leen pensioenverbeteringen, maar ook winstdeling, spaarpre-
miëri^g, spaarloon, investeringsloon, vermogensaanwasde-
ling - er is een brede scala van al naar gelang de omstandig-
heden toepasbare mogelijkheden - zullen verder van de grond 
moeten komen als bijdrage tot deze ontwikkeling. 

In de regeringsstukken en in het bijzonder de memorie van 
toelichting bij de begroting van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid vinden wij enkele goede aanknopingspunten. Wij stel-
len het op prijs dat de Regering van plan is, het advies van 
de meerderheid van de S.E.R. te volgen om juridische en fis-
cale belemmeringen voor vermogensaanwasdeling weg te 
nemen. 

Het voornemen om te komen tot een bezitsvormingsfonds 
— hoe lang blijft het wetsontwerp nog uit? - juichen wij toe. 
Toch meen ik dat het tijd wordt, al de in meerdere wetten 
en regelingen vastgelegde methoden, gericht op de bezits-
vorming, nog eens tezamen te bezien en die beter op elkaar 
af te stemmen, te coördineren, doorzichtiger en gemakkelij-
ker toepasbaar te maken. De S.E.R. heeft in haar advies in 
die richting ook reeds een aantal suggesties gedaan, die wij 
van harte ondersteunen. Wanneer dit zou gebeuren, dan 
zou tegelijkertijd kunnen worden nagegaan of de effectivi-
teit van de bestaande regelingen wellicht door een zekere 
bundeling kan worden versterkt en of de Regering vol-
doende instrumenten tot haar beschikking heeft om de maat-
schappelijke ontwikkeling voldoende in de juiste richting 
te kunnen beïnvloeden. 

Ook zal de overheid zich uiteindelijk niet aan haar mede-
verantwoordelijkheid voor een gezonde ontwikkeling van de 
samenleving kunnen onttrekken, wij pleiten hier niet voor 
dwang. Wanneer men besparingsdwang zou willen toepassen, 
zou dit de gehele bevolking en niet alleen de werknemers moe-
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ten raken. Ingreep op deze wijze in de loonvorming zou in 
deze fase echter ongetwijfeld worden opgevat als een ernsti-
ge inbreuk op het gehele systeem van vrije lonen en arbeids-
voorwaarden en als een gebrek aan vertrouwen in de vrije 
maatschappelijke krachten zelf. Aan haar stuwende en stimu-
lerende taak zal de overheid zich echter niet mogen onttrek-
ken en ik zou haar ook willen vragen, niet te aarzelen haar 
overtuiging voor de meest wenselijke ontwikkeling van onze 
maatschappijstructuur op het gebied van de inkomens- en ver-
mogensverhoudingen uit te spreken als een duidelijk houvast 
voor alle betrokkenen. 

Zoals ik in mijn inleiding aankondigde, zou ik straks afzon-
derlijk spreken over de bevordering van de democratie op ver-
schillende levensterreinen. Daarop vooruitlopend, ben ik al 
terecht gekomen bij de democratie in het bedrijfsleven. Daar-
bij is ook de werk- en rechtspositie van de werknemers ten 
nauwste betrokken. 

Wat de medezeggenschap in ruimste zin in het bedrijfs-
leven betreft, waarderen wij het dat de Regering inmiddels 
reeds wetsontwerpen heeft ingediend aangaande verslagge-
ving door naamloze vennootschappen en over het enquête-
recht. Er komt een wetsontwerp ter versterking van de posi-
tie van de ondernemingsraden, maar ook de positie en sa-
menstelling van de raden van commissarissen moeten aan de 
orde komen. Onze fractie zal zich in deze materie blijven ba-
seren op het uitgangspunt van ons program-1967 dat zegt 
dat de werknemers bij de samenstelling van de raden van com-
missarissen moeten worden betrokken, zodat het onderne-
mingsbelang als geheel op evenwichtige wijze kan worden 
behandeld. 

Sprekend over de positie van de werknemers in de onderne-
mingen en over medezeggenschap, kunnen en willen wij niet 
voorbijgaan aan de recente ontwikkelingen bij concentraties 
en fusies in het bedrijfsleven. Dit geeft mij aanleiding de 
Regering te vragen, op korte termijn samen met het bedrijfs-
leven na te gaan, hoe in de toekomst bij concentraties en 
fusies gewaarborgd kan worden dat de positie en de belan-
gen van de werknemers volledig tot hun recht komen. Voor 
een evenwichtige en democratische maatschappijstructuur én 
in ons land én in het algemeen in de vrije wereld betekent 
die een basisvoorwaarde voor het vertrouwen in de eigen sa-
menleving. 

Het gezonde midden- en kleinbedrijf is naar onze mening een 
wezenlijk element in een gezonde sociaal-economische demo-
cratie. 

In brede kringen van de zelfstandige ondernemingen is de 
situatie weinig rooskleurig en doen zich bijzonder grote pro-
blemen voor. De Regering is voornemens om structuurver-
beteringen in deze ondernemingen te bevorderen. 

Ik wil niet ontkennen dat ook het landbouwstructuurbeleid, 
waaraan de Regering met kracht werkt, een positieve factor 
is. 

Intussen willen wij de bijzondere aandacht van de Regering 
vragen voor de essentiële functie die het eigen vermogen in de 
zelfstandige ondernemingen vervult. Het vormt met name de 
onmisbare voorwaarde voor het voortbestaan en de ontwikke-
ling van deze ondernemingen. Mijn fractie juicht het daarom 
toe, dat het kabinet ook een studie wil wijden aan de vraag, of 
de belastingdruk niet onevenwichtig zwaar drukt op de zelf-
standigen in onze samenleving. Wij zouden er met klem op 
willen aandringen, dat deze studie op korte termijn en met 
voortvarendheid wordt ter hand genomen. Wij zouden graag 
zien, dat daarbij ook betrokken worden de verschillende 
systemen van belastingheffing voor zelfstandige ondernemingen 
in de lid-staten van de E.E.G. en wel omdat met name de land-
bouw kampt met het levensgrote probleem dat de concurren-
tiepositie nadelig beïnvloed wordt door de lagere belasting en 
lasten in de andere lid-staten. Dat desondanks de Nederlandse 
land- en tuinbouw in de achterliggende acht maanden in staat 
is geweest zijn export naar de lid-staten met vele honderden 
miljoenen te vergroten, mag zeker in dit verband vermeld 
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worden als een te waarderen prestatie van grote nationale 
economische betekenis. Wij blijven het daarom van grote be-
tekenis achten, dat de Regering met alle middelen bevorderrt 
de handhaving en ontwikkeling van gezonde ondernemingen in 
de sectoren van midden- en kleinbedrijf en de landbouw. Dit 
vereist ook, dat thans werkelijk spoed wordt gemaakt met 
de reeds lang geleden aangekondigde adviesaanvrage aan de 
S.E.R. inzake het ordelijk economisch verkeer. 

Ook de belangen van de kleine zelfstandigen mogen niet 
uit het oog worden verloren. In deze kringen wordt als een 
pijnlijk gemis ervaren het feit, dat de inkomensgrens waar 
beneden kinderbijslag voor het eerste en tweede kind wordt 
gegeven, wel bijzonder laag is. 

Wij zouden de Regering willen verzoeken, deze regeling 
nog eens nader in overweging te nemen in het licht van de 
hedendaagse omstandigheden, waarbij de inkomensontwikke-
ling in het algemeen niet wordt bijgehouden. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij het bespreken van de vraag-
stukken van evenwichtige inkomens- en vermogensverhoudin-
gen als wezenlijk element in een moderne leefbare samen-
leving ben ik al tot een kernonderdeel van een levende demo-
cratie doorgestoten: de democratie in het bedrijfsleven. Het 
doet ons deugd, dat de Regering in haar voorgenomen beleid 
aanzetten te zien geeft tot democratisering ook op een breder 
terrein van beleid. 

Immers, het is een onmiskenbaar - ook internationaal -
verschijnsel bij jongeren en ouderen, dat het onbehagen over 
de functionering van onze democratie - het is vanmiddag al 
meer gezegd - groeit. De samenleving wordt als ondoorzich-
tiger ervaren, tal van regelingen overvallen de burgers; angst 
overvalt velen, voorwerp te worden, waarover beslist wordt 
door onbekenden, en daardoor wordt een gezonde spontane 
tegenstroom opgeroepen naar inspraak in het beleid op sociaal, 
economisch, politiek en algemeen maatschappelijk terrein. 

Laat ik niet trachten, wat het politieke terrein betreft, 
vooruit te lopen op de activiteiten, vooral gelegen in de studie-
sfeer, om tot partijvernieuwing, tot wijziging van het kies-
stelsel en zelfs het staatsbestel te komen. Laat ik eerst onze 
waardering uitspreken voor enkele nieuwe aanzetten tot de-
mocratisering, die al van de Regering uitgingen. Ik noem in 
dit verband de volgende punten. 

Het ondernomen onderzoek naar betere overheidsvoorlich-
ting - ik zie de voorzitter van de commissie nu juist even 
niet zitten, maar ik heb alle waardering voor de keuze — en het 
onderzoek naar de mogelijkheden van grotere openbaarheid 
van het centrale bestuur. Intussen stel ik twee vragen. Ik zei 
„openbaarheid van het centrale bestuur" en ik zou hieraan 
willen toevoegen: toon zelf reeds, Regering, voor het einde 
van de studie, zoveel mogelijk uw eigen positieve instelling 
op dit stuk. Wil voorts bezien, in hoeverre de studie ook be-
trekking kan hebben op de mogelijkheden van grotere open-
baarheid bij de lagere publiekrechtelijke lichamen, waar vele 
burgers zoveel dichter bij staan. 

Ik noem als volgende positieve punt het voornemen van de 
Regering, meer inspraak aan de bevolking te geven in de 
vormgeving van de ruimtelijke plannen, die immers zo recht-
streeks te maken hebben met de toekomstige leefmogelijk-
heden van ons volk. 

Weer een ander punt is de positieve opstelling met be-
trekking tot het aanstellen van een parlementaire ombudsman. 

Voorts de erkenning van het belang van een vrije, gediffe-
rentieerde dagbladpers voor de werking van de democratie; 
vide de nota's over concentratie en verhouding overheid-
voorlichtingsmedia. 

Voordat ik nu meer in het bijzonder inga op de noodzaak, 
voor de jongere generatie meer kansen te scheppen, hun in-
breng in de democratie te geven, wil ik trachten de Regering 
met nog een probleem te verrijken. 

Het nadeel van een fractievoorzitter van een regerings-
partij is, dat hij zijn spreektijd moet verdelen tussen positieve 
waardering van het regeringsbeleid en het te kennen geven 
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van wensen; voor dit laatste houdt hij misschien wat weinig 
tijd over, maar ik zal u toch met enkele problemen verrijken. 

In ons land zijn politieke partijen van louter kiesverenigin-
gen gegroeid naar werkelijk politieke bewegingen, die zich 
steeds meer bewust worden van hun taak om als het middel 
te fungeren, waardoor de inspraak bij het te voeren beleid tot 
zijn recht kan komen. Zij zijn onmisbaar voor het functio-
neren van een parlementaire democratie. Maar dat betekent 
voor die partijen een treffen van dikwijls kostbare voorzie-
ningen t.a.v. studie en research, van voorlichting en van vor-
ming om hun leden daadwerkelijk in hun beleid te kunnen 
betrekken. Aan de andere kant zien wij een ontwikkeling ten 
aanzien van de organisatie in het algemeen en ook t.a.v. de 
politieke partijen welke gekenmerkt wordt door een afnemen-
de bereidheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. 
En dit ondanks grote krachtsinspanningen die partijbesturen 
zich getroosten! als u begrijpt wat ik bedoel. Gezien het belang 
van deze zaak zou ik de Regering willen vragen, of zij bereid 
is aan dit vraagstuk met name waar het gaat over studie, voor-
lichting en vorming een onderzoek te wijden om na te gaan of 
en zo ja, op welke wijze, subsidiëring van zulke activiteiten 
mogelijk is. 

De democratie van de toekomst begint bij de jongere gene-
ratie. Die jongere generatie is in beweging, evengoed in de 
westerse landen als in de communistische wereld. Het zou een 
misvatting zijn te menen, dat het alleen de studenten zijn, die 
de stuwers van de beweging onder de jeugd zijn. Deze be-
roeringen vinden stootkracht en repercussies onder alle groe-
pen van jeugdigen uit allerlei milieus en reeds op zeer jonge 
leeftijd. Wij zullen meer dan ooit moeten durven beseffen dat 
volwassen worden niet meer kan betekenen: het zonder meer 
overnemen van volwassen normen, vaste waarden en tradities. 
Het non-conformisme van onze jonge mensen moet geen reden 
tot angst of ergernis zijn. Het is een uitdaging aan de spankracht 
en het inzicht van de volwassene. Wij moeten bereid zijn 
door dit nonconformisme heen te begrijpen, dat de jeugd onze 
waarden en normen wil toetsen op hun bruikbaarheid door 
deze binnenste buiten te keren. De jeugd zoekt niet op de eerste 
plaats naar de middelen van bestaan, maar vraagt naar de 
reden van het bestaan. 

Wij geloven niet in het z.g. ontaard zijn van dè jeugd van 
tegenwoordig. Door alle beweging heen springt bij zo velen 
de drang naar eerlijker, volwaardiger menselijkheid, naar 
meer verantwoordelijkheid naar voren. Wanneer de samen-
leving niet bereid is, aan de jeugd haar kansen zo ruim moge-
lijk te geven, dan blijft haar slechts over te protesteren. Dit 
uitgangspunt, mijnheer de Voorzitter, heeft consequenties 
voor het beleid en wel in het bijzonder voor onderwijs, in-
spraak en rechtspositie van jongeren. Juist het onderwijs moet 
een wezenlijke bijdrage geven aan ontplooiing van in alle lagen 
van ons volk aanwezig talent en dus ook om tot een zo groot 
mogelijke maatschappelijke mobiliteit te komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie heeft er bepaald be-
hoefte aan, haar bijzondere waardering uit te spreken voor 
de wijze waarop het huidige kabinet, en in het bijzonder ook 
de Minister van Onderwijs en Wetenschappen de onderwijs-
problematiek aanpakt. Met name de meerjarenplanning en 
de binnen een gelimiteerd budget passende en aangekondigde 
prioriteitennota wekt vertrouwen voor de toekomst. Mijn 
fractie onderschrijft de voorgenomen kwalitatieve verbetering 
van onder andere het kleuter- en basisonderwijs, tot uiting 
komend in de aanzet tot verlaging van de leerlingenschaal. Met 
het oog op de totale problematiek van de democratisering van 
het onderwijs vraagt mijn fractie zich echter af of de aan-
dacht welke het wetenschappelijk onderwijs momenteel te-
recht ontvangt wel gepaard gaat met voldoende aandacht aan 
het zo wezenlijke vraagstuk van de noodzakelijke doorstro-
ming van het basisonderwijs naar het hoger onderwijs. 

Kan de Regering ons reeds iets van haar visie en voorne-
mens op dat stuk mededelen? Bij de voorbereiding en de 
bepaling van het overheidsbeleid vraagt werkelijke democra-
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tisering ook om het geven van kansen aan jonge mensen om 
mee te denken en - waar mogelijk - mee te beslissen. 

Ik wil dan ook aandringen op een onderzoek van de Rege-
ring met de bedoeling na te gaan op welke departementen 
en in welke takken van dienst het mogelijk zou zijn jonge 
mensen meer te betrekken bij de beleidsvoorbereiding van al 
die maatregelen die op de jongeren zelf betrekking hebben. 
De initiatieven, die hierin al genomen zijn door de Minister 
van Onderwijs in zijn gesprekken met de studenten, evenals 
verschillende initiatieven van de Minister van Cultuur, Recrea-
tie en Maatschappelijk Werk in het afgelopen jaar, zoals de 
instelling van de interdepartementale studiegroep voor jeugd-
problemen, juichen wij toe. 

Bijzondere aandacht ook wil ik vragen voor de in het be-
drijfsleven werkende jongeren, een aandacht die met kracht 
en herhaling vanuit onze fractie reeds is gevraagd. Kortheids-
halve vraag ik thans concreet: Hoe staat het met het aanvra-
gen van een S.E.R.-advies, toegezegd door de Minister van 
Sociale Zaken inzake de ontkoppeling van leer- en arbeids-
overeenkomst? Hoe staat het met de voorbereiding voor de 
wettelijke regeling van het juniorenstatuut? 

In dit verband blijven wij ervan uitgaan, dat de wettelijke 
regeling voor de partiële leer- en vormingsplicht een hoge 
prioriteit bij de Minister van Onderwijs heeft. 

In Engeland en in Amerika zijn onlangs voorstellen aan-
hangig gemaakt om de stemgerechtigde leeftijd te verlagen 
naar 18 jaar. Voor ons is de huidige leeftijd van 21 jaar in 
ons land geen onomstotelijk getal; graag zou ik de Regering 
vragen wat zij hiervan vindt. 

Mijnheer de Voorzitter! Als een wezenlijk onderdeel van 
beleid om bij te dragen tot het kunnen bereiken van meer 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, aanpassingsvermogen 
en bekwaamheid in teamverband te werken in de veranderen-
de en snel zich wijzigende 20ste eeuw, beschouwen wij de 
nieuwe sector die men met welzijnsbeleid pleegt aan te dui-
den. 

Het zou aanbeveling verdienen dat deze realiteit werd neer-
gelegd in de Grondwet. Momenteel figureren daar onderwijs 
en armenzorg als voorwerpen voor de aanhoudende zorg van 
de staat. Deze discriminatie zou worden opgeheven wanneer 
het welzijnsbeleid tot voorwerp van de aanhoudende zorg van 
de staat — uiteraard met volledige respectering van bet par-
ticulier initiatief in dezen - in de Grondwet werd opgeno-
men. En dan doel ik met welzijnsbeleid op de samenhang van 
cultuur, sport, volksontwikkeling, jeugdwerk, maatschappe-
lijke dienstverlening, recreatie en volksgezondheid in combi-
natie met elkaar. Vrijwel alle departementen zijn betrokken 
bij dit beleid. Hebben de bewindslieden zich wel eens de vraag 
gesteld, of in een analogie van een R.E.A., ook een Raad voor 
het Welzijnsbeleid op zijn plaats zou kunnen zijn? 

Mijnheer de Voorzitter! Gezien het wezenlijke belang 
voor de ontwikkeling van een moderne samenleving, van een 
dynamisch welzijnsbeleid, juichen wij het toe dat een aantal 
sectoren daarvan zoals o.a. het cultuurbeleid, de recreatie, het 
jeugdbeleid, de sport en de volksontwikkeling qua bedragen 
die daarvoor in de begroting 1969 worden uitgetrokken, uit-
gaan boven het gemiddelde van de totale stijging der rijksuit-
gaven. Wij menen, dat, gezien de fase waarin deze beleidson-
derdelen verkeren, dit beleid in de komende jaren moet wor-
den voortgezet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ga nu over tot het geven van 
een beschouwing over onze bijdrage tot de opbouw van een 
betere internationale samenleving. Als wij de wereld van 
1968, door de Verenigde Naties „Het Jaar van de Mensen-
rechten" genoemd, overzien, dan treft ons de schrille tegen-
stelling tussen de geproclameerde idealen en de harde werke-
lijkheid, die zich aan ons voordoet. Vietnam, Griekenland, 
Midden-Oosten, Tsjecho-Slowakije, Biafra. 

Maar, mijnheer de Voorzitter, deze tegenstelling tussen 
recht en macht, tussen mensenrechten en geweld, is slechts 
een deel van de werkelijkheid. 
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De eerste zin van de Troonrede volstaat met het consta-
teren van deze tegenstelling, waar zij zegt: 

„In dit internationale jaar van de rechten van de mens 
valt over het wereldgebeuren de schaduw van het ge-
v/eld". 

Deze constatering is natuurlijk wel juist. Maar ik zou graag 
gezien hebben dat de Troonrede ook zicht geboden zou heb-
ben op een andere werkelijkheid. En dat is het feit dat er 
een mondiale publieke opinie groeiende is, zelfs in landen 
waar de informatiekanalen moedwillig verstopt gehouden wor-
den. Er is een aanzet, hoe voorzichtig, hoe ontastbaar hier 
en daar ook, tot wereldsolidariteit vooral voelbaar bij de jeugd 
van vele landen. 

De Amerikaanse Vietnampolitiek heeft de invloed onder-
gaan van die publieke opinie en zal die verder blijven onder-
gaan. Het regime in Moskou schijnt zich van die publieke opi-
nie niets aan te trekken. In de Verenigde Naties en elders 
heeft de Sovjet-Unie steeds geposeerd als de grote kampioen, 
de grote verdediger van de soevereiniteit der naties, maar in 
Tsjecho-Slowakije is zij ontmaskerd. Of er nu ideologische of 
veiligheidsmotieven ter verdediging worden aangevoerd, zij 
heeft gehandeld als een conservatieve macht, die niet het 
minste respect bleek te hebben voor de soevereiniteit van een 
kleine staat, zelfs al was die staat een bondgenoot. Een groot 
deel van de mensheid voelde, geloof ik, instinctief aan, dat dit 
gewelddadige optreden rechtstreeks inging tegen de stroom, 
die langzaam, zeer langzaam, gaat in de richting van een ander 
systeem van internationale betrekkingen, dat vrede en veilig-
heid moet garanderen voor alle volken, groot èn klein, voor 
alle mensen. 

Ik besef maar al te goed, dat dit een zeer lange en moei-
lijke weg zal zijn. Wij zijn voorstanders geweest van een ont-
spanningspolitiek zonder illusies te koesteren van snelle resul-
taten. En wij zijn dat nog. De slechtste politiek zou fatalisme 
zijn — het zogenaamde realistische schouderophalen, of een 
paniekerige reactie. Onze overtuiging is, dat wij ons op die 
lange weg inderdaad nog bevinden. Die overtuiging is nog 
versterkt door de stromingen, gericht op verandering, die de 
laatste jaren in de Sovjet-Unie en in de andere communistische 
landen zichtbaar zijn geworden, het meest duidelijk zichtbaar 
en voelbaar in Tsjecho-Slowakije. Conservatieve machten, die 
bevreesd zijn voor verandering, die misschien bevreesd zijn 
voor hun eigen persoonlijke machtposities, kunnen deze stre-
vingen met isolement, censuur, intimidatie, terreur en bruut 
geweld onderdrukken en misschien zelfs lange tijd onderdrukt 
houden, maar niet vernietigen. Die strevingen zijn door de 
veelvuldiger contacten met onze open, eveneens veranderende 
maatschappij, waarschijnlijk gestimuleerd. Die strevingen zijn 
echter niet door deze contacten verwekt. Zij vinden hun ont-
staan en ontwikkelingen in die landen, in de mensen van die 
landen zelf. Ik geloof, dat zij niet zijn te vernietigen, omdat 
zij een antwoord zoeken op diepgevoelde materiële èn geeste-
lijke behoeften van die mensen zelf, een antwoord dat een 
ontoereikende, een verstarde ideologie niet kan geven. 

Wij blijven voorstanders van een nuchtere ontspanningspo-
litiek, zónder illusies van snelle resultaten, maar mèt een pers-
pectief van vrede. Wel moeten wij ons bezinnen op de con-
crete inhoud van die ontspanningspolitiek en wij moeten dat 
doen samen met onze bondgenoten in de Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie. Daarbij zullen wij ons ook moeten afvra-
gen, in hoeverre in de politiek van toenadering en ontspan-
ning, die de laatste jaren door de westelijke landen is gevoerd, 
voldoende rekening is gehouden met de delicate positie, waar-
in het streven naar grotere zelfstandigheid en grotere open-
heid in de satellietlanden zich bevindt. Ik spreek met opzet 
van satellietlanden, omdat eens te meer is gebleken, dat het 
de Sovjet-macht is, die de wet stelt. Maar dit betekent dan te-
vens, dat de politiek van toenadering en ontspanning aller-
eerst gericht dient te zijn op de Sovjet-Unie zelf en dat die ten 
aanzien van de andere Warschaupactlanden rekening dient te 
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houden met de beperkte bewegingsmarge van die landen. Wij 
moeten handelen in de hoop, dat bij de leiders van de Sovjet-
Unie uiteindelijk de overhand zal krijgen het inzicht, dat het 
in het wezenlijk belang is óók van de volken van de Sovjet-
Unie, te komen tot een meer open internationale samenwer-
fcing, gebaseerd niet op brute macht, maar op erkenning van 
de rechten van alle volken en mensen, gebaseerd op mense-
lijke solidariteit. 

Als ik dit perspectief in deze algemene beschouwingen met 
zoveel nadruk vooropstel, dan ben ik er mij tegelijkertijd ten 
volle van bewust, dat wij in een gevaarlijk tijdperk leven, 
waarvan de risico's nog vergroot zijn door het feit, dat het 
toekomstige gedrag van de Sovjet-leiders, gezien het gebeur-
de in Tsjecho-Slowakije, minder voorspelbaar is geworden, 
al moge het waar zijn, dat het atomaire evenwicht - het 
evenwicht van de vrees — het uitbreken van een grote oor-
log heeft voorkomen, al moge het waar zijn, dat de twee grote 
atoommachten uit gemeenschappelijk belang een rechtstreekse 
confrontatie vermijden. Dit sluit het uitbreken van gevaarlijke 
lokale conflicten en escalatie niet uit. 

Al kan men het ingrijpen in Tsjecho-Slowakije verklaren 
als handhaving van zijn geografische machtssfeer, dit neemt 
niet weg, dat - mede gezien de misplaatste en ongefundeer-
de dreigementen aan het adres van de Duitse Bondsrepubliek 
- de mogelijkheid van ernstige vergissingen, misrekeningen 
en beoordelingsfouten van bepaalde Sovjet-leiders wellicht 
vergroot is en zelfs, dat een beeld van zwakheid en verdeeld-
heid aan westelijke zijde voor sommige Sovjet-leiders een ver-
leiding tot agressie kan worden. Naar onze vaste overtuiging 
moet de N.A.V.O. niets ondernemen wat een ontspannings-
en toenaderingspolitiek in de weg staat. Ik acht het noodza-
kelijk, dat de N.A.V.O.-studies inzake wapenbevriezing, wa-
penbeheersing en wapenvermindering die gaande zijn, moe-
ten worden geïntensiveerd en omgezet in praktische voor-
stellen aan de Warschaupactlanden: ter vermindering zowel 
van de kans op militaire verrassing als van het wantrouwen. 
Maar dat alles betekent niet, dat er voor riskante dromerijen 
ook maar enige plaats is. De N.A.V.O. zal óók grote aan-
dacht moeten besteden aan de concrete huidige veiligheidssi-
tuatie. 

Wij wachten de resultaten van de onderzoekingen van de 
N.A.V.O., die thans terzake aan de gang zijn, af. Aan de hand 
van de resultaten van dit onderzoek zullen wij in overleg tus-
sen Regering en Kamer bezien of en welke maatregelen nader 
geboden zijn. Mijn vraag is: kan de Regering al een nader 
resultaat melden van het voorlopige overleg der N.A.V.O-
ministers te New York? 

Mijnheer de Voorzitter! Uit dit betoog zal het duidelijk 
zijn, dat onze fractie op het standpunt staat dat het N.A.V.O.-
bondgenootschap, als waarborg voor onze vrijheid en onze 
veiligheid en als beslissende stabiliteitsfactor in de wereld, in 
stand zal moeten worden gehouden zolang de huidige situa-
tie voortduurt en wij nog niet nieuwe doeltreffende veilig-
heidsstructuren hebben kunnen creëren. In dit verband wil 
ik ook vragen of de Regering bereid is, een stimulerende rol 
te blijven spelen in de zgn. Groep van Tien. Wat is de mening 
van de overige deelnemers in deze groep en met name de me-
ning van Oosteuropese landen? Nederland dient als lidmaat 
van het N.A.V.O."bondgenootschap zijn bijdrage aan de 
N.A.V.O. te blijven leveren, op politiek en militair terrein. 

Nederland staat daarbij wel voor de noodzaak van steeds 
verdergaande modernisering en een grotere doelmatigheid 
van zijn gehele krijgsmacht. In dit verband kunnen de inves-
teringsmogelijkheden bij de Koninklijke landmacht en bij de 
Koninklijke luchtmacht wel reden tot zorg geven. Grote na-
druk moet daarom worden gelegd op het zoeken naar alle 
mogelijkheden om met het oog op de kwaliteit van de krijgs-
macht de exploitatielasten, met name van de Koninklijke land-
macht, ten dienste van de investeringsuitgaven te vermin-
deren. 

Wat het zoeken naar die mogelijkheid betreft, herhaal ik, 
dat mijn fractie hierbij kwaliteit boven kwantiteit prefereert. 
Alvorens daarover opnieuw met de Regering van gedachten 
te wisselen, willen wij afwachten wat de resultaten zijn 
van het militaire en politieke evaluatieonderzoek dat thans in 
de N.A.V.O. plaatsheeft. Intussen willen wij, wat het perso-
neelsbeleid betreft, met waardering vaststellen dat de Rege-
ring op de goede weg is met de niet het minst door onze frac-
tie sterk bepleite vermaatschappelijking in de strijdkrachten 
en de materiële verbetering van de positie der dienstplichti-
gen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is de K.V.P.-fractie opgeval-
len, dat de Troonrede zich terzake van de Europese Gemeen-
schap beperkt tot het uitspreken van een wens omtrent de 
uitbreiding van de Gemeenschap. Wij vertrouwen erop, dat 
de Regering ten aanzien van de interne structuur van de 
Europese Gemeenschap zal blijven vasthouden aan de eis, dat 
zo spoedig mogelijk moet worden gekomen tot een democra-
tisering van de besluitvorming in Brussel. 

Met name denkt de K.V.P.-fractie daarbij aan de eis tot 
uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement 
bij de schepping van de z.g. eigen middelen van de Gemeen-
schap. Dit vraagstuk zal naar onze mening in 1969 bijzonder 
actueel worden. Wij hebben waardering voor de wijze, waar-
op de Regering het vraagstuk van de uitbreiding van de Ge-
meenschappen aan de orde heeft gesteld. Wij zijn evenwel van 
mening, dat de politiek van Generaal De Gaulle dit vraag-
stuk op korte termijn onoplosbaar maakt. Hoe belangrijk wij 
de uitbreiding van de gemeenschappen ook blijven vinden, 
het lijkt ons in deze omstandigheden politiek juist andere pa-
rallelle activiteiten te ontwikkelen die de zo gewenste nauwere 
samenwerking - b.v. op technologisch gebied - met 
andere landen zouden kunnen bevorderen. De resultaten van 
de besprekingen te Bonn tussen De Gaulle en Kiesinger heb-
ben de situatie inzake de Europese eenwording er niet beter 
op gemaakt. Een verdere versterking der Benelux-samenwer-
king kan hier van veel betekenis zijn. Reden te meer voor ons 
om het Beneluxmemorandum dat op het jongste congres van 
de Europese Beweging in Bonn een zo warme en brede steun 
kreeg opnieuw in het daarvoor geschikte kader aan de orde 
te stellen. 

Ik wil op de ontwikkelingssamenwerking iets uitvoeriger 
ingaan. Maar alvorens dit te doen enkele woorden over het 
menselijke leed, dat wordt veroorzaakt door het conflict tus-
sen Nigeria en Biafra en dat ons volk diep heeft geschokt. Het 
heeft ons goed gedaan dat de Nederlandse regering - nadat 
daarom onzerzijds in de Tweede Kamer schriftelijk en mon-
deling was gevraagd - de wapenleveranties aan Nigeria heeft 
stopgezet. 

Minister Luns heeft op ons verzoek ook een beroep gedaan 
op de Engelse regering de wapenleveranties stop te zetten. 
Helaas zonder succes. Ook heeft de Regering, zo hebben wij 
begrepen, een aantal andere internationale activiteiten on-
dernomen om te bevorderen dat de bloedige vijandelijkheden 
in Nigeria zo spoedig mogelijk zouden worden stopgezet. 

Tevens is medewerking verleend aan het op gang komen 
van de humanitaire hulp aan de hongerende bevolking in 
Biafra. Toch staan we nog steeds voor het feit, dat de oor-
logshandelingen niet zijn gestaakt. De pogingen om tot een 
oplossing van het conflict te komen binnen de Organisatie van 
de Afrikaanse Eenheid lijken niet te zijn geslaagd. Daarom 
zou de K.V.P.-fractie gaarne de toezegging van de Regering 
ontvangen dat zij bereid is in overleg met de daarvoor in aan-
merking komende landen alle mogelijkheden na te gaan om 
het vraagstuk Biafra met name wat de humanitaire aspecten 
betreft, geplaatst te krijgen op de agenda van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties. Laat zij, zo nodig, 
zelf daartoe het initiatief nemen! 

Sprekende over de Verenigde Naties, die ook adviserende 
en assisterende taken vervult, wil ik, met vertrouwen in de 
toezeggingen van de Indonesische regering, niet nalaten mij 
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namens onze fractie aan te sluiten bij de uitspraak in de Troon-
rede over de komende volksraadpleging in West-Irian. 

De Regering zegt in de Troonrede, dat zij hoge prioriteit 
blijft geven aan de samenwerking met de ontwikkelingslan-
den en de bedragen voor de ontwikkelingshulp verder wil op-
voeren. Zij zegt dit niet alleen, het blijkt ook uit de begrotings-
cijfers voor het jaar 1969 en uit de cijfers vastgelegd in het 
inmiddels ingediende vierjarenplan. 

Wij hebben er verleden jaar met klem op aangedrongen, 
dat de Regering zich zou vastleggen op een jaar waarin de 
1 pet. van het netto nationaal-inkomen zou worden bereikt. 
Wij vroegen: het jaar 1970. De Regering gaf de voorkeur aan 
1971. De keuze 1970 zou een snellere stijging van het totaal 
tengevolge hebben gehad dan de Regering in de gegeven 
omstandigheden voor mogelijk hield. Hoewel wij moeten toe-
geven, dat ook onze keuze enigszins arbitrair was, is het vele 
van mijn fractiegenoten moeilijk gevallen zich bij het keuzejaar 
van de Regering neer te leggen. Dat zij dit ten slotte deden 
is op grond van de toezeggingen die de Regering deed met 
betrekking tot de inhoud van het beleid, nationaal en inter-
nationaal: Indonesië, Internationale Ontwikkelings-Associatie, 
Ontwikkelingsstrategie. Ook wil ik graag in dit verband de 
passage in de Troonrede gewijd aan de samenwerking met 
Suriname en de Nederlandse Antillen onderstrepen. 

Cijfers zijn belangrijk. Maar even zo belangrijk is, wat ach-
ter de uitgetrokken bedragen schuilgaat en vooral ook de 
vraag uit welke visie gehandeld wordt. 

Ik wil niet vooruitlopen op de gedetailleerde behandeling 
van het Nederlandse ontwikkelingsprogramma voor 1969, 
1970 en 1971. Wij behouden ons uiteraard voor hierbij zo 
nodig ideeën in te brengen, kritiek te leveren en uitgangspun-
ten te beoordelen. Uitgaande van de 1 pet. in 1971, kunnen 
wij op dit moment nog geen definitief oordeel over het in het 
meerjarenplan voorgenomen eindbedrag geven maar hoe dit 
ook zij. ik wil thans toch wel zeggen, dat het beleid zoals dat 
geleidelijk in hoofdlijn vorm heeft gekregen, onze instemming 
heeft. 

Wij zijn verheugd in de uitgangspunten, door de Minister 
opgesomd in de inleiding op het Nederlandse programma 
van ontwikkelingssamenwerking, veel van onze eigen visie te 
herkennen. 

Er is meer: in het afgelopen jaar heeft de Regering haar 
toezeggingen inzake Indonesië en terzake de Internationale 
Ontwikkelings Associatie, die voor ons zwaar wogen, waar-
gemaakt. Wij zijn daar erkentelijk voor. De huidige Indone-
sische regering spant zich tot het uiterste in een nuchter, za-
kelijk beleid van herstel en opbouw te voeren om tot een 
betere toekomst te komen. Dit is niet alleen voor Indonesië 
van groot belang, maar voor geheel Z.O.-Azië. Deze Regering 
heeft daarbij uit moeten gaan van een uiterst moeilijke, om 
niet te zeggen gevaarlijke economische toestand. Zij heeft op 
basis van internationaal als gezond beschouwde plannen aan-
zienlijke buitenlandse hulp gekregen. Nederland heeft bij de 
organisatie van deze hulp een belangrijke stimulerende rol 
kunnen spelen. 

Of de Indonesische regering zal slagen, zal mede afhan-
kelijk zijn van voortzetting en zelfs uitbreiding van de publieke 
buitenlandse hulp enerzijds - in het kader van het nieuwe vijf-
jaren-opbouwplan - en van het toestromen van voldoende 
buitenlandse particuliere investeringen anderzijds. 

Ik meen, dat Nederland zijn stimulerende rol naar vermo-
gen moet blijven vervullen en zijn relatief hoog aandeel in de 
intergouvernementele hulpverlening moet blijven nemen. Juist 
Indonesië biedt aan Nederland om verschillende redenen 
bijzondere aanknopingspunten voor ontwikkelingssamenwer-
king. Ik kan hier niet van losmaken de overweging - ik zeg 
dat ronduit - dat ik economische en culturele samenwerking 
tussen Nederland en Indonesië voor beide landen van groot 
zakelijk en ideëel belang acht. 

Ik kan en wil geen bedrag noemen voor de door Neder-
land in 1969 te verstrekken hulp. Dat zal ten slotte nog onder-

werp van intergouvernementeel overleg moeten zijn, waarbij 
de Regering vrij van strikte toezeggingen vooraf moet kunnen 
optreden. Maar wel menen wij dat, indien de situatie dit wer-
kelijk noodzakelijk zou maken - op grond van de over-
wegingen die ik gaf, met name het welslagen van het opbouw-
plan - er voor 1969 een extra krachtsinspanning, eventueel 
uitgaande boven het plafond der ontwikkelingshulp, beschik-
baar zou moeten komen. 

Nog enkele slotopmerkingen over de ontwikkelingssamen-
werking in het algemeen. 

De tweede wereldhandelsconferentie in New Delhi heeft 
helaas niet die concrete resultaten opgeleverd, die velen in 
den lande hadden verwacht of in ieder geval gehoopt. Maar 
voor de stellingname van Nederland in New Delhi in enige 
belangrijke kwesties en de stimulerende rol, die Nederland 
hierbij ten slotte heeft gespeeld, verdient de Regering lof. 
Zij vormt ook een bevestiging van de ernst van haar streven 
naar een internationale ontwikkelingsstrategie voor het twee-
de ontwikkelingsdecennium der Verenigde Naties. 

De grote V.N.-conferentie inzake de rechten van de mens, 
dit jaar te Teheran gehouden, heeft helaas, evenmin als 
U.N.C.T.A.D. II, grote concrete resultaten opgeleverd. Maar 
het heeft ons verheugd, dat de Nederlandse delegatie - als 
enige Westerse delegatie - samen met Joegoslavië en enige 
ontwikkelingslanden als sponsors een resolutie heeft inge-
diend - die is aangenomen - die duidelijk het verband legde 
tussen de realisering van de rechten van de mens - zowel de 
sociaal economische en culturele als de politieke rechten van 
de mens enerzijds en de ontwikkelingshulp en "Samenwerking 
anderzijds. 

Ik besef maar al te goed, dat papier geduldig is. Maar dit 
neemt niet weg, dat deze resolutie de kern van de zaak raakt. 
Want het gaat bij de ontwikkelingshulp en -samenwerking ten 
slotte weer om die mens en zijn rechten waar ook ter wereld. 
Hoezeer wij ook het regeringsbeleid positief beoordelen, voor 
zelfvoldaanheid - de Regering zal de eerste zijn om dit te 
erkennen - is in deze wereld nog geen plaats. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal u duidelijk zijn geworden, 
dat het oordeel van onze fractie over de uitvoering van het 
program van het kabinet-de Jong in grote lijn duidelijk posi-
tief is. Daaraan doen de wensen en verlangens, die ik op een 
aantal punten van beleid heb geuit, niets af. Het beleid van dit 
kabinet heb ik vandaag getoetst aan de hand van vier onder-
werpen, essentieel voor de opbouw van een menswaardige 
samenleving: werkgelegenheid, inkomens- en vermogensver-
houding, gezonde democratie op elk levensterrein en welzijn, 
met name ook voor de jonge generatie. Daarnaast heb ik een 
drietal hoofdpunten uitgewerkt over onze bijdrage in de sa-
menwerking tussen de volkeren: veiligheid en ontspanning, 
vorming van grotere gemeenschappen en ontwikkelingssamen-
werking. Bij mijn toetsing ben ik niet alleen uitgegaan van het 
eigen K.V.P.-program, ik heb ook getracht in de visie van 
onze fractie te betrekken geest en inhoud van de werkstukken, 
tot nu toe geproduceerd door de Groep van 18, waarin de drie 
grote christen-democratische partijen K.V.P., A.R.P. en 
C.H.U. samenwerken, een samenwerking die ik zelfs al eens 
hier en daar als de enig werkelijke progressieve concentratie 
heb horen bestempelen. 

Hoewel wij ons realiseren, dat de programmatische arbeid 
in de groep van 18 op de langere termijn betrekking heeft, 
heenreikend dus over parlementaire perioden, hopen en ver-
wachten wij, dat ook de verdere concrete uitwerking van het 
regeringsprogram van het kabinet-De Jong daarvan de invloed 
kan ondergaan. 

„De taak van leiding geven", zo schreef de in de strijd voor 
zijn idealen gesneuvelde Robert Kennedy in zijn boek „Een 
nieuwe werdd wacht", „is de eerste taak van bezorgde men-
sen.". „Die taak", aldus zijn woorden, „is niet: te veroordelen, 
te kastijden of te betreuren.". 

In die geest, opbouwend dus, werkzaam te zijn in de staat-
kunde, is een immense opgave voor de politici juist nu, juist in 
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een wereld waarin zovelen door haat, onzekerheid, geweld en 
onderdrukking heen snakken naar duurzame vrede, naar een 
menswaardige samenleving voor allen. Als christen-democra~ 
ten willen wij in een wereld waarin de mensen niet minder 
maar steeds méér van elkaar afhankelijk worden en op elkaar 
aangewezen zijn, niet zoeken naar wat mensen gescheiden 
zou moeten houden, maar naar alles wat hen onderling kan 
binden. Niet naar destructieve strijd, maar naar opbou-
wende solidariteit. Van alle mensen, gelijkwaardig als schep-
selen van God, van welk ras, uit welke maatschappelijke groe-
pering, van welke nationaliteit, van welke levensovertuiging 
ook. 

Bij de bundeling van de christen-democratische krachten 
in dit land en in en buiten Europa wensen wij daarbij geen 
exclusiviteit, geen monopolie, geen ivoren-torenpositie. Juist 
gezien ook ons uitgangspunt spreekt het voor ons vanzelf dat 
wij ook in de toekomst open willen blijven staan voor samen-
werking met die constructieve krachten, met wie wij gezamen-
lijk kunnen bijdragen tot een maatschappij waarin elke mens 
de kans ontvangt op een menswaardig leven. 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! 
Voordat ik het vergeet wil ik opmerken, dat ik het verhaal 
van de heer Van Mierlo over het konijn niet helemaal heb be-
grepen. Wat ik wel heb begrepen is wat ik naar ik meen door 
ds. Abma heb horen zeggen, namelijk dat een konijn tegen 
Kerstmis pleegt te worden doodgeslagen. Vroeger hield ik op 
de boerderij ook konijnen en dan was het altijd zo, dat de 
besten er het leven afbrachten. Die bewaarde je weer voor 
het volgende jaar voor de fokkerij, voor het nieuwe kabinet 
in 1971. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb het vorige jaar uiteengezet 
hoe onze fractie zich als regeringspartner zou opstellen. Die 
verklaring geldt ook nu nog onverkort en ik kan het heel 
bondig formuleren: Steun waar mogelijk, kritiek waar nodig. 
Het kabinet heeft wat dat betreft enige ervaring met ons kun-
nen opdoen. 

Het kabinet, welks defensieve opstelling mij in het afgelo-
pen jaar wat opviel, bleek over het vereiste incasseringsvermo-
gen te beschikking om kritiek op te vangen en te verwerken. 
Wij kregen als het erop aankwam ten slotte een bij een goe-
de defensie passende flexible response en niet het botte nee, 
waaruit zoveel politieke narigheid kan voortkomen. Aan een 
goed samenspel tussen Regering en parlement hecten wij 
dan ook een grote waarde. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal mij ook beperken tot enkele 
hoofdpunten. De verleiding is groot om over afzonderlijke be-
grotingen te spreken, bij voorbeeld over die van Minister 
Beernink. Hoewel ik weet dat hij niet alle antirevolutionaire 
wensen inwilligt, wil ik de verwachting uitspreken - deze 
grenst aan zekerheid —, dat hij een grote antirevolutionaire 
wens in vervulling gaat brengen, te weten de afschaffing van 
de opkomstplicht. Ik zal mij echter niet met de afzonderlijke 
departementen bezighouden, mijnheer de Voorzitter! 

De politieke situatie binnen en buiten onze grenzen heeft 
veel in zich van een overgangsfase. Dat geldt voor onze eco-
nomie en voor de partijvorming. Het geldt ook voor onze be-
trekkingen met Indonesië - ik denk hierbij aan Nieuw-Gui-
nea —, voor de situatie in West-Europa, voor de verande-
ringen binnen het Sovjetblok, voor de Amerikaanse samen-
leving, voor de oorlog in Vietnam. Het is allerwegen een over-
gangsfase met onzekerheden en daardoor met een veelvoud 
van mogelijkheden in goede of verkeerde richting. 

Het dilemma waarvoor wij staan is niet, of wij behoudend 
of vooruitstrevend zijn, maar veeleer of wij ons politieke be-
leid zullen baseren op het volgen van ontwikkelingen dan wel 
op het vorm geven aan en omvormen van die ontwikkelingen. 
Het gaat daarbij in de eerste plaats om het karakter van on-
ze veranderingsgezindheid en niet alleen maar om de zucht 
naar verandering. Wie volstaat met het behartigen van de lo-
pende zaken, zal ervaren dat de zaken met hem op de loop 
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gaan. Politiek wordt voor ons niet getypeerd door volgen, 
maar door omvorming en bewuste beïnvloeding. Zonder dat 
schieten wij te kort in onze politieke roeping, die haar grond-
slag vindt in onze levens- en wereldbeschouwing. Het najagen 
van de vrede, het bevorderen van hechte en nieuwe vormen 
van samenwerking tussen mensen en landen, het op redelijke 
wijze verdelen van de vruchten, door onze gezamenlijke in-
spanning verworven, en ook en vooral het besteden van extra 
zorg aan al degenen, die van deze vruchten onvoldoende pro-
fiteren, acht ik evenzovele elementen die wij vanuit onze 
christelijke overtuiging moeten benaderen bij onze politieke 
arbeid. Zo willen wij in de praktijk van elke dag proberen 
werkzaam te zijn. Daarbij zullen wij ook vandaag het pleit 
voeren voor activering of re-activering van het regeringsbeleid, 
wanneer wij het volgen van de gebeurtenissen in sterkere 
mate aanwezig achten dan de wil tot beïnvloeding en dat is bij 
het kabinet soms het geval. 

Nu eerst het buitenlandse beleid, mijnheer de Voorzitter! 
In de Troonrede wordt terecht aan de internationale gebeur-
tenissen een eerste en ruime plaats toegekend. Een duidelijk 
en gericht beleid treedt althans in dit staatsstuk ten aanzien 
van gewichtige zaken niet naar voren. De Troonrede regis-
treert in sterkere mate enkele feiten dan dat blijkt welk be-
leid de Regering nu eigenlijk gaat voeren. De Troonrede ver-
meldt, dat de Regering grote waarde hecht aan de komende 
volksraadpleging in West-Irian. Het lot van de bevolking 
van West-Irian is een zaak, die ook onze fractie zeer hoog 
zit. Juist met het oog op de toekomst van de bevolking van 
West-Irian is het ons niet duidelijk, wat de Regering precies 
hoopt te bereiken met haar beleidslijn. Is hier sprake van een 
beleid waarbij alle consequenties voor de Papoea's met grote 
zorgvuldigheid door de Regering zijn afgewogen? Ik heb hier-
over mijn twijfels. Het ligt in ons voornemen, bij de behande-
ling van de begroting van Buitenlandse Zaken op deze belang-
rijke zaak uitvoerig in te gaan. Met name willen wij dan na-
gaan, wat Nederland voor de Papoea's zou kunnen doen. 

De verschrikkingen van de oorlog in Biafra beroeren ons 
volk heel sterk. Dat komt op allerlei wijze tot uiting. De vraag 
in de bekende brief van 2 oktober jl. van een groot aantal in-
woners van Leeuwarden, gericht aan de fractievoorzitters, 
vertolkt zeer sterk wat er in ons volk leeft. Ik citeer: 

„Wil de Regering alle pogingen, onverschillig de vraag 
of zij een waarschijnlijke of zelfs maar mogelijke kans op 
succes hebben, in het werk stellen om met terzijde-
stelling van welke politieke en economische belangen dan 
ook, aan deze verschrikkelijke toestanden een einde te 
maken?". 

Zou de Minister-President ons nog eens kunnen mede-
delen, in een overzicht, wat de Regering tot dusverre heeft 
gedaan om de nood te lenigen en het bloedige conflict te hei-
pen beëindigen? Welke mogelijkheden zijn er nog voor de toe-
komst? 

Door de oorlog in Biafra is het vraagstuk van de wapenle-
verancies weer sterk in de publiciteit gekomen. De Regering 
heeft gemeend, niet te kunnen voldoen aan het verzoek van 
onze collega de heer Visser van D'66 om de Kamer in te 
lichten over wapenleveranties in het algemeen vanuit Neder-
land naar vreemde landen. 

Ik besef dat het hier om een gecompliceerd vraagstuk gaat. 
Ik begrijp ook, dat niet alle gegevens in de publiciteit kunnen 
komen. Ook aanvaard ik, dat de Regering hier een zorgvul-
dig beleid voert. Toch bevredigt het ministeriële antwoord 
aan de heer Visser mij niet geheel. Van parlementaire con-
trole is hier immers geen sprake. De vraag rijst dan ook - ik 
leg die vraag aan de Minister-President voor - of de Rege-
ring op de een of andere wijze zou kunnen bevorderen, dat 
de Kamer eens vertrouwelijk werd ingelicht over deze materie. 

Het door Minister Udink ingediende meerjarenprogramma 
biedt volop mogelijkheden voor een vruchtbare gedachtenwis-
seling op een later tijdstip. Wij betuigen nu onze instemming 
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met de in vergelijking met andere uitgaven forse stijging van 
het bedrag voor het ontwikkelingsbeleid, hoezeer ook wij be-
seffen dat dit bedrag nog moet stijgen. Hiermede wordt een 
welbewuste en redelijke stap gedaan op de weg naar de 1 pet. 
in 1971, zoals door de Regering verleden jaar is toegezegd. 
Het lijkt mij nuttig dat de Regering ons nu of op een later 
tijdstip inlicht over de berekeningen en de basisgegevens die 
hebben geleid tot de vaststelling van het bedrag van 833 min. 
in 1977. Ik vraag dat om het ontstaan van misverstanden te 
voorkomen. 

Wat betreft dit punt vestig ik ten slotte de aandacht van de 
Regering, in het bijzonder van Minister Udink, op de publi-
katie van het college van advies van de A.R.P. Het rapport 
laat duidelijk zien, hoezeer ontwikkelingsbeleid een maat-
schappelijk en daarmee tevens een typisch politiek en voluit 
levensbeschouwelijk geladen vraagstuk is. Zo ergens dan doet 
zich ook hier de noodzaak voor, ontwikkelingen doelbewust 
te beïnvloeden en niet alleen een beetje te volgen. 

Nu Europa. De internationale ontwikkeling in ons eigen 
werelddeel geeft weinig reden tot voldoening. Wij bevinden 
ons in een ernstige interne impasse in de eenwording van Eu-
ropa. Wellicht staan wij weer aan de vooravond van een ern-
stige crisis. De interne versterking van de Zes, waartoe 
Frankrijk los van andere zaken wil komen, en de uitbreiding 
van de Gemeenschap die voor de Vijf in overigens verschil-
lende gradaties conditio sine qua non is, hebben ons in de zo-
veelste vicieuze cirkel doen belanden. In het beleid van de 
Regering bespeur ik - ik betreur dat - gespletenheid. In 
Brussel worden overigens noodzakelijke versterkingen van de 
interne bestuursstructuur door Nederland afgeremd. Men 
noemt dat op het Departement van Buitenlandse Zaken de 
„selectieve vertragingspolitiek". Men pikt er onderwerpen uit 
en daarbij hanteert men de politiek van de vertraging. Onze 
fractie acht dit onjuist. Wij slaan met bezorgdheid gade, hoe 
juist Nederland met steun van de Duitsers bij voorbeeld pro-
beert de ontwikkelingshulp - ik bedoel de voedselhulp — 
buiten het gemeenschappelijk beleid te houden door er een in-
tra-gouvernementele structuur onder te zetten. Ombuiging 
van het beleid staan wij wat dit betreft voor en wel in com-
munautaire zin. Ik verzoek de Regering ons hierover uitvoerig 
in te lichten. Wij maken ons er ongerust over. Aan de andere 
kant wordt immers in Den Haag een ander beleid gevoerd. 
De fiscale eenwording wordt krachtigd bevorderd. Wij be-
hoeven slechts te denken aan de b.t.w. Minister Witteveen zei 
enkele maanden geleden in de Eerste Kamer dat er wat be-
treft de E.E.G. geen weg terug meer was. De tarievenharmo-
nisatie is een feit. De landbouwpolitiek ook. De Ministers 
De Block en Lardinois dringen in hun begrotingen met grote 
nadruk aan op verdere versterking van de interne structuur 
van de Gemeenschap. Terecht wordt door Minister De Block 
het vervoer genoemd. Ik stel er prijs op, te verklaren dat 
voor ons van groot gewicht blijft de parallelliteit tussen uit-
breiding en interne versterking van de Gemeenschap. Die 
parallelliteit heb ik tot mijn spijt in de Troonrede gemist. 
Daar wordt alleen de uitbreiding als een versterking genoemd. 
Mag ik dit als onzorgvuldigheid aanmerken of moet ik het 
opvatten als een nieuw symptoom van een onduidelijk en ge-
spleten beleid? Beide elementen vormen immers het fundamen-
tele uitgangspunt van het Benelux-memorandum dat wij ge-
voeglijk de Nieuwe Catechismus voor Europese Zaken voor 
de heer Luns zouden kunnen noemen. 

De heer Oele (P.v.d.A.): Jammer dat hij er niet is. 
De heer Biesheuvel (A.R.P.): Dat komt best voor elkaar. 

Dat van die catechismus hoort hij wel. 
Wie laat afbrokkelen wat met zoveel energie in Europa is 

tot stand gebracht, bewijst ons zelf noch Engeland een dienst. 
In een selectieve vertragingspolitiek schuilt dit gevaar 

levensgroot. 
In dit verband wil ik de Regering wijzen op de redevoe-

ring die Minister Harmei de vorige week in Brussel heeft ge-
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houden. Naar mijn mening was deze redevoering, waarin hij 
ook de zaak van de interne versterking van de Gemeenschap 
op het gebied van de technologie zeer constructief weergaf, 
een redevoering van allure. 

Bij het debat over de situatie in Tsjechoslowakije heb ik 
vragen gesteld over onze veiligheid. Nu de N.A.V.O. sedert 
eind augustus bezig is met een evaluatie van de nieuwe situa-
tie, herhaal ik onze vraag. Overigens kan onze fractie geen 
standpunt innemen zolang wij de resultaten van het N.A.V.O.-
beraad niet kennen, wij kunnen geen oordeel geven over 
de vraag of en zo ja welke maatregelen van militaire aard 
moeten worden getroffen. Zolang er echter geen beschikbaar 
alternief is om de veiligheid en de vrede in de vrije wereld te 
waarborgen, mag ons westelijk verdedigingsstelsel niet ineen-
schrompelen. Als het noodzakelijk is moet het worden ver-
sterkt. Gaarne zouden wij informatie over de N.A.V.O.-stu-
dies ontvangen. 

Een heel zwakke plek van Europa en Amerika is niet op 
militair terrein gelegen, maar op politiek terrein. In Europa 
is het ons onvermogen om aan ons werelddeel een nieuwe, bij 
onze tijd passende staatkundige en maatschappelijke structuur 
van supranationale aard te geven. In Amerika is het de groei-
ende afstand tussen de militaire macht en het politieke gezag 
van dat land in de wereld. Deze politieke impasse in het 
westen maakt nieuwe initiatieven zo urgent. 

Ik kom nu tot het sociaal-economisch beleid. Een bezin-
ning op het bevorderen van een goede inkomensontwikkeling, 
waartoe het kabinet zich ook, krachtens de hoofdlijnen, heeft 
verplicht, is hard nodig. Het kabinet stelt zich ten aanzien van 
het vraagstuk van de inkomensverhouding wel wat erg laco-
niek op. Aan dit vraagstuk kan slechts recht worden gedaan 
indien wij het plaatsen in het kader van de maatschappijstruc-
tuur. Doen wij dat, dan blijkt dat wij niet kunnen volstaan 
met ons te beperken tot de loon- en salaristrekkenden of tot 
het toepassen van een zekere progressie in de belastingen. 
Willen wij werkelijk inkomens- en vermogenspolitiek voeren, 
dan zullen wij daarin de zelfstandigen en de totaliteit van de 
sociale verzekeringen dienen te betrekken. Wij moeten de las-
ten die op het volk drukken afwegen tegen de uitkeringen. 
Zij zullen niet mogen volstaan met het plaatsen van kritische 
kanttekeningen bij de bestaande maatschappelijke orde, maar 
dienen bereid te zijn hetgeen historisch is gegroeid kritisch te 
benaderen. Dat vereist een fundamenteel kritische benade-
ring. Deze ben ik onvoldoende bij de Regering tegengekomen. 

Het is een feit dat het winstaandeel in onze economie zich, 
gelukkig, het afgelopen jaar krachtig heeft kunnen herstellen. 
Voor een groot deel was dit herstel in verband met de ver-
eiste investeringen ook zeer noodzakelijk. Toch is er van de 
zijde van de overheid een bewust beleid nodig om niet 
slechts loonexplosies, maar ook winstexplosies te voorkomen. 
Onze economie is bij geen van beide gebaat. 

Ik heb er begrip voor dat de Regering in het stelsel van 
vrijere loonvorming de toepassing van het spaarloon niet kan 
opleggen. Betekent dit passiviteit? Ik dacht het niet. De me-
morie van toelichting op de begroting van sociale zaken legt 
daarvan, met hetgeen Minister Roolvink over de vermogens-
aanwasdeling zegt, al getuigenis af. Ook bij hem zou ik op 
spoed willen aandringen indien bepaalde regelingen moeten 
worden getroffen om belemmeringen van overheidswege weg 
te nemen. 

Regelingen als het spaarloon kunnen er ook toe bijdragen 
een tegenwicht te vormen tegen te grote besteedbare loons-
verhogingen. 

Deze kunnen nieuwe gevaren voor overbesteding en werk-
loosheid in zich dragen. Het kabinet ziet stellig deze gevaren 
wel, maar het dient daaruit danook de consequenties te trek-
ken. Er moet een kader worden geschapen waarin de moge-
lijkheden van winstdeling en bezitsvorming een zo groot moge-
lijke kans van slagen hebben. Dat betekent weer het voeren 
van een inkomenspolitiek, het op andere wijze begunstigen 
van lagere inkomenstrekkers. Ook hiervoor geldt het parool: 
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Niet de ontwikkelingen volgen, maar proberen ze om te vor-
men. 

Hetgeen geldt voor de inkomensverhoudingen geldt even-
zeer voor de machtsverhoudingen in onze samenleving en in 
het bedrijfsleven. In scheefgetrokken machtsverhoudingen 
vindt men vaak een verklaring voor scheefgetrokken inko-
mensverhoudingen. In het bedrijfsleven blijkt af en toe ineens 
de gedachte springlevend te zijn dat alleen het kapitaal en het 
rendement van het kapitaal maatgevend zijn voor wat er met 
de ondernemingen moet gebeuren. Soms blijkt ineens, dat het 
kapitaal primaat is boven de opbouw van een daadwerkelijk 
deelgenootschap in de onderneming. Hierin schuilt ook weer 
een punt van architectonische kritiek — voor de A.R.-Minis-
ters een bekende term - op de structuur van onze samenle-
ving. De wetgever zal er de nodige conclusies uit moeten trek-
ken, dat op elke in een onderneming geïnvesteerde gulden 
een grote sociale hypotheek rust, hetgeen betekent, dat het 
kapitaal pas kan worden teruggetrokken, wanneer die sociale 
hypotheek is voldaan en de werknemers hierin ook zijn ge-
kend. 

Men moet tegen deze achtergrond bezien waarom wij tij-
dens de kabinetsformatie een zo grote betekenis hebben toe-
gekend aan de inspraak van de werknemers; dit was voor ons 
zelfs een punt van beslissende betekenis. 

Ik heb met voldoening in de memorie van toelichting op de 
begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid gezien, dat 
voorbereidende maatregelen worden genomen om te ko-
men tot de indiening van een wetsontwerp tot uitbreiding van 
de bevoegdheden van de ondernemingsraden, nog voordat het 
S.E.R.-advies binnen is. 

Mogen wij een zelfde voortvarendheid verwachten van de 
Minister van Justitie in wiens beleid wij verleden jaar reeds 
ons vertrouwen uitspraken, ten aanzien van verdergaande 
voorstellen met betrekking tot de herziening van de structuur 
van de ondernemingen? De afspraken, die hierover bij de 
kabinetsformatie zijn gemaakt, waren verdergaand dan de 
strekking van de beide wetsontwerpen, die bij de Kamer zijn 
ingediend. 

Is Minister De Block van plan spelregels op te stellen voor 
fusies en overname van bedrijven? Dit lijkt mij wel het over-
wegen waard; het voeren van overleg hierover met het be-
drijfsleven lijkt mij gewenst. 

Een groot aantal zelfstandigen staat voor een enorm zware 
opgave door de zwakke structuur van vele bedrijven in de 
middenstand, en in de land- en tuinbouw. Ik vraag hiervoor 
de bijzondere aandacht van de Regering. 

Wij zijn blij, dat de Regering een studie gaat wijden aan 
de fiscale positie van de zelfstandigen in de middenstand en 
in de landbouw; ik wil hierbij op grote spoed aandringen, 
evenals bij de voorbereiding van het wetsontwerp inzake de 
automatische aanpassing van de tarieven van loon- en inkom-
stenbelasting. Hij wil hierover binnen een half jaar het advies 
van de verschillende instellingen hebben. Het lijkt mij, dat de 
voortvarendheid, die overigens nog niet blijkt uit het ant-
woord, dat de Minister van Financiën heeft gegeven, ook zeer 
geboden is bij de studie over de fiscale positie van de zelfstan-
digen. Er hoeft niet veel gestudeerd te worden. Ik heb de in-
druk, dat Minister Lardinois op het Ministerie van Landbouw 
en Visserij een aantal wensen in zijn laden gereed heeft liggen. 
Ik zie, dat de Minister mijn veronderstelling bevestigt. 

Ik wil verder wijzen op de fiscale positie van de gehuwde 
vrouw, die voor de middenstand van grote betekenis is. Ook 
hierover behoeft niet gestudeerd te worden; ten aanzien 
hiervan moet gewoon worden beslist of het al dan niet wordt 
gedaan. De commissie is kennelijk ingesteld om de fiscale las-
ten van de zelfstandigen te verlichten. Sommige dingen 
kunnen heel snel gebeuren. 

Ik vestig in dit verband ook de aandacht op het vraagstuk 
van de bestaande premiedruk in de sociale verzekeringen; 
deze druk is voor vele zelfstandigen, met name voor de kleine 
zelfstandigen nogal zwaar. 

Wij zijn het met de S.E.R. eens, dat de programmering van 
de sociale verzekering voor de eerstkomende tien jaren een 
vraagstuk is, dat slechts integraal kan worden bekeken. Op 
zichzelf noodzakelijke incidentele uitbreidingen kunnen moei-
lijkheden scheppen voor andere groepen, bij voorbeeld voor 
bejaarden en ongehuwden. Hetzelfde geldt voor een inciden-
tele wijziging in de structuur van de verzekering van de kos-
ten van geneeskundige hulp. Wanneer wij een sociaal beleid 
voorstellen, zullen wij pas geloofwaardig zijn als wij tevens de 
moed hebben de vinger te leggen bij de uitwassen, die terecht 
onze sociale wetgeving in opspraak brengen. Deze uitwassen 
kunnen, ten onrechte, de gehele sociale wetgeving impopulair 
maken, zeker bij degenen, die zelf slechts over een margi-
naal inkomen beschikken, maar een zeer hoge premie moe-
ten opbrengen. 

Een verfijning van de sociale wetgeving - in een aantal 
gevallen zal het een verscherping betekenen — kan noodza-
kelijk zijn; wij zullen hier positief tegenover staan. De verfij-
ning kan ook nodig zijn ten aanzien van het sluitstuk van de 
sociale wetgeving, de Algemene Bijstandswet; hierbij moet 
uiteraard onverlet blijven dat het hierbij aan de ene kant gaat 
om geïndividualiseerde bijstand en aan de andere kant om 
toepassing van normen, die voorzien in de algemeen geiden-
de noodzakelijke kosten. Ten aanzien van de wijze van be-
rekening ben ik het eens met hetgeen in de memorie van toe-
lichting van Minister Klompé staat. De wet dient echter niet 
gebruikt te worden om grensveranderingen aan te brengen in 
de inkomens- en vermogensverhoudingen, hetgeen in som-
mige gevallen schijnt te gebeuren. 

Het kabinet heeft in het afgelopen jaar veel aandacht be-
steed aan de bestrijding van de werkloosheid. Ik denk o.a. 
aan het 7-punten-programma van de vorige herfst. Thans stel 
ik met voldoening vast, dat de maatregelen voor het komende 
jaar op aanmerkelijk betere wijze in de miljoenennota zijn ge-
presenteerd dan het vorige jaar. 

Voorts ben ik van oordeel, dat de zorg van de kabinetten 
Zijlstra en De Jong voor een redelijke betalingsbalanspositie 
niet het offeren is geweest voor een of andere heilige koe, 
maar dat dit is gebeurd vanuit de reële zorg voor de toe-
komst en voor onze werkgelegenheid. Die zorg nu begint, 
naar mijn indruk althans, haar eerste vruchten af te werpen. 
Het feit, dat de oppositieleider de heer Den Uyl het niet no-
dig heeft geoordeeld, vanmiddag breedvoerig zijn bezwaren 
tegen de bestrijding van de werkloosheid door dit kabinet uit 
te meten, kan het kabinet als een pluspunt beschouwen. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Dan is een kinderhand wel 
gauw gevuld, want ik heb kritiek aangekondigd bij de behan-
deling van de nota regionale werkgelegenheid. 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): In vergelijking met verleden 
jaar, toen u er een grote zaak van heeft gemaakt bij de alge-
mene politieke beschouwingen, zie ik verschil en dat vind 
ik een pluspunt voor het kabinet. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Ik vind het wel pover, indien 
u het met dit soort van pluspunten moet doen. 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Het schot is kennelijk raak. 
Er wordt door de Regering ten aanzien van de verschillen-
de bedrijfstakken een goed beleid gevoerd. Daarnaast is het, 
naar het mij voorkomt, ook van groot belang - ik denk aan 
het beleid van Minister De Block - dat de knelpunten van 
morgen worden opengelegd. Ik zou willen pleiten voor een 
soort van waarschuwingssysteem met inschakeling van de 
reeds bestaande bedrijfstakprognoses van het Centraal Plan-
bureau. 

Nieuwe knelpunten moet men tijdig opsporen. Samenwer-
king met het bedrijfsleven lijkt mij essentieel. 

Ik wijs ook op het grote belang van de dienstensector ter 
opvanging van de problemen, die de automatiseringswerk-
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loosheid met zich meebrengt. Ik heb gezien, dat men zich in 
de begrotingen van Economische Zaken en van Sociale Zaken 
hiervan bewust is. Men houdt er voor het toekomstige werk-
gelegenheidsbeleid rekening mee. De voorgestelde premië-
ringen van verplaatsingen wijzen in die richting. Zij zouden 
naar onze opvatting verder kunnen worden uitgebouwd. 

Ik heb er alle begrip voor, dat de heer Schmelzer pleit voor 
het prioriteitsgewest Limburg. Ik wil, voordat de Regering 
antwoordt, wel zeggen, dat in de beantwoording ook moeten 
worden betrokken - dit zal de geachte afgevaardigde begrij-
pen - de problemen van Brabant en die van het oosten en 
noorden des lands, ten einde de verdelende rechtvaardigheid 
in de beantwoording te verkrijgen. 

Wat de loonsom betreft, vragen wij ons af, of bezinning op 
alternatieven niet is geboden en of niet een beter alternatief 
is gelegen in uitgebouwde en voor de industrie- en de dien-
stensector geldende algemene verplaatsingspremieregelingen. 
Ik wijs wat de financiering betreft - nu spitst Minister Wit-
teveen zijn oren, want hij houdt van middelen, die tot de niet-
belastingontvangsten mogen worden gerekend - op indus-
trieën in de Randstad, die de zogenaamde „social-costs" 
vooral op de gemeenschap afwentelen. Dat is de vervuiling 
van het water, de lucht en dergelijke. Dat zijn vooral kapi-
taal-intensieve bedrijven. Het blijkt ook, dat de Regering dit 
inziet, getuige wetsontwerpen betreffende de waterveront-
reiniging en de luchtverontreiniging. 

De heer Joekes (V.V.D.): Wat bedoelt de geachte afgevaar-
digde precies met de verplaatsingspremieregeling als alterna-
tief voor de loonsomheffing? 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Als u wilt weten, wat die re-
gelingen precies inhouden, dan moet u de toelichting op de 
begroting van Economische Zaken lezen. Het gaat om subsi-
dies voor bedrijven, die zich vanuit het westen naar moeilijke 
regio's willen verplaatsen. Dat is de verplaatsingsregeling. 

De heer Joekes (V.V.D.): Dat is mij uiteraard bekend. 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Naar mijn indruk zou deze 
niet alleen voor de dienstensector, maar ook voor de indus-
trie kunnen gelden. Nu ga ik weer door, want ik weet, hoe-
zeer de heer Joekes aan het interumperen slaat, als hij met 
iemind aan het debatteren is en dan eet hij mijn tijd op. Ik 
denk in dit verband aan de televisie, mijnheer Joekes en niet 
aan iets anders. 

De heer Joekes (V.V.D.): Daar mag u voor mij rustig aan 
denken. 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Ik wil pleiten voor coördi-
natie van het beleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening 
en het economisch regionale beleid. Naar mijn mening komt 
dit nog onvoldoende van de grond. Wij hechten veel waarde 
aan de volledige uitvoering van de motie-Goudzwaard. Dit 
kan een middel zijn om de totale aanpak per streek goed tot 
zijn recht te doen komen. 

Ik wil de aandacht van de Minister van Financiën vragen 
voor het vraagstuk van de reactivering van het staatsbezit. 
De Minister bezit heel wat, hij is de grootste grondbezitter van 
Nederland. In de regeringsstukken wordt terecht melding ge-
maakt van de noodzaak tot aankoop van grond in de span-
ningsgebieden. De heer Den Uyl heeft Haarlemmerliede al 
genoemd; er zijn zovele streken - Delfland b.v. - in ons 
land. Straks worden in de Noordoostpolder gronden ver-
kocht. De opbrengsten daarvan zouden niet in de algemene 
middelen behoeven te vloeien; zij zouden gebruikt kunnen 
worden voor de aankoop van gronden in spanningsgebieden. 
Zij zouden ook gebruikt kunnen worden voor modernisering 
van de landbouw en voor recreatieve doeleinden. Dit punt ligt 
ons na aan het hart. 

Ik kan kort zijn over de aanvullende werkprogramma's. Ik 
heb met voldoening gezien, dat de posten voor de aanvullen-
de werkgelegenheid en voor onvoorziene uitgaven WerkIoos-
heid zijn verhoogd. Het effect van de aanvullende werkpro-
gramma's is aflopend. Door het uitgeven van nieuwe progam-
ma's dient een tegenwicht te worden gegeven tegen dit aflo-
pende werkgelegenheidseffect. Dit tegenwicht zal groter moe-
ten zijn naarmate de werkloosheidsdaling zich minder sterk 
voortzet. Het kan bescheidener worden naarmate de natuur-
lijke stijging van de werkgelegenheid groter wordt. Het moet 
echter een aanvullend werkprogramma blijven. Wij zien de 
werkgelegenheid, die blijvend wordt geschapen door vestiging 
van nieuwe industrieën, als een zaak van meer fundamentele 
aard. 

Mijnheer de Voorzitter! Over het financiële beleid zal ik 
niet veel zeggen, omdat dit tweede gedeelte van de algemene 
beschouwingen morgen door mijn fractiegenoot de heer Goud-
zwaard zal worden verzorgd. 

Het is zeer velen, ook buiten deze Kamer, opgevallen, dat 
belangrijke verschillen bestaan tussen de miljoenennota van 
verleden jaar en de nota, die Minister Witteveen thans heeft 
ingediend. In zijn lezenswaardige feuilleton over de miljoenen-
nota in het „Financieel Dagblad" heeft onze collega Schol-
ten het een interessant verschijnsel genoemd, dat terwijl in 
de vorige miljoenennota nog volop sprake was van een beleids-
ombuiging, daarvan in het huidige staatsstuk weinig of niets 
meer is overgebleven. Ik vind dat met hem een interessant 
politiek verschijnsel. Velen hebben zich afgevraagd, welke in-
vloeden hier werkzaam zijn geweest. De heer Den Uyl heeft 
de indruk, dat het aandeel van de fractie van de A.R.P. daarin 
niet erg groot is gweest. De heer Den Uyl heeft onlangs in de 
„Haagse Post" een interessant interview weggegeven. Hierin 
heeft hij uiteengezet, dat hij een zeer succesvol oppositioneel 
beleid heeft gevoerd. Om welke redenen dan ook was het 
noodzakelijk, dat hij dit uiteenzette. Hij voerde een drietal 
punten aan, waarom het beleid succesvol was geweest. Hij zei: 
Ik heb gestreefd naar een progressieve concentratie, ik heb 
alternatieven op tafel gelegd en het beleid van het kabinet is 
omgebogen. Dat hebben wij vanmiddag bij de werkgelegen-
heid gemerkt. In dat artikel wordt uiteengezet, dat dit door de 
A.R.P. komt. De heer Den Uyl zegt: Een regeringspartij als 
de A.R.P. is vanwege de alternatieven voor het beleid, die de 
oppositie aangaf, gedwongen geweest enkele duidelijke waar-
schuwingsschoten — zij waren dus wel heel duidelijk — voor 
de boeg van het kabinet - de heer Den Uyl wees toen nog 
de goede plek aan - te lossen. 

Wij hebben dus een grote invloed gehad op het ombuigen 
van het kabinetsbeleid. Het is mij ontgaan, dat ik als een 
soort van willoos werktuig van de „grote rode leider" sprak 
en dat het niet uit mijzelf voortkwam. Het is mij echter niet 
ontgaan, dat er uit spreekt, dat er minder kritiek op het re-
geringsbeleid bestaat dan het vorige jaar het geval was. De 
heer Den Uyl zegt dan ten slotte: Ik heb er geen applaus voor 
gehad van de mensen van Nieuw Links. Zij willen, dat men 
overal tegen aan trapt. Ik kan de heer Den Uyl troosten. 
Hij komt pas uit Blackpool terug. De Engelsen hebben - zo 
kunnen wij leren - minachting voor de politici, maar een 
diep respect voor de democratie. Dit is ons aller lot. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook anderen hebben commentaar 
geleverd. Ik kan hierop echter niet uitvoerig ingaan. De 
kleine „Elzevier" die af en toe een progressief trekje vertoont, 
kondigt op 21 september jl. aan, dat het kabinet met deze 
miljoenennota op rozen zit. In de grote „Elzevier", die meer 
op de beursberichten is afgestemd, stond een week later: Ruk 
naar links; een socialistische minister zou het de heer Witte-
veen niet kunnen verbeteren. Ik wil over deze zaak het vol-
gende zeggen. Ik meen, dat men de zaak niet moet overdrij-
ven. Wij hopen uiteraard, dat onze zakelijke argumenten in-
druk hebben gemaakt op de heer Witteveen en op het gehele 
kabinet. De heer Witteveen heeft echter geen knieval voor de 
fractie van de A.R.P. gemaakt. 

Zitting 1968-1969 TWEEDE KAMER 



Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting 1969 7de vergadering - 8 oktober '68 257 

Biesheuvel 
De heer Janssen (groep-Aarden): Geen valse bescheiden-

heid! 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! De 
heer Janssen moet nog even wachten. Alles komt op zijn 
beurt en morgen komt er ook nog wat. 

Wij hopen, dat onze zakelijke argumenten ook een rol heb-
ben gespeeld. Ik denk dan aan de argumenten, die de heren 
Kieft en Goudzwaard naar voren hebben gebracht. Verder 
moeten wij mijns inziens in alle nuchterheid vaststellen, dat 
het vooral de realiteitszin is geweest, die het kabinet en de 
Minister van Financiën ten slotte tot de indiening van de hui-
dige miljoenennota hebben gebracht, realiteitszin ten aanzien 
van de beperkte financiële mogelijkheden wat de belasting-
verlaging betreft en realiteitszin ten aanzien van de grote ta-
ken, waarvoor de overheid zich in de komende jaren ziet ge-
steld. Zo heeft het beraad over de meerjarenplanning Minis-
ter Witteveen tot de volgende zwaarwegende politieke uit-
spraak gebracht. Op blz. 87 van de miljoenennota staat: 

„Het tweede facet van de meerjarenontwikkeling van 
de rijksfinanciën is de afweging van de totale uitgaven-
stijging tegen de belastingdruk die daardoor noodzakelijk 
wordt. Het kabinet heeft een keuze gedaan die er toe 
leidt, dat de belastingdruk geleidelijk verder stijgt.". 

Mijnheer de Voorzitter! Het getuigt naar het mij voorkomt 
van moed van een liberale Minister om iets dergelijks te schrij-
ven. Een dergelijke uitspraak heeft hij aan niemand ontleend. 
Men zal deze tevergeefs zoeken in het verkiezingsprogram-
ma van de V.V.D. van het vorige jaar. Wij menen, dat de 
harde realiteiten, de harde feiten, Minirter Witteveen tot deze 
uitspraak hebben gebracht. Wij noteren dit. Het is trou-
wens ook geen kleinigheid, dat het uitgavenniveau in verge-
lijking met het vorige jaar is gestegen van 23 mld. tot 26 mld. 
Met het huidige door het kabinet voorgestelde uitgavenniveau 
voor het komende jaar kan naar ons voorlopig inzicht de con-
tinuïteit van het beleid in het algemeen verzekerd worden ge-
acht. Ik voeg hieraan iets toe. Ondanks het sterk gestegen uit-
gavenniveau is er toch sprake van een krappe begroting. Wie 
kennis neemt van de afzonderlijke begrotingen, zal dit ervaren, 
hoewel het ene departement - bij voorbeeld dat van Minis-
ter Bakker - daar wat minder last van heeft dan het an-
dere, waarbij ik denk aan dat van Minister Lardinois. De be-
groting is ook krap in die zin, dat zich geen bijzondere om-
standigheden moeten voordoen. Doen deze zich wel voor en 
leiden zij tot de noodzaak, verdere uitgaven te doen, dan zul-
len aanvullende dekkingsmaatregelen vereist zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil enkele opmerkingen maken 
over het fiscale beleid. Ik spreek mijn voldoening uit over het 
feit, dat het kabinet en in het bijzonder de Minister van Fi-
nanciën bereid is geweest, tegemoet te komen aan onze 
wens ten aanzien van het beschikbaar stellen van een bedrag 
uit de schatkist ten behoeve van de A.O.W. In de tweede 
plaats heeft de geringere omvang van de voorgestelde belas-
tingverlaging per 1 januari 1969 onze instemming. Wij zijn 
erkentelijk voor deze soepele knik. 

Reeds eerder dan in de regeringsverklaring was aangekon-
digd, heeft het kabinet besloten af te zien van de verlaging 
van de reële progressie, waarmede het kabinet verklaarde 
dat de uitgaven van de overheid sneller moeten stijgen dan 
het nationale inkomen. Ik vind dat een verstandig besluit. 

Over het aangekondigde voorstel tot belastingcorrectie per 
1 januari 1970 en eventueel voor een gedeelte op 1 januari 
1971 laat ik mij op dit moment niet uit. Ik kan daarover trou-
wens nog geen uitspraak doen, wij willen het desbetreffende 
wetsontwerp afwachten, voordat wij een beoordeling geven. 
Ik stel voorop dat wij ons gebonden achten aan de bij de kabi-
netsformatie gemankte afspraken. Tegen deze achtergrond 
zullen wij het wetsontwerp bekijken. 

Zitting 1968-1969 

Wij vinden het verstandig, dat de Regering met een voor-
ontwerp en niet met een ontwerp van wet inzake een even-
tuele automatische aanpassing van de tarieven van loon- en 
inkomstenbelasting komt. Dat men over de wenselijkheid 
daarvan verschillend kan oordelen, blijkt wel uit het feit, dat 
Minister Witteveen er kort geleden tegen was, en nu blijk-
baar ervóór. Oppervlakkig gezien lijkt het automatisme een 
simpele zaak. De Minister wijst er echter in zijn antwoord aan 
de financiële commissie al op, dat het geen eenvoudige zaak 
is een zo moeilijke materie in een voorontwerp te gieten. Aan 
een aantal instellingen zal advies worden gevraagd. Niet aan 
de S.E.R., zegt de „Kneuterdijk". Dit lijkt mij een verouderd 
en vermolmd standpunt. Wil de Regering dit nog eens bekij-
ken? Gaarne zou ik ook zien, dat de wetenschappelijke bu-
reaus van de politieke partijen het voorontwerp zouden kun-
nen bestuderen. 

Ik zou willen zeggen, dat wij in verband met de niet-belas-
ting-ontvangsten met zorg zijn vervuld over de zeer sterke 
stijging van de tarieven van de P.T.T. Na twee jaar wordt de 
motie-Aantjes ten aanzien van het nieuwsbladtarief uitge-
voerd. Daartegenover staat een stijging van 25 pet. van het 
briefport. Het is wel een hoge prijs; op deze zaak, die wij ook 
moeten bekijken in de sfeer van belastingverlaging en het 
leggen van zwaardere lasten op de burger op een andere ma-
nier, die hij toch als een soort belasting ervaart, zullen wij 
later terugkomen. 

Naar het mij voorkomt hebben de werkgroepen tot dusverre 
geen spectaculaire resultaten bereikt. Ik wil het kabinet van 
mijn kant de verzekering geven, dat de doorlichting van het 
overheidsapparaat ten einde na te gaan wat er aan ondoelma-
tigs en overbodigs gebeurt onze volle sympathie heeft. Zoiets 
dient systematisch, niet incidenteel te gebeuren. De methodiek 
van de werkgroepen lijkt mij tot dusverre niet bijster ge-
slaagd. Het vereist naar mijn mening een harde hand om hier 
succes te boeken. 

Willen wij ook in het parlement kunnen spreken over het 
beëindigen, verminderen, doelmatig verrichten van overheids-
taken, dan dienen wij ook over de vereiste gegevens te beschik-
ken. 

Het is belangrijk eens over een lijst van prioriteiten van 
elke Minister te kunnen beschikken. Welke vijf prioriteiten 
zet hij bovenaan en welke zijn de laatste vijf? Wanneer men 
de overheidstaken zou willen gaan inperken, dan zou men 
vooral de laatste vijf eens moeten gaan bekijken. Pikant is. dat 
deze gedachte afkomstig is van het congres van de christen-
radicalen, niet van Dronten, maar van Scheveningen. Een 
klein verschil. 

Ter wille van de tijd wil ik zeer kort zijn over onderwijs en 
welzijn, hoewel hierover zeer veel te zeggen zou zijn. Wij 
betuigen onze instemming met hetgeen ten aanzien van het 
onderwijs in de Troonrede is vermeld. Het optreden van de 
beide bewindslieden heeft ons vertrouwen. Zij tonen een open 
oog voor de nieuwe eisen die worden gesteld; Minister Verin-
ga toont moed in zijn gesprekken met de studenten. Onder-
wijs speelt een steeds grotere rol in onze samenleving en grote 
financiële consequenties zijn daaraan verbonden. Op elk ge-
bied zullen uitgaven voor het onderwijs moeten worden ge-
toetst op hun doelmatigheid. Mag ik ten aanzien van het wei-
zijn vooral ook de aandacht onderstrepen, die ook in de be-
grotingen van Sociale Zaken en Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk tot uitdrukking is gekomen, namelijk dat 
naarmate de mens meer vrije tijd krijgt er ook een cultuur-
politiek moet worden gevoerd, die in het bijzonder is gericht 
op de geestelijke activiteit van de mens in zijn vrije tijd? 

Ik wil nu nog iets zeggen over de partijverhoudingen. Juist 
op het gebied van de partijverhoudingen leeft zeer sterk het 
besef, dat wij ons in ons land in een overgangsfase bevinden. 
Ook hier hebben sommigen weer de neiging om de zaken over 
zich heen te laten gaan, zonder zich af te vragen, wat voor 
de toekomst van ons land nodig is. Bij de discussie over de 
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Biesheuvel 
meest wenselijke partijformatie, over de vraag met wie men 
wel en met wie men niet wil samenwerken, blijft naar mijn 
mening het punt van de regeerbaarheid van ons land uiterst 
belangrijk. Het dienen van de publieke zaak is onze eerste 
verantwoordelijkheid. De Franse politicus en wijsgeer Antoine 
Nicolas de Condorcet heeft het volgende gezegd - de man 
had een vooruitziende blik —: 

,,Alle politieke partijen zouden zich een beetje minder 
met zichzelf en een beetje meer met de publieke zaak 
moeten bezig houden.". 

Het lijkt mij een onbetwistbaar feit, dat een parlementaire 
meerderheid in ons land slechts kan worden gevormd, als een 
aantal partijen bereid is samen te werken. Bereidheid tot sa-
menwerking is in Nederland voorwaarde voor bestuurbaar-
heid van ons land. Wij kennen in Nederland twee soorten 
van partijen. Er zijn de gouvernementele partijen die medever-
antwoordelijkheid voor het regeringsbeleid niet schuwen. 
Deze partijen kunnen tijdelijk in de oppositie worden gedron-
gen of zichzelf daarin dringen, zoals de laatste keer gebeurd 
is. Zij zullen zich echter niet vrijwillig - dat gold tot dus-
verre ook altijd voor de Partij van de Arbeid — in een oppo-
sitie isoleren. Daarnaast bestaan er andere partijen met uiterst 
extreme opvattingen aan de linker en de rechter kant, die 
haar taak vervuld achten, als zij haar opvattingen kenbaar 
hebben gemaakt in het openbaar. Ik zou deze vraag willen 
stellen: Is D'66 in de door mij aangegeven zin gouvernemen-
teel? 

De heer Van Mierlo heeft onlangs de christelijke partijen 
,.onduidelijkheden per definitie" genoemd. Hij zal mij stellig 
behulpzaam willen zijn, onduidelijkheden bij mij over D'66 
te helpen opruimen. Ik heb namelijk mijn twijfels over de 
door mij aangeduide gouvernementele gezindheid van D'66 
en wel op grond van recente uitspraken in die kring. Is mijn 
twijfel ongegrond - dan verneem ik het ook wel - , dan 
moet deze partij bereid zijn tot samenwerking met andere 
partijen in één kabinet. Welke zijn dan die partijen? Onlangs 
heeft prof. Verdam gezegd dat het meest onzindelijke denk-
patroon is de wens dat alle andere politieke partijen ploffen. 
Het staat te lezen in het laatste boek van de heer Puchinger. 

Men is naar mijn besef bezig met iets destructiefs, met ver-
nieling, wanneer men om zo te zeggen elke partij van meer 
dan een jaar oud van samenwerking uitsluit. Handhaaft D'66 
de ontploffingsdoctrine ook, als niet de radicale kiesrechther-
vorming tot stand komt, die D'66 wenst? Moet eerst de Partij 
van de Arbeid ontploffen voordat D'66 voor een zogenaamde 
progressieve concentratie gaat voelen? De heer Van Mierlo 
zal veel onduidelijks, waarmee D'66 in '68' is behept, kunnen 
wegnemen, als hij zo vriendelijk zou willen zijn, op mijn vra-
gen in te gaan. 

Mij dunkt, er is reden ons zorg te maken over in het Neder-
landse politieke leven aan de dag tredende exclusivisme. Ex-
clusivisme en exclusiviteitsmani is, naar het mij voorkomt, 
een gececulariseerde vorm van de antithese, waarvan wij in de 
kring van de christelijke partijen zo'n last hebben gehad met 
elkaar, maar dan een antithese, zoals deze destijds door ons 
al was misvormd, namelijk tot een scheiding tussen mensen 
en tussen organisaties. Dat trof mij ook, toen ik de heer Jur-
gens uit berichten in de krant „hoorde" spreken op het con-
gres in Arnhem. 

De volgende argumenten kunnen tegen dit exclusivisme 
worden aangevoerd. Het is in strijd met de idee van de demo-
cratie. Een volwassen democratie vooronderstelt bereidheid 
tot samenwerking in zo'n mate dat een parlementaire meer-
derheid in een land gevormd kan worden. Is het niet opval-
lend dat uitgerekend de mensen, die de idee van de democra-
tie oprecht nieuw gestalte willen geven, zich het sterkst aan 
het exclusivisme overgeven? Hier is sprake van gebrek aan 
consistentie. 

D'66, de P.P.R. en Nieuw Links zijn reactiebewegingen. 

Zitting 1968-1969 

Zij zijn ontstaan, omdat men de bestaande partijen gebrek 
aan duidelijkheid verweet, vaak niet ten onrechte. Het bleek 
niet altijd mogelijk bij de kabinetsformatie de combinatie 
van partijen tot stand te brengen, die programmatisch het 
meest voor de hand lag. Een van de belangrijkste desiderata 
van genoemde bewegingen is dan ook, door middel van een 
stembusakkoord of anderszins verheldering van de politieke 
tegenstellingen te bewerkstelligen, opdat de kiezer weet, 
waaraan hij toe is. Intussen dreigt men het tegenovergestelde 
te bereiken van wat men beoogt. Als namelijk voldoende par-
tijen maar te kennen geven, onder geen enkele omstandigheid 
met bepaalde andere partijen te willen samenwerken, ont-
staat er een dwangpositie. 

Wij drijven dan in ons land naar niet-evidente kabinetsfor-
matie. Het is dan mogelijk, dat de confessionele partijen wei-
licht maar één regeringscombinatie kunnen aangaan, niet om-
dat zij deze combinatie zelf zouden wensen, ook niet omdat 
zij deze combinatie programmatisch het meest voor de hand 
liggend zouden vinden, maar eenvoudig omdat dit de enige 
mogelijkheid zou zijn om het land een regering te geven. A1-
weer signaleer ik hier een gebrek aan consistentie. 

Wij behoeven het belang van het vraagstuk niet te onder-
schatten om toch te moeten vaststellen, dat wij met elkaar 
met de oogkleppen voor lopen, wil men van de politieke par-
tijformatie een shibboleth maken. Er is meer aan de orde. 
Niettemin lijkt het erop, dat zowel D'66 als de P.P.R. en in 
zekere zin ook Nieuw Links een gemeenschappelijke visie op 
het onderdeel „linkse concentratie" van groter gewicht achten 
dan een gemeenschappelijke visie op tal van andere politieke 
zaken, zoals de verhouding Oost-West, de ontwikkelings-
politiek, de industrialisatie, de werkloosheidsbestrijding. Men 
geeft een te zwaar accent aan één politiek probleem ten op-
zichte van andere politieke problemen. Wij dienen het ge-
hele program in het geding te brengen en op basis daarvan 
de mate van overeenstemming, die wij met elkaar kunnen 
verwerven, af te meten. 

Wij houden dit betoog, omdat wij het zouden betreuren, 
indien het politieke talent, dat onbetwistbaar volop, in ruime 
mate, in D'66 onderdak heeft gevonden en zich ook heeft 
weten te ontplooien tijdens de verkiezingscompagne, door 
onbeholpen manoeuvreren van deze partij de gelegenheid zou 
missen, een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van onze 
staatsinstellingen. 

Het zal niemand bevreemden, als D'66 en in nog sterkere 
mate de P.P.R. op zoek zijn naar een eigen identiteit. Deze 
identiteit loopt gevaar, als men op voet van gelijkheid met 
andere partijen mede-verantwoordelijkheden gaat aanvaarden 
voor het functioneren van ons staatsbestel. Wij kunnen er-
over meepraten, hoe moeilijk dat is. Van dit gezichtspunt uit 
bekeken, begrijpen wij ook wel, dat deze partijen hun handen 
- het is niet onvriendelijk bedoeld - liever niet vuil maken. 
Intussen laden zij daarmee toch de verdenking op zich, 
slechts in betrekkelijke zin als vernieuwers van ons politieke 
leven op te treden. De grens van de vernieuwing lijkt bij hen 
voorshands te liggen in het bewaren van de eigen identiteit. 

De A.R.P. en wij als fractie kiezen voor een open opste!-
ling, niet voor een exlusivistische opstelling. Wij bedoelen 
daarmee, dat wij niemand op voorhand willen uitsluiten van 
het dragen van medeverantwoordelijkheid in de Regering. 
Alle bona-fide partijen komen daarvoor in aanmerking. Dit 
betekent niet, dat alle partijen, al dringend, tegelijk aan de 
Regering kunnen komen. Het zullen naar ons oordeel die par-
tijen moeten zijn, die in concreto aan de hand van het pro-
gramma in zijn geheel de grootste verwantschap vertonen. 

Wij zijn er van overtuigd, dat zowel de P.v.d.A. alsook 
D'66 beide onder omstandigheden een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan de vernieuwing van de politieke structu-
ren. Het is enghartig, te veronderstellen, dat zulk een ver-
nieuwing geheel onmogelijk zou zijn bij samenwerking met 
de V.V.D. 
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De mogelijkheden van een vernieuwing worden nodeloos, 

en daarmee onverantv/oord, beperkt, als de P.v.d.A. en D'66 
zichzelf van deelneming aan de regering uitsluiten. Zeker is 
in elk geval, lijkt mij, dat hun invloed daardoor niet toe-
neemt. 

Over het beraad van de „18" kan ik kort zijn. Mijn opvat-
tingen over de samenwerking van de drie christelijke partijen 
zijn nagenoeg bekend. Ik heb er nooit geheimzinnig over 
gedaan, noch in den Haag, noch in Drachten. Wel is van onze 
kant altijd gewezen op een aantal voorwaarden. Ik noem 
er nog eens een paar. Er is de noodzaak van openheid; geen 
gesloten club dus. Voorts zullen de „18" elkaar moeten trach-
ten te vinden op een positief, vooruitstrevend en inspirerend 
programma. Een belangrijk aantal bouwstenen daarvoor ligt 
te wachten in het zogenaamde interimrapport. Tevens zullen 
de „18" moeten nagaan, op welke wijze, met welke partijen 
en met welke mensen zulk een programma het best kan wor-
den uitgevoerd. Bezien vanuit het standpunt van de bestuur-
baarheid van ons land, acht ik de tot dusverre verrichte ar-
beid van de „18" van grote betekenis. 

Het zou een goede zaak zijn, als het kabinet zou kunnen 
bevorderen, dat het Centraal Planbureau tijdig een verken-
ning kan publiceren over de mogelijkheden van de Neder-
landse economie, laten wij zeggen tot omstreeks 1975. Wij 
beschikken nu over „De Nederlandse economie" - de groei-
nota van 1970 — en de macro-economische gegevens van 
1968-1971. Het zou, wanneer wij straks stembusprogramma's 
gaan maken en wanneer wij over een aantal kerngegevens be-
schikken, de duidelijkheid van de stembusprogramma's ten 
goede kunnen komen. Naar het mij voorkomt zou het de kie-
zers illusies kunnen besparen. 

Ik kom tot mijn slotopmerkingen. Ik heb vandaag het 
kabinet op verschillende punten onze waardering niet willen 
onthouden.. Daarvoor was dan ook reden. T.a.v. andere, ge-
noemde en nog niet genoemde punten — dat zal morgen wel 
uit het betoog van de heer Goudzwaard blijken — is er bij 
ons kritiek. De bereidheid tot overleg, waarvan liet kabinet 
tot dusverre blijk gaf en onze positieve instelling als regerings-
partner, die wij opbrengen, zullen er toe moeten bijdragen 
voor onze kritiek redelijke oplossingen te vinden. Dit wat het 
bestuurlijke, het concrete beleidsaspect betreft. 

In mijn betoog viel ook te beluisteren, dat ik in het kabi-
netsbeleid iets mis van initiatief, van echt vooruitzien, van 
originaliteit, van een voortdurend streven naar omvorming 
en vernieuwing van onze samenleving. Regeren omvat naast 
besturen immers veel meer dan het zich aanpassen aan en 
het volgen van ontwikkelingen. Bouwstenen daarvoor zijn 
voiop te vinden in de memorie van toelichting op enkele be-
grotingen. Wij zullen van onze kant ook trachten bouwstenen 
aan te dragen voor het concrete beleid. Waar nodig, zullen 
wij activering en re-activering van het kabinetsbeleid stimu-
leren. Immers, tot omvorming, tot vernieuwing van de samen-
leving zijn wij geroepen. Ook voor de publieke zaak roept het 
Evangelie ons daartoe op. Er bestaat een nauwe relatie 
tussen ons christen-zijn en onze visie op de samenlevingsorde. 
Een christen mag zich ten diepste met geen enkele samen-
levingsorde vereenzelvigen, omdat zijn burgerschap niet van 
deze aarde, maar van de hemel is. Daarom is ons hoogste goed 
niet het vrije westen als iets wat boven alles en ten koste van 
alles bewaard zou moeten worden en waarvoor alle ethische 
normen opzij gezet zouden moeten worden. In zijn bekende 
brief aan een dominee in Oost-Duitsland heeft ICarl Barth er-
voor gewaarschuwd, dat wij ons hebben te hoeden zowel voor 
„östliche" als „westliche" Demonen. Zij komen ook in 
het Westen voor. Een „verdediging" van het Westen die be-
rust op het aanwakkeren van haatgevoelens jegens het Oos-
ten, is de slechtste verdediging, die er valt te bedenken. Een 
„ontwikkeling" van ons land en van het Westen, die op op-
offering van menselijke waarde berust en het primaat toekent 
aan de economische groei achten wij niet aanvaardbaar. Onze 
geloofwaardigheid hier en elders in de wereld zou slechts 
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kunnen toenemen, als wij erin slagen onze samenleving in 
waarlijk christelijke zin te vernieuwen. Dan moeten wij ons 
voor ogen houden - om een woord van dr. W. A. Visser 
't Hooft te gebruiken - dat recht en vrijheid, de grote 
waarden voor ons in het Westen, zonder Evangelie slechts 
snijbloemen zijn, die bezig zijn te verwelken. 

De heer Tilanus (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Bij 
het begin van mijn betoog wil ik graag vooropstellen, dat 
mijn fractie dit kabinet met vertrouwen tegemoet treedt. Het 
beleid, dat dit kabinet sinds zijn optreden heeft gevoerd, 
geeft daartoe ook aanleiding. De algemene lijn is goed, al 
kan men op onderdelen vraagtekens plaatsen. De Troonrede 
en de miljoenennota zijn bij ons goed ontvangen. Te za-
men overtuigen zij ons ervan, dat het kabinet de uitgestippeU 
de lijn in zijn eerste verklaring wil doorzetten en wil waar-
maken. De Troonrede is een staatsstuk, waarin zakelijk-
heid, duidelijkheid en ook verbeeldingskracht naar voren ko-
men. Het is niet een stuk met slechts gemeenplaatsen. Er zit 
een programma in met perspectieven voor nieuwe activiteiten. 
Tezamen met de miljoenennota maakt het een solide indruk 
met oog voor de problemen van de huidige maatschappij. 

Mijnheer de Voorzitter! Het beleid van de Regering valt in 
twee delen uiteen, delen die ook weer samenhangen, nl. de 
taak van Nederland in de wereld en de taak voor Neder-
land zelf. Over beide onderdelen wil ik enkele opmerkingen 
maken. 

Ik wil eerst iets zeggen over Nederland in de wereld. Voor-
al de buitenlandse paragraaf in de Troonrede laat zien, hoe 
moeilijk het is, iets zinnigs te zeggen in een enkele zin. De 
achtergrond van de buitenlandse paragraaf is er een van pes-
simisme, of moet ik zeggen van een zekere machteloosheid. 
Ondanks alle inspanningen breken steeds weer conflicten 
uit, komen wij telkens weer in langdurige impasses en een 
politiek bevredigende oplossing is vaak niet in zicht. De Oost-
West-verhouding, het Midden-Oosten, Vietnam, Nigeria en 
de Europese samenwerking zijn daarvan helaas duidelijke 
voorbeelden. 

Zijn de goede bedoelingen omtrent deze problemen in de 
buitenlandse paragraaf ongetwijfeld aanwezig, toch overheerst 
de indruk, dat zij, voorzover het in onze macht zou liggen, 
min of meer uitzichtloos zijn. Dat vooral maakt deze para-
graaf zo teleurstellend. Daar komt nog bij, dat aan die 
sombere lijst gemakkelijk een aantal andere problemen kan 
worden toegevoegd. 

Ten aanzien van de Benelux merkt de Regering alleen maar 
op, dat men nauw samenwerkt inzake de toetreding van 
Groot-Brittannië tot de E.E.G. Het zou niet overbodig zijn 
en misschien zelfs een stimulans kunnen zijn om op te merken, 
wat ook de conclusie van de Economische en Sociale Raad 
van Advies van de Benelux Economische Unie is, nl., dat de 
samenwerking niet alleen stagneert, maar dat er zelfs een ten-
dens bestaat, die een zekere achteruitgang inhoudt. Wij me-
nen. dat de mogelijkheden om deze negatieve ontwikkeling te 
keren mede in handen van deze Regering liggen. 

Een mogelijk nog somberder beeld levert de E.E.G. op. 
Zelfs de toch niet bepaald revolutionaire plannen van de 
Benelux en van West-Duitsland inzake de samenwerking 
met Groot-Brittannië konden in Franse ogen geen genade 
vinden. 

Wat dan nog wel, is men geneigd te vragen? Zijn er nog 
nieuwe ideeën te ontwikkelen? 

In dit verband zou ik gaarne van regeringszijde horen, een 
eerste beoordeling van de interessante suggestie van de heef 
Mansholt om nu eens maar niet alleen zich te concentreren 
op de economische samenwerking, maar ook op een bredere 
politieke samenwerking. 

Mijnheer de Voorzitter! Nigeria en Vbtnam zijn ongetwij-
feld de meest wrede onderwerpen op de sombere lijst, wreed, 
omdat het politieke touwtrekken daar zo'n bloedig spoor 
nalaat en het er naar uitziet, dat, ondanks alle pogingen van 
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vele kanten om de zaak naar de een of andere zijde te be-
invloeden, het bloedige spoor nog langer zal worden. 

Heeft het kabinet, zo wil ik vragen, werkelijk alles gedaan en 
zal het dat ook blijven doen om tot een oplossing bij te dra-
gen? Is ook alles gedaan om het menselijk leed te verzach-
ten? Wat denkt b.v het kabinet van de wapenleveranties van 
Engeland aan Nigeria? Een weliswaar minder bloedig maar 
wel verontrustend spoor trekt de Griekse regering. Haar min-
achting voor de motie-Van der Stoel, in de Assemblee van 
de Raad van Europa met grote meerderheid aangenomen, 
typeert haar houding ten opzichte van de democratie. Het 
zou goed zijn, wanneer onze Regering dit onder de aandacht 
van de Griekse regering zou brengen. 

Een bijzonder moeilijke opgave is het, mijnheer de Voor-
zitter, thans tot een juiste beoordeling van de Oost-Westver-
houding te komen en een antwoord te geven op de vraag: 
„Wat verder?" Nu het gordijn is gevallen over wat nog maar 
een begin van democratische ontwikkeling was, terwijl enkele 
andere, andersdenkende .communistische landen nog onder 
de directe dreigende hand van de Sovjet-Unie liggen, moet 
onze eerste conclusie wel zijn, dat de weg naar ontspanning 
langer zal zijn dan wij aanvankelijk hadden gedacht en ge-
hoopt. 

Langer, omdat wij meer dan tot nu toe de harde kern zelf, 
dit is de Sovjet-Unie, moeten benaderen. Wij zullen het ge-
sprek echter op allerlei wijzen moeten openhouden, ook bij 
de uitwisseling van wetenschap, cultuur en sport. Daarbij zal 
het succes niet alleen afhankelijk zijn van de lange adem 
onzerzijds, maar ook van onze wijze van manoeuvreren en 
de mate van westerse samenwerking. Het is duidelijk, dat een 
stopzetting van het ontspanningsproces noch in het belang 
is van hen, die meer vrijheid willen, noch van de Europese 
veiligheid en wereldvrede. Maar het zijn dezelfde veiligheid 
en dezelfde wereldvrede, die ons ertoe nopen, tijdens het 
uitstippelen en het begaan van die weg sterk te blijven, d.w.z. 
ons politiek en militair niet te verzwakken, zelfs niet, wan-
neer de atmosfeer te zijner tijd ogenschijnlijk opklaart. Tsje-
choslowakije moet ons immers toch wel iets hebben gezegd, 
namelijk dat het toch al labiele machtsevenwicht zonder dui-
delijke waarschuwing in een ommezien nog labieler kan wor-
den, maar ook, dat de besluitvorming aan de andere zijde 
blijkbaar minder rationeel is dan wij eerder hadden gedacht 
en gehoopt en dit vergroot het aantal onzekerheden, ook ten 
aanzien van onze eigen veiligheid. 

De vraag is, hoe wij deze onzekerheden voldoende kun-
nen opvangen. Het is mijns inziens mogelijk door ideeën te 
ontwikkelen, die de kansen van een verrassingsaanval zoveel 
mogelijk verkleinen. Daartoe behoort in de eerste plaats een 
politieke versterking van de N.A.V.O. tot een werkelijke een-
heid. Wij moeten niet meer met tien verschillende kleine mon-
den praten tegen één grote mond. Zo zal bij voorbeeld een 
waarschuwing van Amerika met instemming van de andere 
N.A.V.O.-landen omtrent de zelfstandigheid van Joegoslavië 
kunnen worden overwogen. 

In de tweede plaats zullen wij, indien het evaluatierapport 
van de N.A.V.O. over de huidige situatie daartoe aanleiding 
geeft, bereid moeten zijn, ons voldoende militaire inspan-
ning te getroosten. Alleen beveiligde vrijheid is echte vrijheid. 
Helaas zullen wij daarvoor onze defensie minstens op peil 
moeten houden. Ik vraag mij af, of dit zelfs het geval kan 
zijn met de bedragen, die voor de komende jaren zijn ge-
pland. Bij ons - en dit is niet alleen in Nederland het ge-
val - zien wij een dalende lijn van de defensie-uitgaven vanaf 
6 pet. van het bruto nationale inkomen naar 3,9 pet. op dit 
moment en die lijn zal nog verder dalen. In het Warschau-
pact zien wij een stijgende lijn, die nu al rond de 10 pet. aan-
geeft. Mogen wij dan nog spreken van doelmatigheid, zo-
als in de Troonrede is gedaan? 

De Sovjet-Unie is van dag tot dag, van uur tot uur op de 
hoogte van onze voornemens en gedragingen. Men weet in 
de Sovjet-Unie, dat het bij versterking van onze strijdkrach-
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ten niet gaat om oorlogszuchtige doeleinden, maar alleen om 
beveiliging van onze vrijheid. Ik zal gaarne duidelijk van het 
kabinet vernemen, of de defensie met de uitgetrokken be-
dragen, met name die voor de landmacht, op peil kan blijven 
en of, ook wanneer de politieke en militaire evaluatie van 
de N.A.V.O. daartoe aanleiding geeft, verhoging van deze 
bedragen in overweging zal worden genomen. 

Dit alles doet niet af aan de waardering, die wij hebben 
voor de bewindslieden van defensie, die proberen te vernieu-
vven en te herstructureren, waar het maar mogelijk is. 

Bij de taak van Nederland in de wereld behoort ook de 
samenwerking met de ontwikkelingslanden. Wij willen graag 
onze instemming betuigen met de wijze, waarop dit kabinet 
en met name de verantwoordelijke Minister, deze ontzaglijke 
taak benadert. Wij groeien dus naar 1 pet. in 1971. Indien 
het mogelijk en nodig is, zal deze groei daarna moeten door-
gaan, maar dit is nu nog niet te overzien. 

Ik ben ook zeer dankbaar voor datgene, wat de kerken 
doen. De actie „Kom over de brug" is er een duidelijk voor-
beeld van, dat ons volk bereid is, een belangrijke bijdrage 
te leveren, maar ook de Wereldraad van Kerken, die deze 
zomer in Uppsala vergaderde, heeft zich niet onbetuigd ge-
laten. Uitgaande van de waarheid, dat alle mensen in Gods 
oog gelijk zijn, zijn daar werkstukken aangenomen, waarin 
o.a. de internationale welvaartsverdeling, de arbeidsverde-
ling en de internationale economische ontwikkeling aan de 
orde waren. Deze stukken vragen in Nederland nog een ver-
dere doordenking. Ik meen, dat de kerken een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren in het bevorderen van het onder-
linge vertrouwen tussen de volkeren, die geven en de volke-
ren, die ontvangen. Trouwens, wie geeft en wie ontvangt? 

Nu moeten wij niet denken, dat wij met een paar geslaag-
de collectes en met die 1 pet. van de overheid, die binnen-
kort zal worden gegeven, klaar zijn. De omvang van de nood, 
de massa's die noodlijdend zijn en de territoriale spreiding 
maken, dat het einde nog lang niet is te zien. Wij beginnen 
pas. Laat ik eens mogen schatten, dat het zeker nog wel 
een eeuw zal duren, voordat de kloof behoorlijk en overal 
is overbrugd. Dat brengt mij tot drie suggesties. 

Mijn eerste suggestie is de volgende. In Nederland hebben 
wij een Nationale Raad van Advies inzake de hulpverlening 
aan minderontwikkelde landen. Daarin werken samen de over-
heid, kerken, particuliere organisaties en experts. Ik zou een 
dergelijk orgaan ook graag op wereldniveau zien. Ook de 
Wereldraad van Kerken heeft zich daarvoor uitgesproken. 
Als wij nog een eeuw met deze zaken te maken hebben, is 
wereldstrategie noodzakelijk. Nu gebeurt alles nog wat on-
gecoördineerd, door de organen van de Verenigde Naties, 
de kerken en anderen. Mijn vraag is: wil de Minister over-
wegen, of hij, eventueel met zijn collegae in Duitsland en 
Engeland — de enige landen die ook een minister voor ont-
wikkelingshulp hebben —, het initiatief zal nemen om een 
advies- en coördinatie-orgaan op wereldniveau voor ontwik-
kelingssamenwerking op te richten? Daaraan zouden dan 
naar mijn mening moeten deelnemen de Verenigde Naties 
- dat is inclusief de regeringen van de ontwikkelingslanden 
-, de rooms-katholieke kerk, de Wereldraad van Kerken, 
eventueel andere kerken, particuliere organisaties en experts. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot mijn tweede sugges-
tie. Een eeuw betekent, dat vier of vijf generaties nog met 
dit probleem te maken hebben. Dan is het ook goed, de men-
sen zo vroeg mogelijk ermede vertrouwd te maken, d.w.z. 
als kinderen op school. Daar moeten zij niet alleen geschie-
denis leren door terug te zien, maar ook door vooruit te 
zien. In het normale lesprogramma van de scholen zou de 
ontwikkelingsproblematiek een plaats moeten krijgen. Dan 
kan men van meet af aan de geest van de kinderen hierop 
richten en ze ook wat dit betreft voorbereiden op hun toe-
komstige taak in de wereld. Zijn de Ministers van Ontwikke-
lingshulp en van Onderwijs en Wetenschappen bereid, deze 
suggesties in studie te nemen? 

TWEEDE KAMER 



Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting 1969 7de vergadering - 8 oktober '68 261 

Tilamis 
Mijn derde suggestie betreft de voorlichting. Er is nu wel 

een goed maandblad „Internationale Samenwerking" en er 
wordt ook nog wel iets meer aan de voorlichting gedaan, 
maar als men de mensen vraagt, wat er met het bedrag van 
632 min. wordt gedaan, weten zij het niet. Toch is het goed 
te laten zien, hoe dit geld wordt gebruikt en wat de resulta-
ten zijn. Het werkt stimulerend op de bereidheid om te geven, 
als men ziet dat het inderdaad ook nuttig wordt besteed. Wil 
de Minister eens bezien, of het met zijn voorlichting wel de 
goede kant uitgaat en of hij niet veel meer juist over deze 
zaken informatie kan geven op een heel eenvoudig niveau? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu aan de taak voor Ne-
derland zelf. In de eerste plaats vraagt daarbij de sociaal-
economische politiek de aandacht. Een van de belangrijk-
ste onderdelen van het sociaal-economische beleid is nog 
altijd de werkgelegenheid. Ondanks een aantrekkende con-
junctuur zijn wij er nog allerminst van overtuigd, dat wij 
het werkloosheidsprobleem in Nederland binnen afzienbare 
tijd zullen kunnen oplossen. Hier blijft dus een zeer gewich-
tige taak voor de overheid bestaan. De werkloosheid in ons 
land is voor een belangrijk gedeelte structureel bepaald. 

Daarom zijn er ook structurele maatregelen nodig. Daarbij 
zal de Regering allereerst het oog moeten richten op de structu-
reel zwakke gebieden, zoals het noorden, het oosten en het 
zuiden. De problemen, waarmee men daar wordt geconfron-
teerd, zijn bijzonder veelzijdig. Zo ergens, dan wordt hier 
van de Regering gevraagd een samenhangend beleid van con-
crete maatregelen op gebieden als arbeidsmobiliteit, scholing 
en omscholing, industrievestiging, infrastructuur en sociale en 
psychologische aanpassing. Daarom verheugt het ons, dat de 
Regering thans ernst maakt met de oprichting van een raad 
voor de arbeidsmarkt, waarvoor mijn fractie reeds bij de 
vorige algemene beschouwingen een lans heeft gebroken. De 
werkloosheid laat zich nl. slechts effectief bestrijden, wan-
neer alle daaraan verbonden facetten in een gecoördineerd be-
leid worden bezien. Wij juichen het verder toe, dat de moge-
lijkheid is opengelaten om regionale raden in het leven te 
roepen. Wij zouden het echter op prijs stellen, wanneer het 
kabinet nog wat duidelijker zou kunnen zijn omtrent de uit-
rusting van deze raden. 

De Regering kan nog meer doen om de structuur van de pro-
bleemgebieden te verbeteren. Ook de dienstverlenende bedrij-
ven zijn daarvoor van belang. In dit kader achten wij het 
juist, dat de Regering een aantal rijksdiensten over het land 
wil spreiden. Wij zouden echter wel gaarne worden geïnfor-
meerd over de precieze maatregelen die de Regering op dit punt 
wil nemen. 

Binnen het geheel van de werkloosheid is vooral het pro-
bleem van de oudere werknemers bijzonder zwaar. Dit wordt 
nog verergerd door de automatisering. In die gevallen waarin 
deze mensen geen enkel emplooi meer kunnen vinden, ver-
dient het naar onze mening toch altijd nog overweging om een 
vervroegde pensionering op 60-jarige leeftijd plaats te laten 
vinden. 

In het midden- en kleinbedrijf wordt ook een belangrijk stuk 
werkgelegenheid geboden. In de Troonrede wordt met geen 
enkel woord een nieuwe maatregel ten behoeve van deze sector 
aangekondigd. Ik hoop hieruit niet te moeten afleiden, dat er 
in het midden- en kleinbedrijf geen problemen meer zouden 
bestaan. Die zijn er nl. wel degelijk. Het gaat in deze sector 
vooral om het vraagstuk van de financiering. Naar mijn over-
tuiging is een actief integratiebeleid noodzakelijk om de be-
langen van het midden- en kleinbedrijf in het geheel van de 
sociaal-economische politiek in te passen. 

Mijnheer de Voorzitter! Op de algemene vergadering van de 
C.H.U., dit jaar in Groningen gehouden, heb ik ervoor gepleit 
een belangrijk gedeelte van de eenmalige extra bijdrage, die 
voortvloeit uit de invoering van de b.t.w. aan te wenden voor 
de bestrijding van de werkloosheid, o.a. in het noorden van 
het land. Tot mijn genoegen heb ik geconstateerd, dat deze 
Regering metterdaad een groot deel van de baten, die uit deze 
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omschakeling het komende begrotingsjaar de schatkist ten 
goede zullen komen, wil aanwenden voor de bestrijding van 
de weikloosheid. Ik zou het echter op prijs stellen, als de 
Regering mij nog nader zou kunnen mededelen, welk gedeelte 
daarvan ten bate van het noorden, maar ook van het oosten 
en het zuiden zal worden aangewend. 

In het kader van het sociaal-economisch beleid past ook een 
rechtvaardige verdeling van de welvaart onder ons volk, anders 
gezegd: een rechtvaardiger inkomens- en vermogensverdeling. 
De Troonrede drukt het zo uit, dat er een evenwichtige groei 
van lonen en andere inkomens moet zijn. Mag ik hieruit af-
leiden, dat het kabinet inderdaad de lonen niet apart bekijkt, 
maar dat er een werkelijk inkomensbeleid zal worden ge-
voerd? Het zou mij verheugen, omdat dit helemaal in de lijn 
van het interimrapport van de „Groep van Achttien" ligt. Ik 
meen, dat ik hiervoor ook wel enige aanzetten zie. 

In de eerste plaats zou ik willen wijzen op de studie die zal 
worden gemaakt van de fiscale positie van de zelfstandigen, 
ook vergeleken met de loontrekkenden. Vooral de kleine 
zelfstandigen hebben het soms bijzonder moeilijk. 

In de tweede plaats zie ik, dat de Minister van Sociale Za-
ken en Volksgezondheid zich in zijn memorie van toelichting 
positief opstelt tegenover een advies van de S.E.R. omtrent de 
vermogensaanwasdeling. 

Ik neem aan, dat het kabinet dan ook wel het S.E.R.-
advies zal willen volgen en een aantal juridische en andere 
belemmeringen zal willen wegnemen, hetgeen de toepassing dan 
mogelijk zal maken. 

In de derde plaats zie ik een mogelijkheid van spaarloon. Ik 
ben niet van mening, dat de overheid hier het bedrijfsleven 
iets dwingend zou moeten opleggen, maar wel hoop ik, dat het 
bedrijfsleven zelf, in alle vrijheid, proeftuintjes zal aanleggen 
om ervaring met het spaarloon op te doen, hetzij bedrijfstaks-
gewijze, hetzij per individueel bedrijf. 

Vervolgens zou ik het kabinet willen vragen, nog eens in 
overweging te nemen de gedachte van de voorzitter van de 
S.E.R., de heer De Pous, die in zijn jaarrede de suggestie van 
spaarcertificaten heeft gedaan. 

En ten slotte zou het mij interesseren, of het kabinet al meer 
inzicht heeft in de kwestie van procenten/centen. Eigenlijk 
is de vraag zo wat demagogisch gesteld, want het zou moeten 
zijn: procenten/ guldens, maar de groter wordende afstand 
tussen de hoger-beloonden en de lager-beloonden is een as-
pect van inkomenspolitiek. 

Het is wel duidelijk, dat wij bij deze punten steeds zitten 
tussen twee polen: de pool van de economische groei en die 
van de rechtvaardige inkomensverdeling. Het interimrapport 
van de „Groep van Achttien" stelt het zo: 

„Een goede en als rechtvaardig aangevoelde verdeling 
zal voor iedereen een stimulans kunnen inhouden en 
zijn inspanning kunnen opwekken om een positieve bij-
drage te leveren aan de stijgende welvaart.". 

Ik zou graag vernemen, of het kabinet deze zin onderschrijft, 
en het beleid daarop wil richten. 

Mijnheer de Voorzitter! Tegenover inkomen staat belasting. 
Het kabinet doet nogal wat belastingvoorstellen. Ik ga de 
rij maar langs om daar mijn algemene oordeel over te geven. 
Mijn fractiegenoot de heer Van der Mei zal morgen dieper 
hierop ingaan. 

Op grond van de uitkomsten van de financiële meerjarenplan-
ning voor de jaren 1970 en 1971 is het kabinet tot de beslis-
sing gekomen, in deze kabinetsperiode geen correctie van 
de reële progressie in de loon- en inkomstenbelasting door te 
voeren. Wij gaan met deze beslissing volkomen akkoord. De 
collectieve behoeften m onze Nederlandse samenleving die 
om een voorziening vragen, zijn zodanig in omvang en heb-
ben een zodanig dringend karakter, dat de middelen, nodig 
voor correctie van de reële progressie, onmogelijk aan de 
voorziening van die behoeften kunnen worden onttrokken. 
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Dat de nominale progressie vanaf 1967 zal worden ge-

corrigeerd, achten wij juist. Dit is ook in overeenstemming met 
het programma van het kabinet-De Jong. Ik hoop, dat het ook 
zal kunnen. 

De verhoging van de belastingvrije voet per 1 januari 1969, 
met f 600, is een zeer nuttige en juiste maatregel. Zij kan voor 
de lagere-inkomensgroepen bepaalde prijseffecten van de in-
voering van de b.t.w. ten dele neutraliseren. Bovendien 
wordt op deze wijze voorkomen, dat de uitkeringen-A.O.W. 
reeds los van elke vorm van ander inkomen tot heffing van 
inkomstenbelasting zouden moeten leiden. 

Over het voornemen van de Regering om voor het nominale 
deel van de progressie in de tarieven van de loon- en inkom-
stenbelasting in de toekomst te komen tot een jaarlijkse auto-
matische correctie, zullen wij pas een definitief oordeel kun-
nen geven nadat wij van de gevraagde adviezen en van de 
concrete uitwerking van de gedachte in een wetsontwerp heb-
ben kunnen kennis nemen. Hier zal nog wel een diepgaande 
bezinning nodig zijn. 

En wat de financiering van de belastingplannen per 1 janu-
ari 1970 betreft, zal naar mijn oordeel aan een bescheiden 
verhoging van de b.t.w. wel niet te ontkomen zijn. Een der-
gelijke verhoging zal voor ons alleen aanvaardbaar zijn, wan-
neer zij gepaard gaat met voldoende compensatiemaatregelen 
in de sociale sfeer, ten behoeve van de laagste inkomens. 

Mijnheer de Voorzitter! In het kader van de taak voor 
Nederland dient het kabinet bijzondere aandacht te schenken 
aan het onderwijs. Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
worden voor onze maatschappij van steeds grotere beteke-
nis. In de eerste plaats voor de individuele staatsburger. Bete-
re scholing en meer ontwikkeling stellen hem in staat zich als 
mens meer te ontplooien en kunnen zijn leven zinrijker 
maken. Bovendien vergroot een goede opleiding in een mo-
derne maatschappij sterk zijn kansen om op de maatschap-
pelijke ladder te stijgen, zodanig zelfs, dat wij zouden kun-
nen zeggen, dat niets een werkelijke democratisering van 
de gemeenschap zozeer bevordert als een goed onderwijsstel-
sel. Bovendien is in een hoog geïndustrialiseerde maatschap-
pij als de onze goed onderwijs een van de belangrijkste fac-
toren voor een gestage economische groei. Daarom is het 
verheugend, dat het onderwijsbeleid en de onderwijsverbete-
ringen zo centraal staan in de plannen van de Regering. 

Daarom is het ook verheugend, dat het kabinet in staat is 
geweest in het kader van deze begroting een aantal verbete-
ringen aan te brengen, bij voorbeeld door een iets gunstiger 
regeling voor het kleuteronderwijs en een verbetering van 
de leerlingenschaal in de eerste klassen van het basisonder-
wijs. Gezien de beperkte middelen heeft de Minister een keuze 
moeten maken en de gemaakte keuze lijkt ons juist. Immers, 
het is bekend, dat voor een aantal kinderen uit de door het 
C.B.S. zo genoemde - ik hoop, dat er nog eens een ander 
woord voor komt - lagere milieus de achterstand ten opzich-
te van anderen vaak ontstaat op de kleuterschool en tijdens 
de eerste jaren van de lagere school, omdat met name de 
taal van de school afwijkt van die van het gezin. Deze moei-
lijkheid kan beter worden opgelost bij meer individuele be-
geleiding, dat wil zeggen als de groepen leerlingen kleiner 
zijn. 

De meeste aandacht trekken echter op dit moment de pro-
blemen van het wetenschappelijk onderwijs. Daar is aller-
eerst het vraagstuk van de toenemende aantallen studenten, 
met name in de medische faculteiten. Hiervan dreigen veel 
jongelui, die de laatste tijd de studie zijn begonnen en die 
daarop onder het huidige bestel ook recht hebben, de dupe 
te worden. Is het kabinet bereid toe te zeggen, dat degenen, 
die gedurende dit jaar hun studie zijn begonnen, niet het 
slachtoffer worden van een al of niet verkapte numerus 
fixus door een selectief propaedeutisch examen? Ik meen, 
dat de examens normaal moeten worden afgenomen en dat 
zij, die slagen maar niet in het volgende jaar kunnen worden 
geplaatst, op een wachtlijst moeten komen. Men voorkomt 
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daarmede de onbillijkheid, dat een student, die eigenlijk vol-
doende was, zakt en het examen nog eens moet doen. 

De heer Tans (P.v.d.A.): U heeft gezegd, dat u van het 
kabinet de uitspraak verwacht, dat de studenten dit jaar 
niet de dupe zullen worden van een selectieve propaedeuse. 
U pleit er echter wel voor, dat zij dan eventueel op een 
wachtlijst worden geplaatst. Vindt u, dat zij dan niet de dupe 
zijn van de huidige gang van zaken? 

De heer Tilanus (C.H.U.): Uiteraard worden zij dan ook de 
dupe, maar niet dubbel. In het systeem van een selectief exa-
men zouden zij dubbel de dupe worden, omdat zij dan èn 
moeten wachten èn het examen moeten overdoen. 

Uiteraard is een herstructurering van het wetenschappe-
lijk onderwijs nodig. Onze fractie heeft wat dit aangaat al jaren-
lang aangedrongen op een zo groot mogelijke efficiency, o.a. 
door concentratie van sterk gespecialiseerde wetenschappe-
lijke instituten en voorts op bekorting van de studieduur. 
Daarom zien wij de Nota herstructurering wetenschappelijk 
onderwijs met grote belangstelling tegemoet. Het is duide-
lijk, dat in elk geval wat het beheer betreft de mogelijkheid 
moet worden geschapen tot inspraak van studenten en staf-
leden. Deze elementaire vorm van democratisering mag echt 
niet te lang meer uitblijven. 

Wat de studieduurverkorting betreft, is het opmerkelijk, dat 
wij op het gebied van de techniek beschikken over een scala 
van opleidingen: Lts., u.t.s., h.t.s., t.h., onderverdeeld in bac-
calaureaat en ingenieurs. Een dergelijke differentiatie bestaat 
op medisch gebied niet. Is de Regering bereid de suggestie 
van prof. Querido te overwegen om een dergelijke differen-
tiatie ook in de medische opleidingen aan te brengen? 

Overigens, mijnheer de Voorzitter, gaan wij ervan uit, dat 
de mogelijkheid voor al degenen die daartoe in staat zijn om 
via het wetenschappelijk onderwijs hun gaven te ontplooien, een 
zo belangrijke culturele rijkdom van onze maatschappij is, dat 
de aantasting daarvan slechts bij uiterste noodzaak mag 
plaatshebben. De inventiviteit van Minister Veringa in andere 
sectoren geeft ons hoop, dat hij ons die noodzaak kan be-
sparen. 

Overigens is het een verheugend teken, dat wij onze aan-
dacht, ook op politiek terrein, steeds meer kunnen richten 
op problemen die niet rechtstreeks te maken hebben met ons 
materiële bestaan. Politiek gezegd: Onderwijs en Wetenschap-
pen en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk zijn zware 
portefeuilles geworden. Wat de fractie van de C.H.U. betreft, 
kunnen zij niet zwaar genoeg zijn. De mogelijkheid om weten-
schap en cultuur tot inzet van de politiek te maken, is een 
van de grote rijkdommen die ons zijn gegeven. Daarom is het 
zo verheugend, dat de jeugd al protesterend en provocerend 
- en vaak op een zeer onredelijke wijze — meer dan vroeger 
blijkt te beseffen, dat hier de scharnierpunten van de samen-
leving zitten. 

Mijnheer de Voorzitter! Daarom is ons politieke stelsel ook 
van zo'n groot belang. Sedert de laatste verkiezingen is de 
roep om partijvernieuwing steeds luider tot ons doorgedrongen. 
In deze kabinetsperiode, zo kon men allerwegen horen, zou het 
partijpolitieke stelsel in Nederland grondig moeten worden 
gewijzigd. Er ontstond in ons land een wedloop om het kam-
pioenschap voor de partijvernieuwing. De één zocht zijn heil in 
de wens om alle bestaande partijen te laten ontploffen en 
de ander verwachtte meer van de constructie van denkbare en 
soms ook niet denkbare concentraties. Men voorzag een gis-
tingsproces, dat staatsrechtelijk zou worden bevorderd door 
de ongetwijfeld ingrijpende wijzigingen in ons kiesstelsel. He-
laas, van al deze voorspellingen is tot nu toe nog maar weinig 
terechtgekomen. Die gang van zaken betreuren wij oprecht. 
Het is immer onze mening geweest, dat de partijenrijkdom, 
die het Nederlandse politieke erf siert, in wezen wat al te 
veel van het goede is. Ter wille van de politieke duidelijk-
heid hebben wij ervoor gepleit, dat groeperingen die grote ver-

TWEEDE KAMER 



Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting 1969 7de vergadering - 8 oktober '68 263 

Tilanus 
wantschap met elkaar hebben ernaar zouden moeten streven, 
tot een hechtere samenwerking te komen. 

Ik heb, mijnheer de Voorzitter, in een eerdere verklaring reeds 
als mijn mening uitgesproken, dat een progressieve concen-
tratie, of liever een zogenaamde progressieve concentratie, 
vooralsnog niet meer is dan een hersenschim. Ik zie momen-
teel nog steeds geen aanleiding om mijn mening in dit opzicht 
te wijzigen. Men spreekt nog slechts over potentiële partners 
in zo'n progressieve concentratie. De contacten van de even-
tuele deelnemers aan een dergelijke concentratie hebben in-
tussen het stadium van de vriendelijke correspondentie nog 
'niet verlaten. Het ziet er niet naar uit, dat deze groepen 
binnenkort spijkers met koppen zullen slaan. 
• Het socialisme in zijn totaliteit is thans meer dan verdeeld. 
•D'66, de partij die zoveel wilde beloven, heeft blijkens de 
•resultaten van haar laatste congres bijzonder duidelijk voor het 
•politieke establishment gekozen. Onder het voorwendsel dat 
•elke vernieuwing van onderaf zou moeten beginnen, onttrekt 
>de leiding van de Democraten zich aan de verantwoordelijk-
•heid om concrete stappen te doen in de richting van grotere 
politieke eenheden. 
! Mijnheer de Voorzitter! Ook bij de P.v.d.A. treffen wij 
•tal van moeilijkheden aan, die haar verhinderen ook maar 
•het geringste initiatief te nemen. Op de partijraadsvergadering, 
die dezer dagen werd gehouden, is ogenschijnlijk de een-
•heid bewaard, maar een kind kan waarnemen dat de P.v.d.A. 
•momenteel te kampen heeft met grote interne tegenstellingen, 
politieke tegenstellingen wel te verstaan. Ik betreur dat. Ik 
betreur zoveel onzekerheid, twijfel en politieke onenigheid in 
•de rijen van de grootste socialistische beweging in Nederland. 
! Ik zie daardoor de P.v.d.A. in het concentratieproces geen 
•leidende rol spelen. 
• Ondanks alle interne strubbelingen en politieke onmacht 
blijft de P.v.d.A. zich isoleren, althans te oordelen naar een 
•uitspraak van dr. Vondeling in de radiorubriek „Zin en Tegen-
zin" van 15 september. Hij verklaarde desgevraagd dat hij de 
kans op samenwerking met de K.V.P. op nul komma nul 
schatte. De heer Vondeling is als ik het wel heb niet de 
enige die er in de P.v.d.A.. zo over denkt. Ik ben benieuwd 
of de fractievoorzitter van de P.v.d.A., die zoeven heeft ge-
•zegd dat hij bereid is tot samenwerken en tot het dragen van 
•regeringsverantwoordelijkheid op basis van een programma 
en van geruime tijd van tevoren gemaakte afspraken — dat 
lijkt een stembusakkoord, mijnheer de Voorzitter —, er ook 
zo over denkt. Ik zou graag weten of hij ook van mening is, 
dat samen regeren met de K.V.P. bij voorbaat uitgesloten is. 
Is dat inderdaad het geval, dan bewijst de P.v.d.A. ons land 
bepaald geen dienst. 
• Wij wachten intussen af. Wij beperken ons verder tot onze 
bijdrage aan de partijpolitieke vernieuwing. In dit verband 
heeft de C.H.U. er nooit een geheim van gemaakt, dat naar 
haar oordeel moet worden gezocht naar een concentratie van 
de drie grote christelijke partijen. Wij hebben thans in het ge-
sprek van de Achttien reeds de nodige resultaten bereikt. Er 
liggen een aantal rapporten op tafel die de instemming van deze 
partijen hebben. Ik meen dat ik mij niet vergis als ik zeg, dat 
de geest die uit deze rapporten spreekt, zeker nu reeds zijn 
•invloed heeft gehad op het programma van de Regering. Wij 
•verheugen ons erover dat de christelijke fundering van deze 
•drie partijen blijkbaar een hechte basis levert om tot een 
concreet toenaderingsproces te komen. De eerste resultaten 
zijn bijzonder hoopvol. Ik zie de toekomst met vertrouwen 
tegemoet. Onze politieke tegenstanders hebben de confessionele 
basis voor het politieke handelen als een oorzaak van politieke 
verduistering gebrandmerkt. Ik stel er prijs op, hier nog eens 
te verklaren, dat ook thans weer blijkt, dat op het terrein van 
de politieke heroriëntering het christelijk uitgangspunt niets, 
maar dan ook niets van zijn actualiteit heeft verloren. 
• Het gaat bij het regeringsbeleid eigenlijk om het klimaat 
waarin wij leven. Twee passages in de Troonrede zijn daar-
voor bijzonder belangrijk. De eerste is die waarin wordt 
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geconstateerd dat de burgers mede richting willen geven aan 
de doorwerking van de democratie en waarin wordt uitge-
sproken dat de Regering openstaat voor deze verlangens, in hït 
'bijzonder voor die van de jonge generatie. De tweede is die 
waarin wordt gezegd dat de creatieve en inventieve kracht van 
'de democratie in de spanning tussen vrijheid en onvrijheid 
overduidelijk blijkt. 

De Regering wil het klimaat waarin wij leven verbeteren. 
Het blijkt uit de „krottennota" van Minister Schut, de wets-
ontwerpen betreffende de milieu-hygiëne van Staatssecretaris 
Kruisinga, de passage over het ambtenarenbeleid van Staats-
secretaris Van Veen, de aandacht voor de grote steden van 
Minister Beernink en het recreatie- en jeugdbeleid van Minis-
ter Klompé. Ik zou zo nog een tijdje kunnen doorgaan. Ik 
meen dat de Regering bezig is, een stuk politiek te realiseren 
dat ons als christelijk-historische fractie aanspreekt. 

De vergadering wordt te 18.16 uur geschorst 
en te 20.35 uur hervat. 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! An-
ders dan de meeste sprekers wil ik beginnen met iets te zeg-
gen over de partijpolitieke toestand in ons land. Getrouw 
aan mijn opvatting, die ik hieromtrent al eerder heb weerge-
geven in deze Kamer, zal ik mij beperken tot dat kader, 
waarvan ik vind dat het politieke invloed in de Kamer en 
op het regeringsbeleid zal hebben. Ik zal bepaald niet gaan 
filosoferen over hetgeen in de toekomst kan gebeuren. Het 
zullen opmerkingen zijn over hetgeen in het jongste verle-
den heeft plaatsgevonden en misschien nu nog wel plaats-
vindt. 

Ik wil gemakshalve bij de grootste club in deze Kamer, 
de K.V.P., beginnen. Ik constateer hierbij, dat een drietal 
kamerleden zich heeft afgescheiden en samen met anderen 
de P.P.R. heeft gevormd. Op het ogenblik is hier in de Ka-
mer, het aantal aanwezige leden van de fracties in aanmer-
king genomen, de stand 3-2 voor de K.V.P. 

De heer Schmelzer (K.V.P.): U moet niet alleen naar de 
kwantiteit kijken! 

De heer Toxopeus (V.V.D.): De kwaliteit komt juist binnen. 
Daarna heeft, voor zover wij het hebben kunnen waar-

nemen, de K.V.P. niet veel wijzigingen meer ondergaan. Mis-
schien is de heer Westerterp, als hij het hiermede niet eens is, 
bereid nog enkele wijzigingen aan te geven. 

Wanneer wij letten op hetgeen de voorzitter van de nieu-
we partij zegt, dan moeten wij constateren dat hij te veel prag-
matLch is, wanneer hij zegt: in de P.v.d.A., die enkele moei-
lijkheden heeft, die onenigheid binnen de partij heeft en die 
haar groep Nieuw Links nog steeds niet kwijt is, is het een 
levendige boel, terwijl de K.V.P. is verhuisd naar de rust van 
het kerkhof. Dit zei de heer Jurgens nota bene, nadat zijn 
club de K.V.P. had verlaten, waarna een einde was gekomen 
aan de explosieve ruzies in die partij. Ik vind dit hoogst over-
dreven pragmatisch opgemerkt. 

Aan mijn zijde van de Kamer, aan de linkerzijde van de 
Kamer, is nog wel iets aan de hand. In de P.v.d.A. speelt 
Nieuw Links het spel en het doet dit gans anders dan de 
K.V.P.-radicalen, die zijn uitgetreden. Misschien doet Nieuw 
Links het handiger. Zij zijn binnen de partij gebleven, heb-
ben een eigen positie opgebouwd en mogen binnen het kader 
van de partij de eigen activiteiten voortzetten. Hoe het pre-
cies is geregeld weten buitenstaanders nooit zo goed. In ieder 
geval kan Nieuw Links blijven pogen de P.v.d.A. in de door 
deze groep gewenste richting te sturen. 

Toen ik vanmiddag zat te luisteren naar het betoog van de 
fractievoorzitter van de P.v.d.A., kreeg ik zo nu en dan de 
indruk, dat de pogingen van Nieuw Links gelukten. 

De heer Van der Louw heeft op de laatste partijraad het 
hoofdbestuur de reddende hand geboden. Hij heeft toen ge-
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zegd: ik gun het Van Mierlo niet, dat de zaak ontploft. Zijn 
besluit om zo te handelen en niet anders lijkt mij niet te zijn 
ingegeven door sympathie voor het hoofdbestuur. Dit lijkt 
mij, buitenstaander, waarnemer en, uiteraard, geïnteresseerde, 
te minder waarschijnlijk wanneer ik kennis neem van de uit-
latingen van ons medelid de heer Van den Doel; zijn opvat-
tingen mogen toch wel aan die van Nieuw Links verwant 
worden genoemd. Hij heeft eerst tegen het Nederlandse pu-
bliek gezegd: Ik verwacht, dat de voorzitter van de partij, de heer 
Tans, nu wel weg zal gaan. Daarna heeft hij op een andere 
plaats een oordeel gegeven over een aantal socialistische voor-
mannen. Hij heeft gezegd, dat de fractievoorzitter niet weg 
kan. Ze hebben nu eenmaal reclame voor hem gemaakt en dan 
kan men toch niet opeens daarvan afwijken. Voorts leverde 
hij kritiek op de heer Vondeling als minister van Financiën. 
Deze kritiek is door ons indertijd voor een belangrijk deel 
gedeeld. Ook wij hebben gezegd, dat hij geen minister van 
Financiën had moeten worden en dat het beleid ertoe leidde, 
dat ongelukken zouden gebeuren. Hij heeft echter kritiek 
geleverd van een soort en op een toon, die wij ons nooit heb-
ben gepermitteerd. Wij hebben nooit gezegd: Hij heeft kie-
zersbedrog gepleegd. Voor het optreden van de heer Van den 
Doel in die zin heb ik geen eerbied. 

Er woedt binnen de P.v.d.A. duidelijk een strijd. Men be-
hoeft maar „Vrij Nederland" van verleden week te lezen om 
de schoten te horen lossen. Er is de partij zelf; er is Nieuw 
Links en er is tegenwoordig ook Nieuw Rechts. De conclusie 
is dan ook, dat de P.v.d.A. niet duidelijk is en niet kan zijn. 
De politieke lijn is er niet. Het gaat via personen juist om die 
politieke lijn. Nog ingewikkelder is de zaak geworden door een 
paar latere uitspraken. Ons geacht medelid de heer Von-
deling zei, dat de kans, dat de P.v.d.A. met de K.V.P. van 
Schmelzer in de toekomst zal gaan samenwerken, 0, en dan 
een eindeloos aantal nullen groot is. Dat is een uitermate be-
langrijke politieke uitspraak, die in die vorm door de heer 
Den Uyl niet is gedaan. Hij heeft een andere uitspraak ge-
daan, waarop ik nog terugkom. Het is interessant te weten, 
of de heer Vondeling het gevoelen van de fractie heeft ver-
tolkt. Ik weet, dat de uitspraak „de K.V.P. van Schmelzer" 
een waardeoordeel inhoudt. Dan blijft open de vraag: met 
de K.V.P. van wie dan wel? Een antwoord hierop zou ik 
gaarne vernemen. Ik zou ook graag willen weten, of de heer 
Vondeling sprak namens de P.v.d.A. van Den Uyl of van wie 
dan wel? 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Wat dacht u van de K.V.P. 
van Tans? 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Het is een aardige gedachte, 
die de heer Biesheuvel oppert. Ik weet niet, of zij enige relatie 
heeft met de beschouwingen, die de heer Biesheuvel hier van-
middag heeft gehouden en waarop ik nog terugkom. Een 
K.V.P. van Tans zie ik echter nog niet ontstaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is misschien af en toe wel om 
te lachen, maar opwekkend is het niet. Nog maar vrij kort 
geleden hebben alle partijen en echt niet alleen de nieuwko-
mers gezegd, dat het partijpolitieke bestel moet worden ver-
nieuwd en dat wij in grotere eenheden moeten gaan werken. 
Er is wel sprake van concentraties, maar het blijft bij „sprake 
van". De eenheden komen er niet. Wie kijkt naar wat er nu in 
de P.v.d.A. gebeurt, kan bijna niet anders verwachten dan 
dat er een afsplitsing tot stand zal komen. Hoe kan een par-
tij zich een partij blijven noemen en zo doorgaan? Dat wordt 
een permanente teach-in. Er zou minder schismatiek - het 
is vanmiddag eerder gezegd - , minder geneigdheid om in alles 
de eigen zin door te zetten en meer bereidheid om op basis 
van de gemeenschappelijke politiek de democratisch tot stand 
gekomen besluiten te aanvaarden moeten zijn. Alle normale 
verschillen van inzicht kunnen toch binnen één partij, mits 
men het politiek in de grond van de zaak eens is, bestaan. 
Steeds meer zien wij de neiging van minderheden om de baas 

te spelen en als het niet lukt uit te treden. Dat verschijnsel 
stemt mij ten aanzien van de politiek in dit land somber. De 
radicalen zijn uitgetreden en hebben samen met anderen de 
P.P.R. gevormd. Zij wil een brugfunctie vervullen, maar ik 
heb nog niemand die brug zien betreden. Met allen, die ze 
maar even waardig acht, wil ze een concentratie vormen. 
Hiervoor komen in aanmerking de P.v.d.A., D'66, de P.S.P. 
en de A.R.P., maar tegelijk wil de P.P.R. een aparte club 
blijven en niet opgaan in enig verband. Ook D'66 is nog 
niet verder gekomen dan - eigenlijk is het vanmiddag al ge-
zegd - het streven een deel te worden van het politiek esta-
blishment. Het is geen partij, die uit de verf is gekomen. Het 
laatste congres van D'66 heeft bij velen het gevoel gewekt, dat 
er toch nog geen echte politieke lijn uit gekomen is. Een con-
centratie met de P.v.d.A. is afgewezen, gemotiveerd met de 
stelling, dat D'66 dan opgaat in de bestaande grote partij en 
haar identiteit verliest; dat is voor de kiezers onaanvaard-
baar. Het is begrijpelijk, maar het biedt geen enkele hoop 
op de toekomst. Het ziet er naar uit, dat D'66 wil wachten, 
totdat er zo ongelooflijk veel splinters zijn, dat men uit al die 
splinters wat kan bouwen; per aspera ad astra, door de chaos 
naar de kosmos. Het is geen hoopgevend vooruitzicht. Een 
dergelijke chaos — ik zie de heer Van Mierlo knikken - heeft 
men in andere landen gehad en men is er nimmer vanaf geko-
men. Ik denk aan Frankrijk. 

Wij weten nog altijd niet, waar D'66 precies staat. Er is 
wel wat „gedokterd" aan de gekozen premier - ik kijk deze 
premier maar eens aan en wat zit hij daar dan toch eigenlijk 
zielig; hij is niet rechtstreeks gekozen omdat die figuur voor 
velen voorspelde bezwaren bleek te hebben. Nu heeft een stu-
diegroep bedacht, dat als de gekozen premier - in wezen zou 
deze heel wat zieliger worden dan enige premier „oude stijl" 
- een conflict met de Kamer zou hebben, er dan een sample 
zou worden getrokken — ik neem aan per computer - van 
150 burgers en dezen zouden dan het conflict beslissen. Ik 
geloof, dat deze oplossing, die zich naar mijn gevoelen ver-
der verwijdert van de democratie dan enig ander bedenksel, 
dat wij hebben gehad, de kiezer niet zal brengen tot liefde 
voor de gekozen premier. Dat paradepaard is kreupel gewor-
den. 

Het heeft mij even verbaasd - ik keer nu weer terug naar 
de rechterzijde - dat de A.R.P. een brief heeft geschreven 
aan de P.P.R. met de vraag: Willen wij niet eens praten? In 
dit verband kan men de verleiding bijna niet weerstaan om 
van verlovingen, gebroken huwelijken en dergelijke meer te 
spreken. Ik zal dit echter niet doen. Ik zie echter niet in, hoe 
èn de A.R.P. èn de P.P.R. - dat is èn de heer Biesheuvel èn 
de heer Aarden - beide vrienden van de heer Schmelzer zou-
den kunnen zijn. Ook de heer Schmelzer is toch niet van beton, 
hè? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog even terugkomen op 
datgene, wat vanmiddag door de heer Van Mierlo in deze 
Kamer is gezegd. De heer Van Mierlo heeft een aanmerke-
lijk deel van zijn betoog gewijd aan het feit, dat naar zijn ge-
voelen deskundigen ons regeren - zowel het land als in het 
land - en dat de kamerleden en zelfs de Ministers welhaast 
als een soort van ledenpoppen hebben te doen wat die des-
kundigen zeggen. Nu heeft de heer Van Mierlo een systeem 
voorgesteld, waarin dat alles anders zou zijn. Dat systeem 
lijkt mij volstrekt ondoorzichtig; het houdt in, dat wij hier in 
de Kamer te zamen met de Regering als het ware uit tal van 
alternatieven, opgesteld door universitaire instanties, telken-
male een keuze zouden moeten maken. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is niet waar, dat wij door des-
kundigen worden geregeerd; vraag het maar aan de deskun-
digen. Zij klagen erover, dat er zo dikwijls niet naar hen 
wordt geluisterd. Ik bestrijd met grote stelligheid, dat de Ka-
mer geen invloed heeft. Het is niet waar, dat de Kamer uit-
sluitend aan de rand kan knabbelen. Vaak - en dat geef ik 
toe - komen wij bij wetsontwerpen alleen maar met amen-
dementen, maar wij verwerpen deze ook bij tijd en wijle. 
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Toxopeus 
Bovendien is er de mogelijkheid - ultimum remedium - het 
kabinet naar huis te sturen, als de lijn van het kabinet de Ka-
mer niet aanstaat. Dit moet natuurlijk niet elke dag gebeuren, 
maar het kan. Tot de heer Van Mierlo wil ik zeggen, dat ik 
zeker weet, dat datgene, wat de Kamer zegt, invloed heeft op 
het regeringsbeleid. Er is geen kabinet in dit land geweest 
- het zal er niet zijn en het is er nu ook niet — dat bij zijn 
beslissingen geen rekening houdt met datgene, waarvan het 
weet, dat het in de Kamer leeft. 

Dit speelt vooraf een rol - dat geef ik toe - die zich ont-
trekt aan de directe publieke waarneming. Het is echter een 
feit, en daarom zeg ik het hier heel nadrukkelijk. Daarom 
zijn ook deze zeer lange algemene beschouwingen, die veel 
vragen van het geduld en het zitvlees van zovelen, nuttig. 
Hier en nu wordt namelijk gezegd door de vertegenwoordi-
gers van de verschillende fracties hoe zij het beleid voor de 
toekomst zien. Ik weet, dat het kabinet bij het overwegen van 
nieuwe besluiten wel degelijk daarmede rekening houdt. Het 
blijft altijd de vraag voor het kabinet: Halen wij het in het 
parlement? Het is niet waar, dat men min of meer gedwon-
gen oplossingen aanvaardt en het is ook niet waar, dat minis-
ters of wethouders geen alternatieven kennen. Zij vragen er-
om en zij krijgen ze ook. In verschillende gevallen gebeurt het, 
dat men uit de aangeboden alternatieven niet wenst te kie-
zen, doch een ander alternatief laat ontwerpen naar eigen in-
zicht. Deze mensen moeten uit politieke partijen komen, om-
dat zij dan in hun functie komen met een bepaalde politieke 
filosofie als achtergrond, zodat zij naar kan worden verwacht 
in een bepaalde richting zullen denken. Dit is voor mij als 
kiezer een eis. Ik kan dan een beetje de richting bepalen, die 
deze mensen inslaan. Wat heb ik aan iemand, die zegt nog 
niet te weten wat hij wil, maar later zal kiezen, als hij van 
alle universiteiten advies krijgt? Als kiezer heb ik aan die man 
niets. 

De heer Van Mierlo (D'66): Waarom mag de Kamer dan 
geen kennis nemen van die alternatieven, als - volgens de 
heer Toxopeus - de Minister over zo'n overdaad van alter-
natieven beschikt? 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Het 
is in ons staatsbestel een volkomen juiste regel, dat men een 
parlement kiest, een kabinet foreert en dat het kabinet de taak 
heeft, leiding te geven aan de regeerarbeid. Het heeft de taak 
te zeggen: Zo willen wij het doen. 

De heer Van Mierlo (D'66): Maar dan kan de Regering 
het toch ook verantwoorden? 

De heer Toxopeus (V. V.D.): Dat verantwoordt zij ook. 

De heer Van Mierlo (D'66): Het is helemaal niet in strijd 
met de verantwoordelijkheid van het kabinet, dat het een aan-
tal alternatieven presenteert en dan zegt: Dit is het alterna-
tief, dat wij kiezen, om die en die reden. 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Het 
gebeurt een enkele maal ook wel, dat op die wijze wordt ge-
opereerd. Ik zou echter niet graag zien, dat bij ieder wets-
ontwerp, dat de Kamer kreeg voorgelegd, drie of vier alter-
natieven waren gevoegd. In dat geval zouden de meest ver-
warde discussies kunnen ontstaan. 

De heer Van Mierlo (D'66): Ik krijg de indruk, dat een de-
bat bij u pas verward wordt, als het werkelijk fundamenteel 
wordt en het om de hoofdlijnen gaat, want dit zegt u nu. 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
verwacht, dat de hoofdlijnen door de Regering worden aan-
gegeven. Ik verwacht daarop controle te hebben en te kun-
nen zeggen of ik het daarmede eens dan wel oneens ben. 

De heer Van Mierlo (D'66): Maar hoe kunt u controle uit-
oefenen, als u niet weet wat u kiest? 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! De 
Kamer is toch niet zo onnozel, dat zij geen idee heeft om-
trent hetgeen er nog meer is. Als dit bij D'66 het geval is, 
moet ik constateren, dat D'66 een slecht jaar achter de rug 
heeft. Eindelijk is het doorgedrongen, maar het is een testi-
monium paupertatis. Wij hebben allemaal onze eigen inbreng, 
wij hebben zelfs bescheiden staven en wij hebben allemaal een 
politieke achtergrond. Van die achtergrond uit beoordelen 
wij de zaken. Als wij een alternatieve oplossing weten, be-
hoeven wij deze niet eens in details te kennen om haar aan 
het kabinet voor te leggen in het voorlopig verslag om er zo-
doende antwoord op te krijgen. 

De heer De Goede (D'66): Als u in de verkiezingstijd al-
ternatieven hebt gekend, waaruit u ook bij de totstandkoming 
van dit kabinet moest kiezen, inzake de financiële en belasting-
politiek hoe verklaart u dan dat er nu een geheel andere be-
lastingpolitiek wordt gevoerd dan afgesproken is? 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Dit 
is een bijzonder naïeve opmerking, die vanzelf aan de orde 
komt, omdat ik over de belastingen nog iets wil zeggen. 

Als ik dit allemaal overzie, moet ik zeggen, dat het par-
tijpolitieke beeld uitermate verward is. Zolang het zo blijft 
met flirtations en blauwtjes lopen, zal de kiezer niet weten, 
wat de partijen eigenlijk willen. 

De heer Aarden (groep-Aarden): Wat is het standpunt van 
de V.V.D. in dezen? Is voor haar de uitspraak van het con-
gres in Maastricht geldig of de uitspraak in Rotterdam? 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Wat heb ik dan in Rotterdam 
gezegd dat niet in overeenstemming is met hetgeen ik in 
Maastricht heb gezegd? 

De heer Aarden (groep-Aarden): Ik kan het verkeerd be-
grepen hebben . . . 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Dat denk ik. 

De heer Aarden (groep-Aarden): Ik heb altijd belangsteU 
ling voor uw uitspraken gehad. Ondanks mijn voorzichtigheid 
heb ik een duidelijk verschil bespeurd tussen uw uitspraak 
tijdens het congres in Maastricht ten aanzien van samenwer-
king met de P.v.d.A. en die in Rotterdam. In Maastricht zei 
u: Wat heb je daaraan. 

In Rotterdam heb ik gehoord, dat het niet uitgesloten moet 
worden geacht, dat de V.V.D. overweegt te zijner tijd met de 
P.v.d.A. samen te werken. Wat is uw laatste uitspraak. Is dit 
weer een geheel andere? 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Een charmante poging van de 
heer Aarden om verwarring te stichten, maar dat zal hem 
niet gelukken. Dit is heel evident. Ook in Rotterdam heb ik 
gezegd: Op dit ogenblik is er geen sprake van - ik heb de heer 
Aarden tot mijn spijt zowel in Maastricht als in Rotterdam 
onder mijn gehoor moeten missen - dat wij nu met de P.v.d.A. 
samen zullen gaan regeren. Ik heb aldaar uitdrukkelijk gezegd: 
Het is niet zo dat de uitspraak, die de heer Oud vóór mij en ik 
na hem hebben gedaan telkenmale voor de verkiezingen 
van: Wij zullen niet stappen in een kabinet met de P.v.d.A., be-
duidt dat het nooit zal zijn. Ik heb dat heel uitdrukkelijk ge-
zegd. Ik heb erbij gezegd, hetgeen ik vandaag wil herhalen -
hoe zou ik anders kunnen? -: Zolang de P.v.d.A. is zoals 
zij vandaag is, is er natuurlijk helemaal geen sprake van, maar 
afijn, deze partij wil ook niet, zodat het niets geeft. Zo is de 
werkelijke situatie. 
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Toxopeus 
Het enige dat zich vrij duidelijk aftekent, is, dat er een 

samengaan van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. aan de gang is. Ik 
signaleerde dat deze verbintenis nog niet zo hecht is, dat ook 
de benoeming van burgemeesters daaronder valt. Nederlandse 
Gedachten heeft de Minister van Binnenlandse Zaken ge-
kapitteld voor de benoeming van een C.H.U."burgemeester in 
Veenendaal; dat had een antirevolutionair moeten zijn, maar 
dat loopt zeker wel achter. 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): U greep ook wel eens mis! 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Natuurlijk, maar de heer Bies-
heuvel heeft helemaal geen gelijk. Hij heeft met mij geen ge-
sprek van de Achttien onderhanden. 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Weet u waar? Bij de Noord-
oostpolder. 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Uitstekende benoeming. 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Het was echt een misser. 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Een uitstekende benoeming. 
Ik had het overigens niet over het beleid inzake de benoeming 
van burgemeesters, maar wel over de samenspraak tussen de 
drie partijen en over het feit, dat daarin een merkwaardige 
misser zat. Ik wil mijn opvattingen over het samengaan, die 
als bekend mogen worden verondersteld in deze Kamer, niet 
herhalen. Wel wil ik zeggen, dat wij vandaag ten opzichte van 
eventuele concentraties wel wat meer te horen nebben ge-
kregen. De heer Den Uyl heeft dan wel niet gezegd, dat de 
P.v.d.A. niet zal samengaan met de K.V.P. van Schmelzer, 
maar wel heeft hij gezegd, dat hij er niet meer aan dacht met 
de P.v.d.A. mee te doen aan een formatie anders dan nadat van 
tevoren afspraken zouden zijn gemaakt - dat is naar ik aan-
neem een stembusakkoord — waarin voldoende waarbor-
gen voor de verlangens van de P.v.d.A. zouden zijn neergelegd. 

Daarna heb ik de heer Biesheuvel beluisterd, die zowel 
D'66 als de P.v.d.A. heeft gekapitteld voor het feit, dat zij 
vandaag eigenlijk zeggen met niemand te willen samenwer-
ken, want ook van D'66 zijn deze geluiden gehoord. Ik heb 
dit wel begrepen. Het is ook beter, dat men zulke bindende 
uitspraken niet zo ver vooruit doet. Ik zou graag een stembus-
akkoord willen. Ik zal dat eventueel, als het mogelijk blijkt, 
ook steunen, maar ik ga niet zo ver dat ik vandaag al zeg 
dat ik met niemand meer zou willen samenwerken. De heer 
Biesheuvel heeft dit naar mijn mening een tikje overtrokken, 
zoals wij dat hier noemen. Overdreven is geen nette parlemen-
taire taal. Het heeft bij mij enigszins de indruk gewekt, dat hij 
het niet alleen vanwege staatkundige moeilijkheden betreurde, 
dat de heren Den Uyl en Van Mierlo spraken zoals zij deden. 
Hij heeft een beetje de indruk gewekt, dat hij als een soort 
beklemmende mogelijkheid voor zich zag een permanente nood-
zaak tot samengaan met de V.V.D. Hij knikt, zodat ik kan 
vaststellen dat dit het dus was. Dit is een streven om terug 
te keren naar de lood-om-oud-ijzersituatie, die wij lange jaren 
hebben gekend. Iedereen zijn meug. Ik wil de heer Biesheuvel 
dan wel zeggen, dat de V.V.D. ook echt alleen bereid is aan 
een kabinet mee te doen, wanneer voldoende eigen doelstellin-
gen in het beleid kunnen worden ingebracht en herkend. 

Wanneer de heer Biesheuvel zo ruimhartig is, te zeggen dat 
men niet zo enghartig moet zijn, te zeggen dat men met de 
V.V.D. geen vernieuwingen kan nastreven, wil ik van mijn kant 
wel zeggen dat ik niet zo enghartig ben, te menen dat men met 
de A.R.P. helemaal geen evenwichtig beleid zou kunnen voeren. 
Er zit bij dat alles naar mijn smaak een stuk gevaar, waarover 
ik een woord wil zeegen. Er zijn opmerkingen gemaakt over 
ons kiesstelsel. Ik wil vandaag wel heel duidelijk zeggen dat 
wij ons stellen op het standpunt dat de evenredige vertegen-
woordiging dient te worden gehandhaafd. De redenen daarvoor 
zijn uitstekend uiteengezet in een rapport, door een commissie 

onder voorzitterschap van mijn vriend Geertsema uitgebracht, 
welk rapport door de V.V.D. in november van dit jaar zal 
worden behandeld. Tenzij er een onaangenaam wonder gebeurt, 
neem ik aan dat onze partij het met de fractie die altijd dat 
standpunt heeft ingenomen, eens zal blijken te zijn. Wij zullen 
ons verzetten tegen een wijziging van het kiesstelsel die de 
evenredige vertegenwoordiging geheel of ten dele opzij zet en 
zullen dat doen met kracht. Het doet mij genoegen dat ons 
geacht medelid de heer Schakel blijkens een uitspraak in 
Alphen dat standpunt deelt. Ik zal niet op alle kwesties, die 
zich rond de wijziging van de Kieswet kunnen voordoen, in-
gaan, maar wil twee punten noemen. Een stelsel dat ertoe leidt 
dat er twee partijen blijven, die naar Engels voorbeeld elkaar 
kunnen afwisselen, is dé weg naar verstarring van het bestel in 
de partijpolitiek en is ook dé weg naar een partijpolitiek estab-
lishment, zoals men dat tegenwoordig niet wil. Men mag oor-
delen over P.S.P., Boerenpartij en D'66 zoals men wil, maar 
het is een feit dat haar verschijnen en zeker het verschijnen van 
D'66 tot heroverweging van haar posities door de bestaande 
partijen een belangrijke stoot heeft gegeven. Dat verschijnen 
zou bij een districtenstelsel, een meerderheidsstelsel niet mo-
gelijk zijn geweest. Nu mag ik persoonlijk over de verschij-
ningen op zich zelf niet zo juichend zijn, over het feit dat zij 
konden verschijnen, juich ik wel. De competitie tussen partijen 
schijnt sommigen onwelkom te zijn. Voor mij is zij een motor 
van het democratische bestel, alleen zeg ik en blijf ik zeggen, 
dat men niet schismatiek moet willen wezen, maar de synthese 
meer moet zoeken dan de antithese. Geen misverstand dus: 
tegen een wijziging van het kiesstelsel die de uitslagen zou gaan 
vertroebelen - dat kan ook gebeuren met lijstverbinding binnen 
de kieskringen - , zullen wij ons verzetten; dat zijn nu zaken, 
waarover naar mijn oordeel de kiezers zich eerst zelf hebben 
uit te spreken. 

Nu het beleid, mijnheer de Voorzitter! Wat ons aantrekt in 
het beleid van dit kabinet, is het streven naar evenwicht, even-
wicht in meer dan één opzicht. Er is wel gezegd - het is in deze 
Kamer gezegd en ook daarbuiten - dat het kabinet geen visie 
toont en niet duidelijk genoeg prioriteiten voor meer jaren stelt. 
Meestal wordt dan bedoeld dat een van de overheidstaken uit 
het totaal naar voren zou moeten worden gehaald en dien-
overeenkomstig van geld voorzien. Nu hebben wij natuurlijk de 
prioriteit die de ontwikkelingshulp heeft gekregen, al gaat deze 
sommigen niet ver genoeg. Er zijn anderen die zeggen dat 
onderwijs, van zo groot belang voor onze toekomst, meer mid-
delen moet hebben. Weer anderen zien wegenbouw als van de 
grootste urgentie en willen daarvoor dan het meeste geld. Nog 
weer anderen willen dat geld besteden voor het verschaffen 
van werkgelegenheid. Zo zijn er tal van belangrijke en nuttige 
categorieën, waarin men dan de visie tot uitdrukking zou willen 
zien komen. Het totaal van de inkomsten is begrensd, hoe men 
fiscaal ook opereert. Het kan niet allemaal tegelijk. Wij hebben 
dat in het verleden gezien. Men zegt dan: Geen nood, stel dan 
prioriteiten en laat de andere categorieën dus achterblijven. 
Daarvoor zal men een meerderheid nodig hebben. Ik vraag mij 
af, of deze bij de verschillende inzichten omtrent de prioriteiten 
te halen zou zijn. Er komt dan nog iets bij. Zou men, als men 
het kon forceren, wel recht doen aan minderheden? Democratie 
is regeren bij meerderheidsbesluit met respect voor en bescher-
ming van minderheden. Het is m.i. de taak van de Regering te 
proberen de vele verschillende taken die er zijn, zo evenwichtig 
mogelijk in onderlinge afweging te behartigen. Dat gedoogt 
behalve in een noodtoestand niet, dat één taak al te veel boven 
de andere wordt voorgetrokken. 

Hier komt nog een argument bij. Er is een onderlinge samen-
hang van alle verschillende overheidsactiviteiten, die het zelfs 
niet mogelijk maakt, ze te zeer uiteenlopend te behandelen. 
Als men een goed spreidings- en werkgelegenheidsbeleid voor-
staat, vraagt dit om wegen, het vraagt om wetenschappelijk en 
technisch geschoold personeel, het vraagt om huizen, het vraagt 
om recreatieve voorzieningen, en dan noem ik maar een paar 
dingen, waarvoor de overheid moet zorgen. Alles, wat wij 
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willen doen, vraagt geld en dit moet verdiend worden. De 
voorwaarde voor de vooruitgang is dus: een gezonde econo-
mische groei. 

Mijnheer de Voorzitter! Mij komt het voor, dat het kabinet 
streeft naar evenwicht, zowel in de belangenbehartiging als in 
die economische ontwikkeling. Een belangrijke factor is dan 
natuurlijk, of het kabinet in het land vertrouwen vindt. Ik heb 
de indruk, dat dit het geval is. Juist vanavond is gepubliceerd 
- iedereen heeft dat wel gezien; het staat in het „Handelsblad"-
een onderzoek van het N.I.P.O., waaruit blijkt, dat een meer-
derheid onder de bevolking - ik hoop, dat ditmaal het onder-
zoek nu eens precies juist blijkt — zegt: wij willen, dat het 
kabinet maar blijft zitten. 

Het zijn opvallende cijfers, waarmee ik tal van anderen in 
deze Kamer wat zou kunnen prikkelen. Ik zie, nota bene, dat 
onder de aanhang van D'66 men 68 pet. van de ondervraag-
den vindt, die zeggen: blijf maar zitten! en dat het bij de 
P.v.d.A. is 40 pet. 

De heer Van Mierlo (D'66): Dit komt zeker van de men-
sen, die volgens de voorspellingen van het N.I.P.O. ons één 
zetel in de Kamer zouden geven! 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Ik weet het niet, maar zij heb-
ben iets geleerd. 

Het grappige is, dat ik noch uit de redevoering van de heer 
Van Mierlo noch uit die van de heer Den Uyl heb bespeurd, 
dat zij enige aandrang voelden, het kabinet naar huis te stu-
ren. Maar goed, dat past dan wonderwel bij de opinie, die in 
hun achterban toch blijkt te heersen. Er is vertrouwen. 

Ik geloof, dat een van de factoren is, dat de prijsstijging ge-
ringer was dan in voorafgegane jaren. Men ziet dat wel, al 
wil ik niet zeggen, dat men dergelijke dingen precies in de por-
temonnaie voelt. Het is ook een zaak van vertrouwen in het 
beleid, als men dat ziet, maar wellicht is het ook een gevolg 
van dat vertrouwen. Men moet die weg voortzetten, alleen 
al om wille van hen, die door inflatie puur armer worden. 

Dat het kabinet, om dat evenwicht te bereiken, ook heel 
moeilijke beslissingen niet uit de weg gaat, staat voor mij 
vast, en het blijkt uit het feit, dat men binnen de ruimte is 
kunnen blijven. Dit heeft zonder de minste twijfel heel moei-
lijke discussies en heel zware beslissingen gevergd. 

Dat het allemaal zo moeilijk is, is voor mij een aansporing, 
het kabinet aan te sporen tot het betrachten van de hoogst 
mogelijke efficiency. Ik zal er niet over uitweiden; dit zou te 
veel tijd vragen. Mijnheer de Voorzitter! Onze voortgezette 
economische groei, zoals die in de Macro-Economische Ver-
kenningen als mogelijk wordt aangegeven, is natuurlijk af-
hankelijk van eveneens veronderstelde factoren. Een van die 
factoren is de maat van de loonstijging. Wij gaan de weg op 
van de vrije loonvorming en ik wil op dit moment niet méér 
doen dan de hoop uitspreken, dat in het overleg men met de 
relevante factoren terdege rekening zal houden en dat men 
dus over de Noordzee kijkt naar de situatie in Engeland en 
zich goed voorneemt, die toch vooral te vermijden. 

Als ik zeg, dat ik met de richting van het beleid akkoord ga, 
mijnheer de Voorzitter, betekent dit natuurlijk niet zonder 
meer, dat ik overal vind, dat het beleid is geslaagd; wel, dat 
ik de richting onderschrijf, en ook, dat ik het verwijt, als zou 
er geen visie zijn, afwijs. 

Nu een enkel woord over het buitenlands beleid, mijnheer de 
Voorzitter. Ik meen, dat het gebeurde in Tsjechoslowakije -
de situatie nog in Tsjechoslowakije — het denken over deze 
zaken toch wel beheerst. De vrees, die wij hier verleden jaar 
uitspraken, namelijk dat van een werkelijke ontspanning niet 
zou mogen worden gesproken, is naar onze mening beves-
tigd. Ik geloof niet, dat er sprake van is, dat de Duitse 
Bondsrepubliek, laat staan enig ander N.A.V.O.-land, agres-
sieve bedoelingen heeft. Het zou ook niet door de N.A.V.O. 
worden toegestaan. De Russen weten dit. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik herinner de Kamer aan een 
debat, dat wij hebben gehouden op 4 oktober 1966 over de 
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vraag, of wij de leden van de C.P.N, in deze Kamer zouden 
opnemen in een paar vaste commissies. De heer Nederhorst 
heeft toen gezegd: ach, laten wij dat maar doen; die Russen 
weten door hun spionage toch alles en zeker wat in die com-
missies wordt verteld, is niet geheim. Ik vond dit een onjuist 
argument en ik heb dat toen ook gezegd, maar daarom gaat 
het nu niet. Waar het wel om gaat, is, dat de heer Neder-
horst die overtuiging heeft en had en vermoedelijk te recht 
had en heeft. Hij moet dan ook ervan overtuigd zijn, dat 
de Russische leiders weten, dat de N.A.V.O. niet kan en niet 
wil aanvallen. 

Als het Russische volk dat niet weet, als in dat volk nog 
de angst van 1940-1945 leeft, kan dat alleen zijn, doordat dit 
volk niet of verkeerd is voorgelicht. Dat is een normaal ver-
schijnsel in iedere dictatoriaal geregeerde staat. 

Onder die omstandigheden is de vraag van ons geacht mede-
lid de heer Bos om een neutrale zone uit een oogpunt van 
beïnvloeding van de publieke opinie dan ook zinloos, zoals die 
vraag ook zinloos is uit een oogpunt van beïnvloeding van de 
mening in het Kremlin. 

Ik heb reeds eerder namens mijn fractie gezegd, dat ik van 
oordeel ben, dat de contacten met de landen achter het IJzeren 
Gordijn moeten worden voortgezet, maar dan uit een positie 
van kracht. Wanneer de heer Schmelzer aan de hand van het 
artikel van Zacharow spreekt, zoals hij sprak, dan kan ik zeg-
gen, dat wij die opvatting geheel delen. Ik wens niet een 
nieuwe bewapeningswedloop, maar ik verlang wel een N.A.V.O. 
die in staat is, iedere aanval met conventionele wapenen zo-
danig af te slaan, dat de tegenpartij of ervan afziet of wordt 
gedwongen tot een grote oorlog. Ik verwacht en ik hoop, dat 
die tegenpartij er dan van zal afzien. Dat eist niet, dat de 
N.A.V.O.-strijdkrachten precies gelijk zullen zijn aan of zelfs 
sterker zijn dan die van het Warschaupact, maar het eist wel, 
dat zij niet te veel achterblijven, iets, waarvoor ik thans be-
vreesd ben. Wie de defensienota leest, ziet dat de N.A.V.O. 
b.v. rond 5000 tanks heeft tegenover het Warschaupact rond 
26 000 tanks. Ik ga niet in op de militaire evaluatie, maar ik 
stel, dat ik weiger het de Russen aantrekkelijk te maken, ergens 
door te drukken. Dan wordt de afschuwelijke keuze: toegeven 
of een atoomoorlog. Tot die keuze mag het Westen niet wor-
den gedwongen. Ik ga ervan uit, dat de Russen ongeveer nauw-
keurig weten wat wij militair hebben. Ik ga ervan uit, dat, als 
zij een nog sterker overwicht willen dan zij nu hebben, zij dit 
niet voor de grap willen en dat wij dan moeten volgen. Als 
dat gebeurt, kan men in zekere zin van een wedloop wederom 
spreken, maar dan met de N.A.V.O. als een constante goede 
tweede. Dat is dan een wedloop, die ons wordt opgelegd. Een 
onvoldoende afweer mogen wij noch de vrije wereld noch de 
onderdrukte volken noch onszelf aandoen. Daarom meen ik, 
dat, als de N.A.V.O.-raad na grondige afweging van de poli-
tieke en militaire aspecten zou besluiten, dat versterking in 
weike vorm ook nodig is, Nederland daarin zijn aandeel zal 
moeten dragen. Ik zeg dit heel rustig; wij zijn allerminst in 
paniek, wellicht het minst van allen, want wij hebben, helaas, 
nooit veel beters verwacht. 

Als complement op dat beleid - niet als alternatief - die-
nen te worden gezien de activiteten, gericht op het bevor-
deren van een betere verstandhouding met de Oosteuropese 
landen, alweer uit een positie van kracht. 

Wat mij zeer veel zorg baart, is de positie van de Verenigde 
Naties en het falen ervan. De oorlog tussen de Arabische landen 
en Israël hebben zij niet alleen niet voorkomen, maar de 
troepen van de V.N. verdwenen zelfs toen hun aanwezigheid 
juist zin ging hebben. In Biafra gebeuren de verschrikkelijkste 
dingen, doch de V.N. staan machteloos, zelfs om het verhon-
geren van mensen en kinderen te beëindigen. In de Tsjechslo-
waakse zaak hebben de V.N. natuurlijk niets kunnen doen. Hoe 
ziet het kabinet de toestand van de V.N. op dit moment? Er 
is een enorm snelle groei geweest van het aantal lidstaten en 
ik geloof, dat het denkbaar is, dat een herstructurering nodig is 
geworden. 
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De secretaris-generaal, de heer Thant, wilde niet aanblijven 

na ommekomst van zijn termijn. Hij moest wel, omdat er nie-
mand anders was en er grote druk op hem werd uitgeoefend. 
Ik respecteer hem voor zijn aanblijven, maar ik acht hem niet 
de krachtige man, die de V.N. tot een grotere macht in de 
wereld kan maken. Ik meen oprecht, dat een ander zijn taak 
zou moeten overnemen, hoe moeilijk het ook is, die ander te 
vinden, en hoe moeilijk het ook zal zijn om die ander dan 
benoemd te krijgen. Wil het kabinet zich uitspreken over de 
zaak, als dat mogelijk is? Is er een initiatief van Nederland in 
dezen denkbaar? Laten wij ons dit realiseren: willen de V.N. 
niet steeds verder wegzinken in de onmacht, dan zal er iets 
moeten gebeuren. Ik geloof, dat wat ik zeg daartoe zou kun-
nen bijdragen. 

Wij mogen de Verenigde Naties het lot van de Volken-
bond niet laten delen. Platonische liefdesverklaringen dra-
gen tot kracht van de Verenigde Naties weinig bij. 

Bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Za-
ken zal stellig nog over vele andere onderwerpen worden ge-
sproken. Ik heb er slechts enkele van behandeld en ik moet 
er een aantal van laten liggen. Toch wil ik over enkele on-
de rwerpen nog iets zeggen. 

Ik wil in de eerste plaats iets zeggen over de kwestie 
Biafra. Ik ga mij uitdrukkelijk niet verdiepen in oorzaken 
en gevolgen; ik spreek mij ook niet uit over de vraag, wie de 
eerste schuldige is. Hoe het dan ook mag liggen: het kan niet 
verantwoord zijn dat vele mensen en kinderen verhongeren 
ondanks het feit, dat de wereld buiten Biafra zou willen hei-
pen. Ik sluit mij aan bij de vragen die over dit onderwerp 
zijn gesteld aan de Minister van Buitenlandse Zaken. Ik neem 
aan, dat hij ze wel namens het kabinet zal willen beantwoor-
den. Is er werkelijk niets te doen? Ik weet, dat men zich tot 
Engeland heeft gewend. Ik weet ook, dat er wapens van Rus-
sische zijde worden geleverd. Hoe liggen die verhoudingen? 
Wil men en kan men hieraan nog iets doen? 

Ik wil ten slotte nog een heel trieste vraag stellen, nl. deze: 
Hoe is de stand in werkelijkheid, valt er eigenlijk nog wat te 
doen? Men krijgt wel eens de indruk, dat de zaak vrijwel is 
beslecht. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil - om mijn redevoering te be-
korten - slechts kort over de ontwikkelingshulp spreken. Het 
beleid zoals het is uitgestippeld in het vierjarenplan is in gro-
te lijnen — ik onderstreep dit - voor mijn fractie aanvaard-
baar. Het verheugt ook ons, gelijk het anderen heeft ver-
heugd, enkele suggesties in dat beleid terug te vinden. Wij 
hebben aangedrongen op de meerjarenplanning en het con-
centreren van de hulp op een aantal ontwikkelingslanden. 
Onze taak blijft voor ons in hoofdzaak die volken te helpen, 
die zichzelf kunnen gaan helpen en die op die manier een vol-
waardige plaats in de wereld kunnen gaan innemen. 

Ik wil nog een enkele opmerking over Israël en de Arabi-
sche landen maken. 

In de memorie van toelichting van de begroting van Bui-
tenlandse Zaken staat daaromtrent, dat de Regering de Ver-
enigde Naties ziet als een bij uitstek geschikt orgaan om het 
conflict te regelen. Er staat dan: dit is zo, omdat het onder-
linge wantrouwen der partijen hen weerhoudt de eerste stap 
te doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Is het niet zo, dat Israël zich bereid 
heeft verklaard, met de Arabische landen rechtstreeks te 
onderhandelen? Is het. niet zo, dat de Arabische landen geen 
rechtstreeks gesprek met Israël willen, vooral omdat zij Is-
raël niet willen erkennen? Als dit allemaal wel het geval is, 
is er dan niet ten onrechte gezegd: geen van beide wil een 
stap doen? 

Naar mijn gevoel heeft Israël gelijk met te zeggen: wij wil-
len rechtstreeks onderhandelen. De bemiddeling van de Ver-
enigde Naties is de vorige keer niet zo'n succes geworden, dat 
men Israël mag vragen dit op die manier nog een keer te 
aanvaarden. 

Ik geloof, dat het best uitgesproken mag worden: ook vanuit 
dat standpunt kan en moet men ijveren voor een oplossing 
van het conflict en moet men streven naar een oplossing 
van het vluchtelingenvraagstuk; misschien kan men vanuit 
een concreet standpunt meer bereiken dan vanuit dat vage, 
wat men noemt wat genuanceerd zich opstellen met allebei 
wat gelijk te hebben. 

Ik wil ten slotte nog iets over Europa zeggen. 
Er is een aantal plannen gesmeed na het laatste of mis-

schien wel voorlaatste veto van de generaal tussen de Vijf en 
de kandidaat-leden van de E.E.G. om te komen tot samen-
werking op gebieden waarop de Verdragen van Rome geen 
betrekking hebben. Het ging niet tegen Frankrijk, maar vóór 
het voortzetten van het streven naar een Verenigd Europa. 
Frankrijk zou altijd welkom zijn. 

Wij hebben nu gezien, dat de bondskanselier voor de gene-
raal is gezwicht. Ook het minivoorstel tot enige samenwer-
king wordt door de Bondsrepubliek nu niet gesteund. Zo te 
zien is de heer Harmei blijven volhouden. Ik neem aan, dat 
ook Nederland dit doet. Ik zou gaarne duidelijk vernemen, 
wat het inzicht van het kabinet is en welke de politiek is die 
het kabinet wil gaan voeren. Wordt het nu de Vier met die 
kandidaten, wil men doorgaan, wat zeggen vooral ook die 
kandidaat-leden van de zaak? 

Ik wil wel zeggen, mijnheer de Voorzitter, het is goed dat 
het kabinet dit opnieuw hoort: wij zijn er voorstanders van, 
alles te beproeven wat maar kans op succes kan bieden. Wij 
hebben op het ogenblik dringend behoefte aan volledige dui-
delijke informatie. 

Ik kom nu tot het binnenlandse beleid. Ik wil in de eerste 
plaats iets over de werkgelegenheid zeggen. Ik ben van me-
ning, dat het kabinet die zaak op de juiste, voorzichtige wijze 
aanpakt. 

Wij zitten in de curieuze situatie van overspanning en 
structurele werkloosheid tegelijk. Zou de structurele werk-
loosheid gelijkmatig over ons land zijn verspreid, dan zou men 
spreken van een evenwicht op de arbeidsmarkt en misschien 
zelfs weer van een tendens van overspanning. De laatste ge-
gevens, die wij hebben ontvangen, tekenen de situatie heel 
duidelijk. Wij kunnen ons geen nieuwe overspanning permit-
teren. Een economische teruggang zal zeer moeilijk zijn op 
te heffen. Ernstige werkloosheid, die bijna niet te cureren is, 
zal het gevolg daarvan kunnen zijn. Wij kunnen echter ook 
niet blijvende werkloosheid voor duizenden aanvaarden. 
Daarom zijn grote stuurmanskunst en voorzichtigheid gebo-
den. Stimuleringsmaatregelen vallen niet in een afgesloten 
hokje; zij kunnen altijd invloed uitoefenen buiten de grenzen 
van het gebied, waarvoor zij eigenlijk zijn bedoeld. En het ge-
beurt ook wel, mijnheer de Voorzitter! Over deze kwestie 
komen wij natuurlijk nog uitvoerig te spreken. Ik heb de in-
druk, dat men, althans wat de geldmiddelen betreft, voldoen-
de doet en dat men stellig ook op de aanwending van deze 
middelen nauwgezet moet toezien. In dit verband wil ik over 
slechts twee gebieden iets opmerken. Hedenmiddag hebben 
wij geconstateerd, dat de geachte afgevaardigde de heer 
Schmelzer een pleidooi voor Limburg voerde en dat de ge-
achte afgevaardigde de heer Den Uyl, zijn omissie bespeu-
rende, terstond een interruptie in de microfoon plaatste, om-
dat ook de Partij van de Arbeid Limburgse kiezers heeft. Ten 
slotte hebben wij gehoord, dat de geachte afgevaardigde de 
heer Biesheuvel een staalkaart van Nederland op tafel bracht. 
Ik blijf op het ogenblik bij Limburg en Groningen. Ook naar 
ons oordeel moet Limburg bepaald worden gezien als een ge-
bied waar een morele verplichting rust. Van overheidswege 
is beslist, er mijnen te sluiten. Wij hebben het vertrouwen, dat 
het goed gebeurt. Wij hebben de ervaring, die men kennelijk 
ook in andere kringen heeft opgedaan, namelijk dat men in 
de streek zelf het vertrouwen begint te verliezen. Daar is wei-
licht via de weg van een psychologische aanpak al een hele-
boel te bereiken. In dit verband wil ik ook een blik werpen op 
het noorden, waar wij te doen hebben met een curieuze land-
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bouwsituatie. Ik denk hierbij aan de boeren met bedrijven, 
voor wie geen opvolger meer is te vinden en bovendien aan 
de structurele werkloosheid buiten de landbouw. Ik zal gaar-
ne zo concreet mogelijk vernemen, hoe men deze zaken, met 
elkaar samenhangend en elkaar beïnvloedend, op de beste wij-
ze denkt aan te pakken. Ik geloof, dat een industriële ont-
wikkeling van Groningen ook een stuk van de landbouwpro-
blematiek zal kunnen helpen oplossen. Structuurverbetering 
in de landbouw is noodzakelijk, maar het duurt nogal lang, 
voordat men de resultaten ervan ziet. 

De loonsomheffing, die wordt gesuggereerd - zij wordt 
nog niet voorgesteld - , de herverdeling van inkomsten lijkt 
mij op het ogenblik nog weinig aantrekkelijk. Een soortgelijk 
stelsel is in Engeland met geheel andere bedoelingen gehan-
teerd. Hier zou het moeten dienen om via een in administra-
tief opzicht zeer omslachtig systeem op kosten van de bedrij-
vigheid in het westen de probleemgebieden te helpen. Wij zul-
len het maar afwachten, maar aantrekkelijk vinden wij het 
op dit moment niet. Het lijkt ons wel zeer ingewikkeld en wei-
nig doorzichtig te worden. 

Vervolgens wil ik nog een enkele opmerking maken over 
de belastingmaatregelen. Bij de formatie van dit kaninet is 
vastgesteld - thans kom ik op datgene, wat de geachte af-
gevaardigde de heer De Goede heeft gezegd - , dat de ge-
volgen van de reële stijging van het nationale inkomen door 
de progressie in de tarieven van loon- en inkomstenbelasting 
in de eerste twee jaren niet zouden kunnen worden opgeheven 
en dat bij de afweging van belang zou worden bezien, hoe 
het zat in de tweede twee jaren. Het ging om een afwegen 
van belangen. Op 5 april van dit jaar heb ik in Maastricht tot 
de vergaderende V.V.D. gezegd, dat ik niet verwachtte, dat 
in deze kabinetsperiode aan dit probleem - het is wel dege-
lijk een probleem; het is helemaal niet onfatsoenlijk om dit 
woord te gebruiken; het gaat ongeveer om de enige prioriteit, 
die van de zijde van het Departement van Financiën in de 
vele prioriteiteneisen kan worden ingebracht - iets zou kun-
nen worden gedaan, omdat andere taken nog zoveel geld 
vroegen. 

De heer De Goede (D'66): Het is voor de kiezers, in het 
bijzonder voor de kiezers van de heer Toxopeus, natuurlijk be-
langrijk, dit in de verkiezingstijd te horen. 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! In de 
verkiezingtijd is nooit door ons gezegd: Dat zullen wij ver-
lagen. Ook de geachte afgevaardigde de heer De Goede kwam 
nooit op onze verkiezingsvergaderingen. 

De heer De Goede (D'66): Nou en of! Ik heb er vele be-
zocht. 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Ik heb u er nooit gehoord. 
Is dit juist? 

De heer De Goede (D'66): Ik heb u wel in debat gehoord 
met de geachte afgevaardigde de heer Vondeling. U komt al-
tijd op voor de stijging van de overheidsuitgaven, die u niet 
wenst. Ik constateer nu, dat dit kabinet, met mijn instemming, 
een steeds hoger percentage van het nationale inkomen reser-
veert voor de overheidsuitgaven. U moet echt nog eens nale-
zen, wat u aan de kabinetsinformateur hebt geschreven. 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Dat behoef ik niet te doen, 
want dat weet ik nog wel. 

De heer De Goede (D'66): Maar dan had u datgene, wat 
u nu hebt gezegd, in de brief aan de informateur moeten 
zetten. 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Neen, helemaal niet. Wij zou-
den het afwegen, hebben wij gezegd. Daarover hebben wij 

heel lang gesproken en wij hebben gezien, hoe de zaken erbij 
stonden. Wij weten op een bepaald ogenblik heel wel af te 
wegen, of er nog concrete mogelijkheden bestaan om bepaal-
de taken af te kappen, ja of neen. Die mogelijkheden waren 
er niet. Dat is heel duidelijk. 

De heer De Goede (D'66): Er staat in uw brief aan de infor-
mateur, dat u de reële progressieneutralisering hoge prioriteit 
geeft, dat u de nominale progressieneutralisering een nóg 
hogere prioriteit geeft, maar er staat niet bij, dat u de uit-
gavenstijging ten behoeve van de algemene voorzieningen 
een nog hogere prioriteit geeft. Dat had erbij moeten staan. 
Dan was u nu in overeenstemming met wat u in Maastricht 
hebt gezegd. 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Dat is de zogenaamde in- en 
uitlegkunde, maar dat is niet waar. Ik heb aan de informateur 
de heer Zijlstra heel duidelijk geschreven en ook met hem 
besproken, hoe wij erover dachten. Ik heb gezegd: de nomi-
nale kop moet eraf. Welnu, dat gebeurt ook en daarmede ben 
ik content. Ik heb gezegd: er is naar ons oordeel een zeer hoge 
prioriteit voor de reële progressiekop. Ik heb helemaal niet 
gezegd: dat moet dan maar af van allerlei overheidsuitgaven. 
Daarover hebben wij uitvoerig van gedachten gewisseld en 
dat staat allemaal in de stukken. Wij hebben toen gezegd: wij 
zullen zien, hoe dat zit. Het is uitgesloten — misschien kan de 
heer De Goede dat wel - dat je met een aantal fractievoor-
zitters even het beleid voor een jaar zelfs in details gaat 
vastleggen. Dat gebeurt ook niet. Men stelt prioriteiten en 
kijkt, hoe men dat samen politiek zal oplossen. Zo is het ge-
beurd en de belofte, om het anders te doen, is van mijn lip-
pen nimmer gekomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Die reëele progressiekop kan men dus 
niet missen. Ik betreur dat en ik spreek ook heel graag uit 
dat ik het betreur. Ik heb al gezegd: het is een heel honora-
bele zaak om daaraan iets te doen, maar wij hebben de situ-
atie moeten aanvaarden. Wij zien niet de mogelijkheid - af-
wegende wat het kabinet ons voorzet — om daaraan iets te 
doen. Dan gaat het daar om belastingheffing op iets, wat men 
reëel meer heeft ontvangen. Dat is niet het geval bij de nomi-
nale progressie; daar heeft men realiter geen groter inkomen 
gekregen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij aanvaarden dus deze situatie, 
maar wij zullen ernaar blijven streven - als ik de heer De 
Goede daarmede een plezier kan doen, wil ik het hier nog 
wel eens zeggen - om het in de toekomst anders te doen. 

De heer De Goede (D'66): Dat onderscheidt u niet van an-
dere partijen. 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Ja, dat onderscheidt ons toch 
wel van bepaalde partijen. Er zijn ook mensen, die het niet of 
nauwelijks durven uitspreken. Ik durf het wel. 

Mijnheer de Voorzitter! Het optrekken van de belastingvrije 
voet heeft onze zegen, met name omdat daarbij aan degenen 
met lage inkomens wordt tegemoetgekomen in de stijging van 
de kosten van levensonderhoud. 

Dan is er de automatisering van de inflatiecorrectie. Ik heb 
daartegen zelf altijd wat bedenkingen gehad, psychologisch-
economische bezwaren, zoals: men gaat de anti-inflatoire 
druk wegnemen, men gaat als het ware aanvaarden dat er 
altijd inflatie zal zijn. Ziende echter, hoe moeilijk deze za-
ken zijn, ziende hoe dan het Rijk bij wege van „stiekeme dief-
stal" zonder één beslissing van Regering en parlement ieder 
jaar meer geld krijgt, ben ik nu van mening, dat het in 
derdaad het beste is, die beslissingen wèl te moeten nemen. 
Om ze te kunnen nemen, moet men automatiseren. Ik betreur 
de weg van het voorontwerp. Het getuigt naar mijn oordeel 
van te weinig overtuiging en het zal te lang duren. 

Met een gevoel van wanhoop — ik kom er eerlijk voor uit -
kijk ik aan tegen ve voorgenomen accijnsverhoging op tabaks-
artikelen; niet omdat ik zelf zoveel rook - dat doe ik wel -
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maar omdat elke keer opnieuw dezelfde categorie kleinhan-
delaren een tik krijgt: èn de verhoging van de tabaksaccijns 
èn de invoering van de nikkelen guldens èn de b.t.w. èn 
het feit, dat men in België een ander beleid voert, brengen 
met name voor de sigarenwinkeliers in de zuidelijke provin-
cies een lawine van narigheid, waarvoor wij alleen langs de 
weg van bepaalde belastingmaatregelen iets terug kunnen doen. 
In de verkiezingsmanifesten worden in het algemeen juist aan 
deze groep dierbare woorden gewijd. Een tweede is, wat er 
wordt gedaan. Ik hoop dat de correcties, die zullen worden 
aangebracht, juist voor deze groep toch een reële betekenis 
zullen hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! De zelfstandigen in het algemeen 
vragen onze aandacht. Er komt - en dat lijkt mij wel goed 
- een onderzoek naar hun fiscale positie. 

Ik zou wel willen, dat wij dat rapport hadden als wij over 
de verschillende tarieven moeten gaan spreken. Wie zal dit 
onderzoek ondernemen? 

Ik heb de inlichting gekregen, dat het met het beleid ten 
aanzien van de bedrijfsgenoten in het midden- en kleinbedrijf 
niet helemaal zo is, als het zou moeten wezen. Meer inspraak 
en meer overleg lijken ons noodzakelijk. 

Een regeling voor de werkende gehuwde vrouw is in dit 
kader naar ons oordeel van grote betekenis. Wij blijven daar-
bij voorstanders van een gescheiden belastingheffing. 

Ten slotte een enkele opmerking over de versterking van 
onze democratie, de eerste verdedigingslinie, die wij hebben, 
tegen welke vorm van anarchie of dictatuur dan ook. Het is 
niet een onderwerp waarover men uitputtend kan spreken. 
Ik zal mij dus zeer beperken. 

Ik heb met instemming gezien, dat het kabinet grotere 
openbaarheid van het openbaar bestuur wil en daarvoor een 
commissie, onder leiding van ons geacht medelid de heer Bies-
heuvel, heeft ingesteld. Ik geloof, dat grotere openbaarheid 
is gewenst. Ik geloof ook, dat dit mogelijk is. De sleur en al-
lerlei verkeerde overwegingen leiden tot te grote geheimzin-
nigheid. Men kan echter — die waarschuwing wil ik niet na-
laten uit te spreken — ook doorslaan naar te grote open-
baarheid en daarmee het gehele democratisch proces lamleg-
gen. Ook provinciale en gemeentelijke autoriteiten lijden wel 
aan die geheimzinnigheid. Ik zou graag vernemen, hoe het 
kabinet denkt, als het tot conclusies komt, ook daar die con-
clusies te doen doordringen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het voornemen om een z.g. par-
lementaire ombudsman in te voeren, heeft niet onze onver-
deelde instemming. Wij geven nog altijd vrij sterk de voor-
keur aan de ombudsman „sec". Wij zullen de discussie daar-
over moeten afwachten, maar het doet mij in ieder geval ge-
noegen, dat er eindelijk iets aan de zaak gaat gebeuren. Het 
is een onderdeel van de strijd tegen het gevoel van onmacht 
dat de burger heeft. Wil de burger meer belangstelling krij-
gen - dat moet ik, geloof ik, zeggen in plaats van „houden" 
- dan zal er toch het een en ander moeten gebeuren. Invloed 
in de politiek kan hij hebben, maar er is een merkwaardig 
grote laksheid bij het Nederlandse electoraat. Men organi-
seert zich niet in de meerderheid van de politieke partijen, 
waar men de invloed kan uitoefenen. 

Een samenleving kan niet bestaan bij de gratie van de ver-
vulling van materiële voorwaarden alleen. Geestelijke waar-
den zijn volstrekt onontbeerlijk. Het is duidelijk, dat het onder-
wijs hier een hoogst belangrijke functie heeft. Afwegen van 
de doelstellingen van het onderwijs is aan de gang. Moet het 
zijn gericht op de materiële vooruitgang? Of moet het ook 
of meer op de geestelijke vooruitgang zijn gericht? Ik geloof, 
dat die doelstellingen elkaar overlappen, maar er is een te-
neur van vermaterialisering, vanzelfsprekend en bijna onver-
mijdelijk. De ontwikkeling van de techniek en de technolo-
gie doen de behoefte aan wetenschappelijk geschoolde mensen 
groeien. Specialisten moeten wij hebben. De groeiende aan-
tallen studenten werken schoolsheid in de hand. Een tegen-

Toxopeus e. a. 
hanger is nodig en moet naar mijn mening ook door het kabi-
net worden gestimuleerd. 

Ten aanzien van het onderwijs wil ik nog één punt noemen. 
Bij de personeelssituatie worden gehuwde onderwijzeressen en 
definitief gepensioneerde onderwijzers onder één noemer ge-
bracht. Dat is fout. Het lijkt wel alsof men het beroep op de 
gehuwde vrouw alleen mag doen in uiterste nood. Ik ben het 
daarmee oneens. Echter, mijnheer de Voorzitter, alleen het 
onderwijs kan het niet doen. Ik zou er niet over mogen spre-
ken, als ik niet van mening was, dat het gehele cultuurbeleid 
wel degelijk behoort tot de taken van de overheid. Stimule-
ren, activeren, mogelijkheden scheppen zijn hier de middelen 
die moeten worden aangewend, want de burgers zelf zullen 
toch hoofdzakelijk werkzaam moeten zijn. Dan zal men de 
uitingen van cultuur, met name die, welke men stellen kan 
tegen de meer exact gerichte onderdelen van de cultuur -
het is een verzamelwoord — moeten stimuleren. Dit is niet 
een eenvoudige maar wel noodzakelijke zaak. Primair moe-
ten zijn de inventiviteit en de activiteit van de burgers zelf. 
Ik geloof ook te mogen zeggen, dat de burger meer dan al-
leen een symbolisch offer behoort te brengen voor de moge-
lijkheden om deel te kunnen nemen. Toch zijn zij in hoge 
mate van de overheid afhankelijk. 

Een actief beleid acht ik in dit opzicht een noodzakelijk 
sluitstuk — en nu „sluitstuk" in de gunstige zin van het 
woord — op een evenwichtig beleid. Een beleid kan vandaag 
niet evenwichtig worden genoemd, wanneer het niet genoeg 
aandacht geeft - ik zal nu niet treden in alle onvrede, die er in 
de wereld is, maar die een deel van zijn oplossing zou kun-
nen vinden in de cultuur - aan de culturele aspecten van 
de samenleving van de toekomst, die anders misschien hele-
maal niet eens een samenleving zou kunnen zijn. 

De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Het 
kabinet zit op rozen na het bekend worden van de miljoenen-
nota. De heer Biesheuvel heeft dit al aangehaald uit „Elsevier", 
bekend orgaan van hoveniers. En eerlijk gezegd, als je het soort 
zorgen beziet, dat de Regering zegt te hebben, dan klopt dat 
wel, want die zorgen zijn alleen over de zaken, die goed gaan, 
zoals de winsten, investeringen, export; weinig zorgen zijn er 
over de vele zaken die niet goed gaan; ik zal straks nog een en 
ander hierover zeggen. 

Op rozen dus. Een geestverwant blad van „Elsevier" — „De 
Telegraaf" — zei het op een andere manier: Er is geen alter-
natief voor dit kabinet. En het bekende weekblad van D'66, 
„de Haagse Post", stemde daar eigenlijk mee in. Het is trouwens 
ook de mening van de heer Van Mierlo, als hij op het congres 
van zijn partij de toenadering van de kant van de P.v.d.A. af-
wijst met als voornaamste argument, dat zij toch geen meer-
derheid zullen krijgen. 

Deze redenering berust natuurlijk op de meest primitieve 
neuzentellerij en dit, terwijl toch de laatste tien jaar hebben 
laten zien, dat die neuzentellerij bepaald niet altijd beslissend is. 
Het tekent alweer D'66, dat zij in één jaar tijd van hemel-
bestormers tot neuzentellers zijn geworden. Volgens sommigen 
zelfs tot cententellers. 

Zoals Karl Marx al zei, mijnheer de Voorzitter: Het is het 
maatschappelijk zijn, dat het bewustzijn bepaalt. 

Wij zijn zo vrij te menen, dat ook ditmaal D'66 noch „De 
Telegraaf" het laatste woord hebben. 

Men kan de vraag, of er een alternatief is voor deze Regering, 
niet beantwoorden zonder een andere vraag te stellen, namelijk: 
Is er een alternatieve politiek voor de politiek van deze Rege-
ring? Hoe is die alternatieve politiek en leeft deze in Nederland? 
Ik geloof, dat dit het hoofdpunt van de politieke discussie van 
vandaag en van de laatste tijd is. Ik geloof, dat het ook het 
hoofdpunt van de discussie is, die binnen de P.v.d.A. plaats-
vindt. Wij hebben de situatie gehad, dat er de Regering-Marijnen 
was, met de heren De Jong en Luns, toen de Regering-Cals, met 
de heren De Jong en Luns, en nu de Regering-De Jong met de 
heer Luns. De tussenregering was dan een combinatie met de 
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P.v.d.A. Er waren wat verschillen, maar helaas zeer weinig. De 
hoofdlijnen van het beleid bleven gelijk. En daaruit komt de 
vraag voort, wat nu werkelijk een andere politiek zou inhouden. 

In het verleden is in dit verband vaak het woord „ombuigen" 
gebruikt. Wij weten nu, wat de ombuigerij waard was. De tot 
minister geworden parlementariërs bogen meestal sneller om 
dan de regeringspolitiek, om dan, als zij genoeg gebogen waren, 
als hoepel te worden gebruikt. De heer Vondeling is er een 
schoolvoorbeeld van, trouwens, ook de heer Den Uyl kon er 
wat van. 

Nu het vraagstuk van een alternatief voor deze Regering ter 
discussie staat, willen wij zeggen, dat een andere regering in de 
eerste plaats moet betekenen: een andere politiek en dan niet 
door deze zogenaamde langzame ombuiging van binnenuit, 
maar door op hoofdzaken te breken met wat deze Regering 
doet. 

Bij herhaling hebben zowel de heer Den Uyl als de heer Von-
deling de laatste tijd gesteld: Wij willen regeringsmacht uit-
oefenen. Ik meen, dat dan toch iedereen er recht op heeft een 
precies antwoord te krijgen op de vraag: Om wat te doen met 
die regeringsmacht? Is het om met bepaalde accentverschillen 
binnen hetzelfde raam te werken als dit kabinet, zoals in het 
verleden is gebeurd? Of is het om een wezenlijk andere politiek 
te voeren? Helaas hebben wij daarop ook vanmiddag van de heer 
Den Uyl geen duidelijk antwoord gekregen. 

Wie praat over een alternatief, moet zich realiseren wat de 
hoofdlijnen van het beleid van het kabinet-De Jong zijn. Hij 
moet zich ook realiseren, dat dit niet een kwestie van een per-
soonlijke keuze is van mijnheer De Jong of mijnheer Witteveen 
of mijnheer Luns, maar een beleid, waar bijzonder sterke mach-
ten achter staan, zowel economische als politieke. Geen ano-
niemc machten, zoals hier vanmiddag een paar keer is gezegd. 
Geen specialisten zonder gezicht, zoals de heer Van Mierlo het 
heeft uitgedrukt. Om de drommel niet. Philips heeft een gezicht. 

Dat het om zulke zaken gaat, blijkt naar onze mening vooral 
op een drietal punten, namelijk op het gebied van de sociaal-
economische politiek, op het terrein van de buitenlandse politiek 
en op - wat misschien het belangrijkste vraagstuk van vandaag 
is - het punt van de democratie. Ik wil over elk van deze drie 
punten iets zeggen. 

Wat bij de presentatie van het sociaal-economische beleid 
steeds meer treft is de onbehouwen manier, waarop dit kabinet 
de winstmakerij verheerlijkt. Het is lang geleden - het dateert 
waarschijnlijk uit de tijd, voordat er een S.D.A.P. was - , dat in 
de regeringsstukken zulks een onbewimpelde vreugde wordt uit-
gesproken over de geweldige bedragen, die de aandeelhouders 
hebben verdient aan de werkende mensen. Men hoont postuum 
nogal eens de Franse staatsman die destijds tegen zijn par-
lementariërs-ondernemers zei: Verrijkt u. De regeringstukken 
van dit ogenblik zijn daar maar een haarbreedte van af. Het 
lijkt zelfs meer dan honderd jaar geleden, dat de heer Roolvink 
vanachter die tafel tegen de Kamer riep: Ais er ondernemingen 
zijn, die honderden miljoenen guldens verdienen, waarom zou-
den de arbeiders daarvan niet wat meeprofiteren? 

De heer Roolvink, Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid: Dat zegt hij vandaag nog! 

De heer Bakker (C.P.N.): Dat gebeurde in een tijd, dat de 
winsten nog slechts een fractie van de huidige waren, hoewel 
natuurlijk ook in een tijd, dat de heer Roolvink nog slechts een 
fractie van de macro-economische kennis had, die hij in zijn 
loonnota ten toon heeft gespreid. 

Hoe groot de winsten zijn, weet vrijwel niemand. Men krijgt 
een vaag idee door de gepubliceerde cijfers en door de koers-
stijgingen op grond van winstverwachting. Dat blijft echter alle-
maal buitenkantwerk. Wij hebben het voorbeeld met de scheeps-
bouw gezien. Anderhalf jaar geleden heeft de Kamer krediet-
garanties goedgekeurd voor de scheepsbouw, hetgeen een half 
jaar geleden nog eens werd bevestigd. Even later blijkt dan, 
dat enkele van deze steuntrekkers in staat zijn onder elkaar een 

paar van Nederlands grootste werven, de N.D.S.M. en de 
Wilton, op te kopen. De heren bleken de miljoenen heel wat 
sneller op tafel te kunnen leggen dan de Nederlandse Staat. 
Dat is dan een zwakke bedrijfstak, zoals dat heet. Hoe is het dan 
wel bij de sterke? 

Zowel de juichkreten in de Macro-Economische Verken-
ningen als de nu bekende winstcijfers over het laatste halfjaar 
en de beschouwingen bij Economische Zaken spreken boek-
delen. 

In een interview zei de heer De Block laatst, dat hij zo 
graag eigenlijk nog eens fabrikant had willen worden. Vol-
komen begrijpelijk, mijnheer de Voorzitter! 

Tegen deze gulden winkel steken de voornemens met be-
trekking tot de loon- en salaristrekkers en ook tot de mid-
dengroepen in hun geheel bijzonder armzalig af. 

Ik wil de hoofdpunten in het kort nalopen, mijnheer de 
Voorzitter. Eerst het vraagstuk van de werkloosheid. Het 
beleid van de Regering is er niet op gericht de werkloosheid 
snel te doen teruglopen. Wat er terugloopt is aan de conjunc-
tuur te danken en niet aan de Regering. Volgens de somme-
tjes van de Regering is het het doel, dat in 1971 nog altijd 
15 000 mensen meer werkloos zullen zijn dan in 1966 het 
geval was; vóór 1971 zullen het er nog meer zijn. De Regering 
oppert ook in haar nota over de regionale industrialisatie dui-
zend en één mogelijkheden om wat te doen, maar zij laat het 
enige na wat zoden aan de dijk zou zetten, namelijk het werk 
daar te brengen, waar werklozen zijn. Dat, zo zegt zij, is de 
taak van het bedrijfsleven. En het bedrijfsleven heeft er geen 
belang bij. Dat heeft belang bij werklozen, zowel in Limburg 
als in Groningen. Het kan hen gebruiken als reserves en kan 
hen vooral gebruiken als drukmiddel op de lonen. Zij horen 
bij de vrije loonpolitiek, die werklozen. 

Alle stukken, mijnheer de Voorzitter, miegelen van de be-
schouwingen en berekeningen, die inhouden dat loonsverho-
ging werkloosheid met zich zou brengen. Wij willen hier wel 
zeggen, dat al die rekenarij van nul en generlei waarde is. 
Eerst hebben wij jarenlang moeten horen, dat de loonsver-
hogingen de oorzaken van de prijsstijgingen waren. Nu dreigt 
er een golf van prijsstijgingen, terwijl de Regering niet bereid 
is de lonen voldoende te verhogen; zij wil deze zelfs reëel 
laten dalen. Een heel jaar lang - het afgelopen jaar - heb-
ben wij een complete papierwinkel gehad van diepgaande eco-
nomische beschouwingen, die alle betoogden dat het niet goed 
ging met onze economie. Een jaar geleden kwamen de ver-
kenningen van het planbureau; negen maanden geleden ver-
scheen het plan voor 1968; daarna het jaarverslag van de heer 
Zijlstra, toen de loonnota van de heer Roolvink en ten slotte, 
midden juni, het twaalfde halfjaarlijkse rapport van de S.E.R. 
Alle hebben zij dezelfde teneur: het is oppassen geblazen, 
want het gaat niet erg goed. En lees nu de cijfers maar, mijn-
heer de Voorzitter. Wat is dat toch allemaal geweest? Duim-
zuigerij, pseudo-wetenschap of opzettelijke verlakkerij? Het 
resultaat is in alle gevallen gelijk geweest: geschikt voor de 
prullenmand. Zouden de arbeiders, de loon- en salaristrek-
kenden nu moeten geloven dat zij door meer geld te eisen 
hun collega's de straat op zouden jagen? Moeten zij geloven 
dat hun werkloze makkers ermee gediend zouden zijn, dat 
alles wat de werkende mensen meer produceren in de zakken 
van de aandeelhouders terechtkomt? Het lijkt mij voor een 
economische dissertatie geen geschikt onderwerp, mijnheer de 
Voorzitter, maar misschien is het dit wel voor een nota van de 
heer Roolvink. Het hele beginsel van deze kabinetspolitiek is: 
de zwakken voor de sterken. Als er dan extra zwakken zijn, 
moeten de iets minder zwakken maar wat bijspringen. De 
sterken moeten buiten schot blijven. Het is eigenlijk net als 
bij onze bekende Nederlandse televisie. Wekenlang zijn er 
programma's over mensen die te weinig hebben en na af-
loop rammelt de collectebus. Nooit is er eens één programma 
over mensen die te veel hebben, hoewel daarover toch aardig 
wat op te nemen zou zijn. 
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Mijnheer de Voorzitter! Verleden jaar heb ik op deze 

plaats gesproken over de sociale afbraak, die in het program 
van dit kabinet zit. Het proces voltrekt zich voor onze ogen. 
De woningwetbouw wordt in versneld tempo geliquideerd en 
de overheidsbijdrage in de bestaande woningen wordt ver-
sneld afgebroken. Over het minimumloon hoef ik hier, nadat 
wij er twee weken geleden over hebben gesproken, niets meer 
te zeggen. Er ligt een loonwet van de heer Roolvink op tafel, 
die onder meer beoogt, de c.a.o.'s op hun uiterste minumum 
te kunnen houden, zodat onder andere de overheidssalarissen, 
de pensioenen en de sociale uitkeringen minder stijgen dan 
nodig is. Op de gemeenten wordt een grote druk uitgeoe-
fend, de bijstandsuitkeringen, die helaas voor steeds meer 
mensen een grote rol spelen, vooral doordat de A.O.W. te 
laag is, te besnoeien. De sanering van de gemeentefinanciën 
wordt daarbij als middel gebruikt. 

Voorts wil de Regering, na wat allemaal op 1 januari zal 
gebeuren, in de komende jaren de omzetbelasting nog verder 
opvoeren. Zij is diep overtuigd van de onrechtvaardig hoge 
inkomstenbelasting maar over de meest onrechtvaardige en 
meest gehate vorm daarvan, de zogenaamde schandaalbelas-
ting op overwerk, vakantiegeld en tantièmes zegt zij niets! Die 
drukt echter juist op de gewone mensen. De zogenaamde 
middengroepen krijgen hun eigen straf, namelijk een huur-
dersbelasting, verhoging van de collegegelden voor hun stu-
derende kinderen en een belastingprogressie die in de tijd 
waarin de curve werd gemaakt was bedoeld voor de hoge in-
komens. Tegenover deze aantasting van de sociale posities en 
deze aanslagen op de gewone inkomens, die op 1 januari 1969 
door de cumulatie van maatregelen bijzonder hard zullen aan-
komen, zeker op een tientje per gezin per week, staat de gou-
den regen die boven de grote bezitters wordt geplaatst. De 
volgende fase van de verlaging van de inkomstenbelasting zal 
naar men mag aannemen vooral hun ten goede komen, even-
als. naar men moet vrezen, de jaarlijkse aanpassingsmaat-
regelen die de Minister heeft aangekondigd. De b.t.w. is voor-
al voor hen bedoeld geweest. De loonwet zal in alle opzichten 
aan hen de wapens geven om lage c.a.o.'s te bedingen. De 
voorgenomen afstoting van rendabel staatsbezit is in het bij-
zonder voor hen bedoeld. 

Wij zijn van mening - ik kom terug op hetgeen ik in het 
begin heb gezegd - dat dit het eerste punt is waarop een 
duidelijk alternatief moet worden geboden door degenen die 
iets anders willen. In de eerste plaats moet er naar onze mening 
een groot investeringsplan voor de werkloosheidsgebieden zijn, 
zowel het zuiden als het noorden. Daarbij is Limburg het 
duidelijkste geval. Ik ben dat met verschillende sprekers 
eens. De Regering heeft die mensen het brood uit de mond 
gestoten, dus moet zij ervoor zorgen dat er nieuw voor in de 
plaats komt. Hoe de toestand in Limburg zich ontwikkelt, 
is wel gebleken uit hetgeen de heer Schmelzer vanmiddag 
heeft gezegd. 

Hij zei onder meer dat zelfs het vertrouwen in nationale 
politieke voormannen verloren dreigde te gaan. De heer Den 
Uyl vroeg toen of de K.V.P.-fractie de motie van zijn fractie 
zou gaan steunen. Wat zouden de heren ervan denken als er 
een motie kwam van alle nationale voormannen die in Lim-
burg de laatste paar maanden het vertrouwen hebben verlo-
ren? Die motie zou in deze Kamer op een flinke meerderheid 
kunnen rekenen. 

In de tweede plaats zijn wij van mening, dat de geweldige 
ontwikkeling van de produktie die tot nu toe, met name in 
de grote bedrijven, met geen enkele werkverruiming gepaard 
gaat, de grondslag kan vormen voor een directe verbetering 
van de positie van de loon- en salaristrekkers. Dat geldt zo-
wel voor de lonen als voor de werktijdverkorting. Wat dit 
laatste betreft is inmiddels wel bekend geworden dat zij be-
paald niet zo schadelijk is voor de produktie als sommige on-
dernemers het voorstellen. 

Ons derde punt is dat de sociale uitkeringen, zoals de uit-
keringen krachtens de A.O.W. en Werkloosheidswet, opnieuw 
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dienen te worden bezien en aangepast aan de behoeften. De 
werkloosheidsuitkeringen moeten zo snel mogelijk worden 
aangepast aan het loon waarover premie is betaald. Dit zal 
nog te meer gaan klemmen wanneer de Loonwet van de heer 
Roolvink werkelijkheid zal zijn geworden. 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere punten die prioriteit 
moeten hebben: verlaging van de leerlingenschaal bij het la-
ger onderwijs en het kleuteronderwijs, voorzieningen voor de 
gezondheidszorg, waarbij voldoende mogelijkheden voor de 
opleiding van medici en het veilig stellen van de gemeente-
lijke voorzieningen. 

De middelen om dit te kunnen doen moeten in de allereerste 
plaats worden gevonden door het afromen van de super-
winsten via de vennootschaps- en inkomstenbelasting, voorts 
door de nationalisatie van het aardgas en door diep het mes 
te zetten in de oorlogsbegroting. 

Dit laatste brengt mij op het tweede kernpunt van het rege-
ringsbeleid, de buitenlandse politiek. Laten wij nu eens aanne-
men dat de heer Luns bezig is met de laatste snikken van zijn 
ambtsperiode - per slot van rekening kun je nooit weten — 
dan kunnen wij zeggen dat hij zijn cirkeltje heeft rondgemaakt. 
Toen hij kwam stonden twee punten centraal, namelijk de 
koloniale politiek en de N.A.V.O. Nu, zestien jaar later, zijn 
wij met hem precies even ver. Het ziet er een beetje anders 
uit omdat de wereld natuurlijk niet heeft stil gestaan, maar 
de richting van zijn beleid is precies dezelfde. 

Men kan zelfs zeggen dat het koloniale element weer duide-
lijker zijn stempel op het beleid is gaan drukken dan in lange 
tijd het geval is geweest. Natuurlijk heet het allemaal anders. 

Het zijn koloniale overwegingen die de haat tegen China 
dicteren. Het zijn in de eerste plaats koloniale overwegingen 
die de Regering tot vandaag de dag de Amerikaanse politiek in 
Vietnam hebben doen steunen. De woorden zijn tegenwoor-
dig natuurlijk een beetje voorzichtiger, maar de daden zijn 
precies gelijk: financiële en morele steun aan de Amerikaanse 
marionetten in Zuid-Vietnam en geen enkele kritiek op de 
wrede Amerikaanse politiek die daar wordt gevoerd. 

Het zijn koloniale broederbanden met Engeland die de ver-
klaring zijn voor de harteloosheid van de Regering ten opzich-
te van het lijden in Biafra. Het zijn koloniale belangen die de 
doorslag geven bij de zogenaamde ontwikkelingshulp. 

Een bijzonder aspect daarbij is opnieuw Indonesië. Het 
vorige jaar heb ik gesproken over de medeverantwoordelijk-
heid van Nederland voor wat daar gebeurt. Het debat heeft 
toen de voor ons bevredigende uitkomst gekregen dat onze 
motie, die was gericht tegen de doodvonnissen aldaar, inge-
trokken kon worden omdat de Regering die motie in feite 
overnam. De Regering heeft toen - zij heeft dit onlangs in 
antwoord op vragen van mijn vriend Hoekstra bevestigd -
de mening van het Nederlandse parlement aan het Soeharto-
regime te kennen gegeven. Daarna is het een en ander gebeurd. 
Grote Nederlandse zakenlieden hebben zich op Indonesië ge-
stort. Allerlei Indonesische personages zijn hier met bij-
zonder veel strijkages ontvangen. De zogenaamde ontwikke-
lingshulp aan het regime-Soeharto is uitgebreid. Ten slotte 
heeft een grote delegatie van het Nederlandse parlement, 
onder leiding van de kamervoorzitter, daar rondgereisd. Als 
wij de kranteverslagen mogen geloven, heeft die daar lof-
uitingen uitgewisseld tegen gouden speldjes. 

Kort nadat deze delegatie in Nederland was teruggekeerd, 
heeft de heer Soeharto de gratieverzoeken van een aantal ter 
dood veroordeelden - hierover had het Nederlandse parlement 
zich verleden jaar uitgesproken - verworpen, duidelijk met het 
doel het groeiende verzet tegen zijn politiek af te schrikken. 
Hij heeft waarschijnlijk slim willen zijn. Hij heeft de commu-
nisten eruit gehaald en de uitvoering van de vonnissen van een 
aantal leden van de nationalistische partij opgeschort om te 
kijken hoe het uit zal pakken. Hij rekent op het anti-commu-
nisme, onder andere van zijn Nederlandse gasten, om zijn 
gang te kunnen gaan. De vraag, die ik hierover in dit parle-
ment wil stellen is: waar plaatst dat u, Nederlandse Regering; 
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waar plaatst dit u, partijen, waarvan leden deel van deze 
delegatie hebben uitgemaakt. Zult u nu zwijgen? Als dit ge-
beurt, heeft Socharto zijn doel bereikt en dan bent u mede-
plichtig. Ik hoop, dat deze Kamer nu net zo duidelijk zal 
spreken als zij een jaar geleden heeft gedaan. 

Het tweede punt van de buitenlandse politiek, dat ik aan de 
orde wil stellen is de kwestie van de N.A.V.O. Naarmate in 
de E.E.G. de crisis dieper wordt, naarmate de illusies over de 
zogenaamde „Vijf" vervliegen, krijgt de N.A.V.O. weer in 
toenemende mate de aandacht. Tsjechoslowakije is de aanlei-
ding geweest er nog een schepje bovenop te gooien. Tijdens 
het debat over Tsjechoslowakije hebben wij onze mening on-
dubbelzinnig riaar voren gebracht. Wij hebben hierbij echter 
ook gezegd wat wij van de N.A.V.O. denken. Ik behoef dit 
nu niet te herhalen. Ik wil wel onderstrepen, dat deze 
N.A.V.O-politiek levensgevaarlijk is. 

De heer Kronenburg (B.P., groep-Harmsen): Is dat een be-
dreiging, mijnheer Bakker? 

De heer Bakker (C.P.N.): Met deze mijnheer ga ik niet 
praten, mijnheer de Voorzitter. 

De voornaamste inspiratiebron voor de N.A.V.O. is op dit 
ogenblik West-Duitsland en de rechtse Amerikaanse kringen. 
In West-Duitsland blijkt het argument, dat wij rekening moe-
ten houden met zogenaamde lokale oorlogen, een groeiende 
rol te spelen. Tegelijkertijd zijn de theorieën over een zoge-
naamd Europees kernwapen weer krachtig naar voren ge-
komen. De heer Den Uyl heeft hierop ook al gewezen. In 
Amerika lijkt het bewind nog verder naar rechts te gaan onder 
druk van Nixon en niet te vergeten de bijzonder oorlogszuch-
tige en bloeddorstige Wallace. De taal, die door deze lieden 
wordt uitgeslagen is even avonturistisch als agressief en ge-
vaarlijk. 

Tegenover deze agressieve tendensen zien wij in de wereld 
een andere ontwikkeling, nl. die van de oplevende strijd van 
de volkeren tegen het imperialisme. 

Er is vrijwel geen kapitalistisch land, waarin deze strijd 
geen scherpe vormen aanneemt. Het gebeurt in Amerika zowel 
tegen de onderdrukking van de negers als tegen de bloedige 
oor'og in Vietnam; in Zuid-Amerika groeit het verzet tegen 
de dictatoriale regimes en de marionettenregimes; er zijn grote 
bewegingen in Europa, nl. in Frankrijk en in West-Duitsland. 
Wij zijn er zelfs van overtuigd, dat de beweging in West-
Duitsland nog aanzienlijk zal kunnen groeien door de oprich-
ting van een nieuwe communistische partij. 

Met deze ontwikkelingen voor ogen rijst de vraag welk alter-
natief de politiek van deze Regering biedt. Dit alternatief moet 
naar onze mening inhouden, dat Nederland wordt losgemaakt 
uit de dodelijke omhelzing van de leidende N.A.V.O.-kringen; 
Nederland mag het risico niet lopen door een Nixon of een 
Strauss te worden meegesleept in een oorlogsavontuur. Neder-
land moet een politiek van staatkundige neutraliteit voeren. 
Vanuit deze politiek zou Nederland niet zijn sympathie moeten 
laten uitgaan naar allerlei onderdrukkingsregimes die bereid 
zijn hun land te verkopen aan vreemde geldmachten, maar 
naar degenen, die in hun land voor vrijheid en voor demo-
cratie vechten. 

Ik wil dit punt afsluiten met het stellen van een concrete 
vraag. In het communiqué, dat de Nederlandse en Westduitse 
regering hebben uitgegeven, is de mogelijkheid geopperd de 
uitgaven voor de bewapening te verhogen. 

In berichten in de binnenlandse pers staat, dat het kabinet 
hiertoe reeds zou hebben besloten. Ik wil aan de Minister-
President vragen, of een dergelijke verhoging wordt overwogen 
dan wel of daartoe reeds is besloten. 

Ik kom dan nu bij het vraagstuk, dat naar onze mening bij 
al deze kwesties een centrale plaats inneemt, namelijk dat van 
de democratie. De Minister-President heeft onlangs een inter-
view aan de „Nieuwe Rotterdamse Courant" gegeven. Daarin 
heeft hij gezegd, dat het feit, dat iedereen op het ogenblik 
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met partijhervormingen bezig is, de Regering relatief sterk 
maakt. Dat zijn dan „de rozen" van „Elsevier". Omstreeks 
dezelfde tijd hield de heer Mellema van de C.H.U. een rede 
voor christelijk-historische jongeren, wat dat dan ook mogen 
zijn, waarin hij aandrong op een versterkte positie van de 
Minister-President zelf. De heer De Jong zei in het interview, 
dat hij de zijns inziens sterke positie van de Regering betreurde 
en als een tijdelijke zag. Dat blijkt echter nergens uit. Het 
omgekeerde is namelijk het geval. Ik wil nog even herinneren 
aan het debat van de vorige week over het minimumloon. De 
kernbeslissing daarbij was, dat het vraagstuk van de indexering 
van het parlement naar de S.E.R. werd verschoven, naar 
De Pous en zijn rakkers. Terecht heeft toen de heer Van Lier 
— de heer Janssen is hem daarin nagevolgd - opgemerkt, dat 
dit afbraak van de parlementaire democratie was. Daar hadden 
ze gelijk in. In dezelfde tijd werd de loonwet van de heer 
Roolvink, waarover ik zoeven al heb gesproken, ingediend. 
Een van de wezenlijke elementen daarin is, dat de Regering 
naast het recht van onverbindend verklaren van een ca.o. 
het recht krijgt om c.a.o.'s te verlengen, een nieuw stuk 
autoritair gezag dus. Voorts is de Regering, naar zij heeft 
aangekondigd, voornemens een stakingswet in te dienen. Uit 
wat daarover bekend is, moet men opmaken, dat stakingen 
onder de werking van die wet vrijwel uitsluitend door bonden 
zullen mogen worden georganiseerd en dat altijd het laatste 
woord aan de rechter zal zijn. Nu behoeft men alleen maar 
de verachtelijke taal te lezen, die sommige vakbondsbestuurders 
over de Verolme-actie hebben gesproken om te weten, wat dat 
zal betekenen. Dat alles wordt gepresenteerd onder de naam 
van vrijheid; dat is geen nieuws. 

Iedere vrijheidsbeperking heet vrije loonvorming of stakings-
vrijheid en wat men maar weet te bedenken. Het is uiteraard 
op sociaal gebied, dus gericht tegen de arbeidersklasse, dat 
dergelijke autoritaire trekjes het meest en het eerst naar voren 
komen, maar zij beperken zich er niet toe. Op het ogenblik 
dreigt het door velen geprezen instituut der gemeentelijke 
autonomie geheel afgeknepen te worden door middel van de 
zogenaamde sanering der gemeentefinanciën. Op de universi-
teiten wordt de numerus clausus doorgevoerd met voorbijgaan 
aan alles, wat hier in dit parlement is gezegd en besloten en 
zonder dat de studenten, de hier veelgeroemde jeugd, zelfs 
maar aan de besluitvorming te pas zijn gekomen. Ondanks het 
fiasco van de commissie-Cals wordt op het ogenblik hoorbaar 
gebroed op invoering van een districtenstelsel bij verkiezingen. 
Wij krijgen sterk de indruk, dat het Gaullisme niet ongemerkt 
langs onze landsgrenzen trekt, maar dat het gif ook in Neder-
land binnendruppelt. 

Tegen deze achtergrond moet men het vraagstuk van de 
partijvorming bezien. Wij zien bij de partijvorming als eerste 
en belangrijkste de confessionele concentratie, het samengaan 
van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. Men noemt zich in deze kring 
graag „centrum", maar hier vindt een blokvorming van rechts 
plaats. De concentratie regeert met de V.V.D. en bij tijd en 
wijle, als het nodig is, heeft zij de parlementaire steun van de 
Boerenpartij, die overigens, gezien haar werpkracht, meer een 
konijnenpartij is geworden. De concentratie is ontstaan door 
het uitstoten van links, in het bijzonder bij de K.V.P. De heer 
Schmelzer heeft bij een van de vele gelegenheden, dat hij kri-
tiek heeft geuit op de radicalen, gezegd, dat zij zich niet 
uitspraken over de noodzaak van de vrije ondernemingsgewijze 
produktie. Misschien herinnert de heer Schmelzer het zich 
nog. Ik ben van mening, dat het hier wel zo ongeveer om gaat. 
De confessionele concentratie is in feite de weerspiegeling van 
de concentratie, zoals deze plaatsvindt bij de ondernemings-
gewijze produktie. Men zou kunnen zeggen: Heineken-Amstel 
in de politiek. Zo goed als die geconcentreerde ondernemingen 
steeds verder afstaan van iedere vorm van democratie, zo ook 
werkt dit rechtse blok eraan mee, dat de staatsvorm ondemo-
cratischer wordt; helpt ze bij de vermenging van de leiding 
van de Staat en die van de ondernemingen, helpt ze om die 
vermenging onaantastbaarder te maken. Tegenover deze uiterst 
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gevaarlijke blokvorming van rechts zoekt de P.v.d.A. tegen-
concentratie. Haar leiding doet echter vooralsnog hetzelfde als 
zij na de oorlog deed, zij zoekt die concentratie naar rechts, 
buiten de grote bewegingen, die het volk beroeren, om. Evenals 
in het verleden krijgt men de indruk, dat men de bondgenoot-
schappen vooral met rechts mogelijk wil maken door zich op 
beslissende punten van links af te keren. Datgene, wat de heer 
Den Uyl bij diverse gelegenheden zegt, onderstreept dat. De 
discussiepunten van de laatste tijd in zijn partij vormen die 
punten, waarop de heer Den Uyl zich vooral tegen een be-
paalde vorm van links afzet, met name de N.A.V.O., Vietnam 
en de kwestie van een eventueel samengaan met de K.V.P. in 
de toekomst. Dit zijn allemaal punten, die ter tafel liggen als 
het gaat over de vraag, of en zo ja, welk alternatief men heeft 
voor de politiek van de regering-De Jong. Bij deze discussie 
in de P.v.d.A. fungeert vooral D"66 als naar-rechts-trekker. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb al gewezen op het feit, dat 
de heer Van Mierlo het samengaan met de P.v.d.A. afwijst, 
omdat men toch geen meerderheid zal krijgen, zoals het con-
gres heeft uitgesproken. Dat is geloof ik een veelzeggend 
argument. Het laat namelijk zien, dat D'66 andere ambities 
heeft. Ik ben dan ook van mening, dat de heer Biesheuvel 
niet zoveel twijfels behoeft te hebben aan de regeringsbereid-
heid van D'66; juist uit het standpunt, dat op het congres is 
ingenomen, is gebleken, dat de regeringsbereidheid tamelijk 
dichtbij ligt. Waarom ook eigenlijk niet, als je per slot van 
rekening al een wetsontwerp met betrekking tot de grenzen 
van Groningen kunt indienen? Daarbij komt, dat de autoritaire 
tendensen in het Nederlandse staatsieven weliswaar steunen 
op een rechtse concentratie, maar in wezen besloten liggen 
in het program van D'66. Wij hebben hierover al eerder ge-
sproken. Ik wil hierbij terloops opmerken, dat onder die 
omstandigheden iedere kieswetverandering — hoe ogenschijnlijk 
gering deze ook zal zijn - het gevaar in zich draagt, dat deze 
tijdens de behandeling opgepompt zal worden tot iets, wat 
de macht van dit rechtse blok onmiddellijk zal vergroten. 

Zelfs een schijnbaar onschuldige verdeling van ons land in 
vier kiesdistricten, gecombineerd met het recht op lijstverbin-
ding, zou naar men mag aannemen op basis van de verkie-
zingen van 1967 al een absolute meerderheid voor het confes-
sionele blok opleveren. Daarbij komt, dat het nu iets duidelijker 
is geworden wat men van de zijde van rechts beoogt, wanneer 
men pleit voor de invoering van een districtenstelsel. Het eerste 
wat men daarmede denkt te bereiken is een afsplitsing, bij 
voorbeeld van de groep-Aarden, politiek perspectiefloos te 
maken. Dergelijke groepen hebben bij een districtenstelsel 
namelijk geen kans meer. 

De heer Janssen (groep-Aarden): Niet zo somber. 

De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Wij zien 
onmiskenbaar een tendens naar een meer autoritair regime, 
samenvallend met een tendens tot steeds meer uitschakeling 
van het beslissingsrecht van het parlement. In hetzelfde inter-
view wijst de Minister-President erop, dat ten aanzien van de 
N.A.V.Ó. en de E.E.G. van een beslissingsrecht van het parle-
ment al feitelijk geen sprake meer is. Verder zien wij een 
streven van rechts naar een soort van concentratie, die de 
macht geeft om een dergelijke tendens door te zetten. Bij de 
leiding van de P.v.d.A., de partij die het voornaamste poli-
tieke slachtoffer zou zijn van een dergelijke ontwikkeling, zien 
wij niet de neiging zich daartegen vierkant te verzetten, maar 
een poging om zich daarbij van een bepaalde positie te ver-
zekeren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb al gezegd, dat dit alles niet 
op zich zelf staat, maar dat het parallel loopt met het proces 
van de economische machtsvorming in ons land. De heer 
De Jong heeft in een interview - hij is een rijke bron van 
informatie — gezegd: Wij moeten van de nationale staten af. 
Ik meen, dat hij daarmede de eerste Minister-President in 
Nederland is, die als doel van zijn Regering stelt van de Neder-
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landse Staat af te willen. Ook dat is niet verwonderlijk, want de 
grote bedrijven, die de voornaamste macht vormen in dit 
land, hebben al lang hun nationale jasje uitgedaan. Het is dan 
ook geen wonder, dat hun Regering op het politieke vlak het-
zelfde nastreeft, nl. de eigen macht proberen te versterken om 
dat te kunnen doorvoeren. Een progressieve concentratie van 
krachten zou zich hiertegen dienen te keren. De zwakheid — en 
het misleidende af en toe - van het huidige progressief concen-
trerende gepraat is, dat die punten goeddeels onbesproken 
worden gelaten. Er wordt met geen woord gerept over een 
gezamenlijke actie tegen de N.A.V.O., over machtsvorming 
tegen de concerns en over actieve strijd vóór de democratie 
en tegen dit kabinet, terwijl deze vraagstukken juist bij de 
mensen centraal staan. Er is een progressieve concentratie van 
de heer Den Uyl met de heer Wiebenga - ik meen, dat hij 
die al heeft - en er is een progressieve concentratie bij het 
personeel van Verolme bij voorbeeld. Deze steunt op het leven 
zelf en is trouwens voor geen kleintje vervaard gebleken. Hoe 
kan men in de binnenkamer blijven knutselen, zonder dat men 
deze geweldige kracht, die in Nederland bestaat, volop in het 
streven betrekt? Die geweldige kracht is namelijk in staat om 
verkiezingsuitslagen een volledig ander aanzien te geven. 

Mijnheer de Voorzitter! Toen voor het eerst over een pro-
gressieve concentratie werd gesproken, hebben wij het denk-
beeld begroet. Wij hebben gezegd: Het moet een overeen-
stemming zijn, die is gebaseerd op overeenstemmingen onder 
het Nederlandse volk, zoals arbeiders, studenten, op plaatselijke 
schaal en die is gericht tegen rechts, tegen de regeringspolitiek. 
Wij hebben er op onze manier aan gewerkt, onder arbeiders, 
studenten en op plaatselijke schaal, omdat wij zagen dat dit 
het enige democratische alternatief in Nederland is en de enige 
mogelijkheid dit land van een afglijden in gaullistische richting 
te weerhouden. Wat ons betreft is dit allemaal niets nieuws 
en niets geheimzinnigs. Bij een machtsvorming van rechts en 
bij een ondermijning van de democratie zijn wij voor de 
vorming van een tegenmacht, die de democratie verdedigt.. 
Een tegenmacht die niet alleen een kwestie vormt van de 
politieke partijen; zij behoort allen die ermede te maken 
hebben, te omvatten. Dat staan wij ook op dit ogenblik voor; 
wij zijn bereid aan zulk een samengaan mee te doen ter ver-
dediging van de democratie, op basis van openheid en 
loyaliteit. 

In de keuvelsfeer van deze Kamer, waar het daglicht nooit 
helemaal doordringt, mogen de problemen waarover ik spreek 
voor sommigen veraf en onreëel lijken. Ik zeg u, mijnheer de 
Voorzitter, dat zij groot en dringend zijn. 

De vergadering wordt te 22.10 uur geschorst 
en te 22.25 uur hervat. 

De heer Lankhorst (P.S.P.): Mijnheer de Voorzitter! De 
heer Tilanus heeft zich nogal juichend uitgelaten over de 
jongste Troonrede. In de „Haagse Post" van 21 september 
jl. lees ik echter dat de Troonrede ieder jaar en dit jaar weer 
meer dan het vorige een verdienstelijke imitatie van de cliché-
mannetjes uit het „Uitlaat-programma van de V.A.R.A. is. 
Ik meen dat hier wel wat in zit, alhoewel ik natuurlijk wel 
moet opmerken dat het de vraag is, of over de Troonrede nu 
even veelvuldig wordt gelachen als over de clichémannetjes. 
Ik denk dat dit hoogstens het geval zal zijn om allerlei bij-
verschijnselen rond het uitspreken van de Troonrede, zoals 
bij voorbeeld ondefinieerbare klanken die met kracht ont-
snappen aan de kelen van bevelvoerende militairen op het 
Binnenhof, de rauwe kreet die aan het begin van de plech-
tigheid in de Ridderzaal wordt geslaakt en waaruit begrepen 
schijnt te moeten worden, dat de Koningin in aantocht is en 
het feit dat een aantal mannelijke aanwezigen zich zodanig 
fleurig hebben opgetooid, dat bij een wat nuchtere waarne-
mer onwillekeurig speelse vergelijkingen opkomen als bij 
voorbeeld met woerden zo tegen de paringstijd. 

TWEEDE KAMER 



Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting 1969 7de vergadering - 8 oktober '68 275 

Lankhorst 
Op de Troonrede - ik bedoel dan niet de inhoud maar 

het instituut - heb ik bij vorige algemene beschouwingen 
reeds kritiek geuit. Troonreden worden steeds meer onmoge-
lijke stukken met nietszeggende kregen en ongemotiveerde 
conclusies, opgenomen in een lappendeken van goede en ook 
minder goede voornemens. Het is een wijze van presenteren 
van het regeringsbeleid die nu, tot mijn genoegen, ook van 
andere zijde kritiek begint te ontmoeten. Dat sterkt mij in de 
overtuiging dat de Troonrede zo spoedig mogelijk dient te 
worden vervangen door een uitvoeriger en vooral gemoti-
veerde beleidsnota, ongeveer vergelijkbaar aan de opzet van 
de miljoenennota, die dan met het uitspreken van een korte 
inleiding erop kan worden aangeboden. Ik zou de Regering 
willen vragen, deze suggestie in overweging te nemen dan 
wel een betere daartegenover te stellen. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor wat aan inhoud van het re-
geringsbeleid uit de Troonrede te distilleren valt, ben ik het 
met een tweede conclusie van de schrijver uit het eerder ge-
nosmde weekblad eens, namelijk dat het aangeeft onder de 
gegeven omstandigheden te zullen doen wat een niet al te 
ondernemende hand te doen vindt. In dit opzicht blijft het 
kabinet in elk geval consequent. 

De Regering zegt bij voorbeeld dat zij voor ontspanning 
tussen Oost en West heeft geijverd. Wanneer ik nu de vraag 
opwerp, waaruit dit dan zou moeten blijken, zal de Regering 
ongetwijfeld een opsomming geven van de bezoeken die de 
Minister van Buitenlandse Zaken aan landen achter het IJze-
ren Gordijn heeft gebracht en wijzen op de deelneming aan 
het gesprek tussen de tien landen, gelegen aan beide zijden 
van de scheidingslijn. Natuurlijk hebben wij waardering voor 
die activiteiten en zullen wij niet ontkennen dat deze, op zich 
zelf bezien, kunnen bijdragen tot de zo gewenste ontspanning. 
Ik wil er ook wel aan toevoegen dat ik ook waardering heb 
voor de visie van de Minister van Buitenlandse Zaken op de 
achtergronden, waaruit de angst en het wantrouwen die aan 
bepaalde handelingen van Rusland en andere Warschaupact-
landen ten grondslag liggen, voortvloeien, zoals deze visie 
onder meer is gebleken in het interview, afgedrukt in het ,,A1-
gemeen Handelsblad" van 28 september jl. Daarom juist 
vind ik het echter onbegrijpelijk dat de Regering desondanks 
blijft vasthouden aan het beleid dat ik nu maar kort samen-
vat als: bereid tot praten en culturele uitwisseling, maar met 
de stok achter de deur. Onbegrijpelijk, omdat juist in die stok 
en de wijze, waarop hij bij voorbeeld in de Tweede Wereld-
oorlog door Duitsland o.a. ten opzichte van Rusland is ge-
hanteerd, de oorzaak van de angst en de argwaan aan die 
zijde in belangrijke mate is te vinden. Daarom ook wordt de 
waarde die aan de bezoeken aan Oost-Europa, het tot stand 
brengen van culturele verdragen met die landen en het deel-
nemen aan het gesprek tussen de tien zou kunnen worden 
toegekend, weer teniet gedaan door de trouw aan de 
N.A.V.O.-politiek en de mentaliteit, waarvan o.a. de defen-
sienota blijk geeft. 

Nu stelt de Regering in de Troonrede, dat door de gebeur-
tenissen in Tsjechoslowakije nog eens overduidelijk in het 
licht is gesteld, dat het veiligheidsstelsel van de N.A.V.O. een 
onmisbare waarborg blijft voor de bescherming van onze vrije 
samenleving en voor het behoud van de wereldvrede. Mijn-
heer de Voorzitter! Dit is natuurlijk een loze bewering, die 
zeker niet door de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije kan wor-
den gestaafd, afgezien dan nog van het feit, dat een militair 
apparaat nimmer een waarborg - dat is een zekerheid -
geeft voor vrijheid en vrede. Wij betwisten onzerzijds nim-
mer, dat de pacifistische weg risico's inhoudt voor vrijheid en 
onafhankelijkheid, maar het is ook onjuist, te stellen, dat de 
bewapening een garantie voor die vrijheid en die onafhanke-
lijkheid betekent. Hierbij komt dan nog, dat de pacifistische 
weg in elk geval de zekerheid biedt tot vermijding van de totale 
vernietigingsoorlog. 

De conclusie in de Troonrede is onjuist, omdat het optreden 
van Rusland ten opzichte van Tsjechoslowakije niet gericht was 
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tegen het Westen, doch waarschijnlijk zijn oorzaak vond in 
angst voor het Westen. Overigens lijkt het mij buiten twijfel, 
dat de bevolking van Tsjechoslowakije door deze ongetwijfeld 
voorbereide niet-militaire weerbaarheid meer politieke bewe-
gingsruimte heeft overgehouden dan na een militair conflict 
het geval zou zijn geweest. Ten slotte lijkt mij het denken aan 
versterking van de N.A.V.O. volkomen in strijd met het door 
de Regering zo uitdrukkelijk gestelde streven, de ontspanning 
tussen Oost en West te bevorderen. Men zal zulk een politiek 
voor de andere partij toch in elk geval geloofwaardig moeten 
maken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ontstellend van nietszeggendheid zijn 
de zes woorden, waarmee de situatie in Vietnam wordt afge-
daan. De daarbij gebruikte term „verontrustend" is een wel heel 
sterke onderschatting van de verschikkingen, waaraan het Viet-
namese volk nu reeds zoveel jaren wordt blootgesteld. De toe-
zegging, welke de Minister van Buitenlandse Zaken destijds 
heeft gedaan om contact op te nemen met enkele andere landen 
om gezamenlijk te komen tot een initiatief tot een nieuw vredes-
overleg, is destijds doorkruist door het overleg, dat in Parijs is 
begonnen, maar ik dacht - de heer Den Uyl heeft daarop 
terecht gewezen —, dat het nu wel voor iedereen duidelijk was, 
dat het overleg in Parijs op dood spoor is gekomen. Mijn vraag 
is, of de Regering nu niet de tijd gekomen acht om ondanks 
dat overleg in Parijs de toegezegde pogingen te ondernemen 
om tot een nieuw vredesinitiatief inzake Vietnam te geraken. 

Een bepaalde suggestie ligt dan besloten in de onlangs door 
het lid van mijn fractie de heer Van der Spek gestelde schrif-
telijke vragen. Door deze suggestie te volgen zou Nederland 
dan aansluiten bij de wens van de Secretaris-Generaal van de 
Verenigde Naties. 

Mijnheer de Voorzitter! Dat het menselijke leed, veroor-
zaakt door de burgeroorlog in Nigeria, de Regering doet zoe-
ken naar wegen tot leniging van de nood aldaar, lijkt op het 
eerste gezicht lofwaardig, maar is bij nader inzien een van elk 
gevoel voor de werkelijkheid ontdane gemeenplaats. Immers, 
het grote aantal slachtoffers, dat deze oorlog dagelijks, ook 
toen de Troonrede werd opgesteld, vergt, en de hulpacties, 
die ook toen reeds aan de gang waren, tonen aan, dat de Rege-
ring wel heel erg achteraan komt. 

Wij menen met vrij grote zekerheid uit de berichten over die 
oorlog te mogen afleiden, dat Nigeria zich schuldig maakt aan 
genocide. 

Humanitaire hulp aan de bevolking lijkt ons beslist onvol-
doende. Heeft de Regering alle mogelijke maatregelen geno-
men, opdat vanuit Nederland of door Nederlandse schepen of 
vliegtuigen geen wapens Nigeria worden binnengebracht? 
Welke stappen zijn van Nederlandse zijde bij de Verenigde 
Naties ondernomen om dit betrekkelijk lokale oorlogsgebied 
door de Verenigde Naties in elk geval tegen verdere wapenin-
voer volledig te laten afgrendelen? 

Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, heeft de Regering erken-
ning van Biafra overwogen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, tot 
welke conclusies is de Regering gekomen? 

Met alle begrip voor het door de O.A.E. onderkende gevaar 
van Balkanisering menen wij, dat een aantal argumenten voor 
erkenning pleiten. 

Ten eerste, dat hierdoor het conflict kan worden geïnterna-
tionaliseerd en dus voor de Verenigde Naties kan worden ge-
bracht. 

Ten tweede, omdat, mede door het conflict, een sterke natio-
nale saamhorigheid onder de bevolking van het gebied Biafra 
is ontstaan. 

Ten derde, omdat na het bloedige conflict moeilijk een goede 
samenwerking van de nu strijdende bevolkingsgroepen bin-
nen een natie kan worden verwacht. 

Sprekende over de oorlog in een vrij jonge, zelfstandige 
staat, waaruit o.m. blijkt tot welke funeste gevolgen wapenle-
veranties aan deze jonge landen kunnen leiden, ook leveran-
ties voordat de conflicten aan de gang zijn, denk ik aan het 
voornemen van de Nederlandse Regering om een aantal 
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door de luchtmacht afgedankte vliegtuigen te verkopen. Der-
gelijke vliegtuigen zullen natuurlijk geen aftrek vinden bij lan-
den, die zijn voorzien van een moderne bewapening. Het kan 
dus niet anders, of deze vliegtuigen komen terecht bij jonge 
landen, zoals Nigeria, waarin of waartussen t.z.t. conflicten 
kunnen ontstaan, zoals nu tussen Nigeria en Biafra. Wegen 
de 75 min., die de Regering denkt voor de afgedankte vlieg-
tuigen te kunnen krijgen, voor haar zwaarder dan het grote 
gevaar, dat deze vliegtuigen in een nieuw bloedig conilict zo-
als in Nigeria kunnen worden betrokken? Dit geldt niet slechts 
voor deze vliegtuigen, maar voor al het afgedankte oorlogs-
materiaal, inclusief b.v. de „Karel Doorman". Ik meen, dat de 
handelwijze van het ons op die manier van overtollige wape-
nen te ontdoen, volkomen in strijd is met de door de Regering 
uitgesproken zorg voor de ontwikkelingslanden. 

De heer Bakker heeft enige opmerkingen gemaakt over 
de afwijzing van de gratieverzoeken in Indonesië. Ik neem 
aan, dat de vragen die hij ter zake stelde aan de Regering en 
aan de fracties in deze Kamer, die achter de delegatie naar 
Indonesië hebben gestaan, niet aan ons zijn gericht, omdat 
wij ons ook hebben verzet tegen het sturen van die delegatie 
naar Indonesië. Ik wil de Regering echter ook vragen om 
het uiterste te doen om bij Indonesië ongedaanmaking van 
de afwijzing van het gratieverzoek te bewerkstelligen. Ik 
meen, dat het beleid onder Soekarno met alle kritiek daarop 
nog altijd zodanig was, dat toen de tegenstanders niet werden 
gefusilleerd. Als ik mij goed herinner, is Soemokil, wiens te-
rechtstelling ik ook zeer betreur, terechtgesteld nadat de heer 
Soeharto aan het bewind was gekomen. Het gaat mij niet om 
de politieke richting van de betrokkenen, maar het gaat mij 
erom, dat de voltrekking van de doodstrafi'en wordt voor-
komen. 

Het laatste punt van de buitenlandse politiek, waaraan ik 
aandacht wil schenken, betreft de ontwikkelingshulp. De Re-
gering deelt mede, dat zij hieraan hoge prioriteit blijft geven 
en de bedragen voor de ontwikkelingshulp verder wil opvoe-
ren. Vanzelfsprekend kunnen wij daarmede instemmen, ho> 
wel wij de hiervoor uitgetrokken bedragen nog onvoldoende 
achten. Ik wil er ook aan toevoegen, dat de activiteiten, die 
de Regering ter zake ontplooit, in het totaal van de ontwik-
kelingshulp door de westelijke landen naar onze mening een 
in verhouding vrij gunstige indruk maakt. De kritiek van ons 
bestaat echter ten aanzien van het feit, dat die ontwikkelings-
hulp nog te veel geschiedt vanuit de opvatting, dat wij, van-
uit onze steeds verder opgevoerde welvaart een stuk moeten 
overdragen aan de ontwikkelingslanden. In wezen gaat het 
er echter om, dat wij een belangrijk stuk van de middelen om 
zichzelf die welvaart te verwerven moeten overdragen en 
voorts, dat wij zulk een marktpolitiek voeren, dat die landen 
hun produkten ook kunnen kwijtraken. Ik ben het in dezen 
volkomen eens met de opmerkingen, die de heer Van Mierlo 
heeft gemaakt inzake de suikerovereenkomst. De gelden, die 
wij en andere landen ter beschikking stellen vinden door-
gaans hun weg naar verbetering van de infrastructuur van de 
ontwikkelingslanden of rationalisatie van het winningsproces 
van grondstoffen. Dat kan tot twee resultaten leiden. Ten 
eerste een grote aanvoer van grondstoffen uit die landen op 
de wereldmarkt; het door de welvarende landen gehanteer-
de marktmechanisme heeft dan tot gevolg, dat de prijzen 
door het grotere aanbod dalen. Wij als afnemers profiteren 
dan in feite zelf van de door ons verleende ontwikkclings-
hulp. Het tweede gevolg kan zijn, dat door de verbetering 
van de infrastructuur buitenlandse ondernemingen zich in die 
landen vestigen. Natuurlijk betekent dit dan een vergroting 
van de werkgelegenheid en stijgende inkomsten uit belastingen 
en eventueel de royalties voor die landen. Doch deze voorde-
len wegen veelal niet op tegen de nadelen, dat de winsten die 
op de verwerking van de produkten van eigen bodem worden 
gemaakt en de salarissen van buitenlandse stafleden het land 
uitvloeien, en het verlies van de economische zelfstandigheid. 

De oplossing zal gezocht moeten worden in het stichten 
van ondernemingen en industrieën die eigendom van de be-
treffende landen zijn. Deze landen moeten niet delen in onze 
welvaart, maar zij moeten deelnemen in het produktiepro-
ces, dat wij nu veel te veel concentreren in de welvarende 
landen, het onze zeker niet uitgezonderd. Het gaat om een 
betere verdeling van de arbeid. Wij moeten af van de opvat-
ting. dat wij de industrieën bezitten en de ontwikkelingslan-
-'~- He grondstoffen kunnen leveren. 

Mijnheer de Voorzitter! Tot de belangrijkste problemen 
van het binnenlandse beleid behoort de werkgelegenheid. De 
Regering wijt de sociale en economische moeilijkheden ten 
dele aan de snelle en omvangrijke verandering in de produk-
tiestructuur. Dat is wel juist. Maar de Regering had daaraan 
moeten toevoegen, dat deze moeilijkheden voor het belang-
rijkste deel het gevolg zijn van onze maatschappijstructuur, 
waarin men het particuliere initiatief op eigen wijze laat gras-
duinen totdat een zodanige situatie is ontstaan, dat de ene 
bedrijfssluiting op de andere volgt en de overheid met kunst 
en vliegwerk en vooral veel gemeenschapsgeld moet probe-
ren sommige van die ondernemingen weer overeind te hei-
pen. De verandering in de produktiestructuur is beslist niet 
uit de lucht komen vallen. Vele bedrijven, die nu in moeilijk-
heden zijn geraakt, hebben in de jaren dat het goed ging te 
weinig voorzieningen getroffen om hun bedrijf ook op de toe-
komst te richten. Daarom maakt de Regering een belangrij-
ke fout door de eigen verantwoordelijkheid als Regering voor 
verbetering van de werkgelegenheid te stellen achter de eigen 
verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, omdat het be-
drijfsleven juist in die verantwoordelijkheid tekort is gescho-
ten. De Regering zal zich ook niet tot taak moeten stellen 
eventuele veranderingen zo goed mogelijk te begeleiden, 
maar die veranderingen zelf zoveel mogelijk moeten leiden. 
Dat zal natuurlijk veel geld gaan kosten. Dat geld zal dan ech-
ter niet als beloning aan die ondernemingen moeten toe-
vloeien die in de aanpassing van hun produktiestructuur zijn 
achtergebleven. Dat geld zal op een of andere wijze voor de 
overheid behouden moeten blijven evenals de daarmee ver-
kregen voordelen. De overheid zal als vertegenwoordigster 
van de gemeenschap naar mate van de verleende financiële 
hulp in de betreffende ondernemingen moeten participeren 
waarbij zij de op grond van die participatie verkregen mede-
zeggenschap zou kunnen delegeren aan een in het leven te roe-
pen overheidsorgaan, geleid door bedrijfsdeskundigen. 

Voor een gunstige economische ontwikkeling acht de Re-
gering een evenwichtige groei van lonen en andere inkomens 
een belangrijke voorwaarde. Op z'n zachtst gezegd doet het 
wat merkwaardig aan, dat de direct daaropvolgende zinsne-
de in de Troonrede mededeling doet van de reeds bij de 
Statcn-Generaal ingediende wet op de loonvorming. Het is 
weer het oude ééntonige liedje - de lonen in bedwang, de 
andere inkomens vrij. Wanneer de Regering spreekt over even-
wichtige ontwikkeling bedoelt zij. hiervan kennis nemende, 
blijkbaar verdere denivellering van de inkomens. Te meer 
waar automatische aanpassing van de tarieven van loon- en 
inkomstenbelasting en het zoeken van belastingverhogingen 
in de indirecte sfeer deze ongunstige ontwikkeling versterkt! 
Evenals maatregelen als de optrekking van de jaarlijkse huur-
verhoging naar 6 pet. 

De Regering deelt mee, dat bij de voorbereiding van de be-
groting een krachtige neiging tot uitgavenstijging is gebleken. 
Uit de daarop volgende mededeling, dat de begroting voor 
1969 een stijging van de netto-uitgaven vertoont, die echter 
binnen de grens, gesteld in de regeringsverklaring, is gebleven, 
kan dan ook worden geconcludeerd, dat aanvankelijk nood-
zakelijk geachte uitgaven onder druk zijn gezet. Mijn fractie-
genoot Wiebenga hoopt hierop morgen nog terug te komen. 

Ik wil mijn betoog besluiten met enkele opmerkingen over 
een actuele zaak: het poütieke onbehagen, de partijvernieu-
wing, stembusakkoorden, concentraties en op welke andere 
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wijze men dit vraagstuk ook wil aanduiden. Ik haak daarvoor 
in op een constatering in de Troonrede, namelijk dat de bur-
gers mede richting willen geven aan de doorwerking van de 
democratie in de gemeenschap. De Regering buigt zich na-
dat zij dit heeft geconstateerd - blijkens de Troonrede -
welwillend naar de burgers en zegt, dat zij voor deze ver-
langens openstaat. Hieruit blijkt, dat de Regering de achter-
gronden van de probleemstelling blijkbaar niet onderkent. 
Onze parlementaire democratie heeft niet de opzet, dat de 
burger slechts mede-richting geeft, doch dat hij een beslissen-
de stem heeft. 

Wij zitten hier als volksvertegenwoordigers in een samen-
stelling, zoals de burgers die hebben bepaald. Het kabinet is 
in feite weer een produkt van de huidige samenstelling van 
het parlement. Hetzelfde geldt voor de lagere overheidsor-
ganen. Het onbehagen nu vloeit m.i. voort uit het feit, dat 
de burgers - om deze aanduiding nu maar aan te houden 
- in het beleid van de overheid en in het optreden van de 
volksvertegenwoordiging en van de overige vertegenwoordi-
gende lichamen niet steeds de bedoelingen van de door hen 
destijds bij stemmingen genomen beslissingen herkennen. 
Praten over mede-inspraak-uitoefenen of mede-richting-ge-
ven, is een groot aantal stappen terug maken. Het gaat om 
herstel van het functioneren van de democratie en vooral om 
invoering van de democratie in het economisch vlak. De 
huidige structuur van de politieke partijen zal dan ook kri-
tisch moeten worden bekeken. Daarnaast zal vooral ook ge-
let moeten worden op een qua omvang en aard betrekkelijk 
nieuw verschijnsel, kortheidshalve aangeduid met: het stu-
dentenverzet tegen de gevestigde orde, een verschijnsel, dat 
zich in allerlei landen voordoet, ook in de communistische. 
De daarbij getoonde bereidheid van studenten en veelal jonge 
arbeiders, zich samen in te zetten tegen onrecht en voor we-
zenlijke maatschappijveranderingen, moet zeker positief wor-
den beoordeeld. Dit verschijnsel is, dachten wij, van wezen-
lijker betekenis dan het verschijnsel-D'66. D'66 heeft door 
haar ontstaan aan de ene kant een versnelling in de discus-
sie over de problematiek van de partijformatie veroorzaakt, 
maar heeft daarbij aan de andere kant de aandacht te een-
zijdig gericht op de staatkundige instellingen en heeft daarbij 
de onduidelijkheid versterkt op het gebied van de sociaal-
economische en de internationale vraagstukken. De laatste 
congresbeslissing van D'66 om niet in gesprek te treden met 
de P.v.d.A. en de P.S.P. betekent, dat zij nu niet alleen de boot 
afhoudt voor wat betreft de politieke inhoud, maar ook voor 
wat betreft de structuur van een nieuwe formatie. 

Wij zijn daarentegen van oordeel, dat vooral de politieke 
inhoud van een nieuwe formatie of een samenwerking van 
bestaande partijen, in welke vorm dan ook, van wezenlijk be-
lang is. Vandaar een opsomming van gesprekspunten, die 
onze partij aan de antwoordbrief aan de P.v.d.A. toevoeg-
de. Wij staan volkomen open voor het gesprek. Ik meen, dat 
de P.S.P nog steeds duidelijk een eigen politiek gezicht heeft. 
Zoals de zaken er op het ogenblik bij staan, zijn wij nog 
vast overtuigd van de bestaansnoodzaak van de P.S.P. In 
het algemeen is ons oordeel, dat het bestaan van de kleine 
partijen het gevolg is van het falen van de gevestigde partijen 
ten aanzien van belangrijke en actuele politieke vraagstuk-
ken. Ik meen, dat men o.a. het onbehagen niet kan wegwer-
ken door aan het kiesstelsel te morrelen. Ik sta naast de ge-
achte afgevaardigde de heer Toxopeus, wat betreft mijn voor-
keur voor handhaving van de evenredige vertegenwoordiging. 
Ik wil mijn betoog besluiten met een uitspraak, die ik ten aan-
zien van het vraagstuk van de concentratie reeds elders heb 
gedaan, namelijk: Wij zijn, ook al vormen wij een kleine par-
tij, zeker niet voor de versnippering om de versnippering en 
daarom evenmin voor de concentratie louter om de concen-
tratie. 

De heer Koekoek (B.P., groep Koekoek): Mijnheer de Voor-
zitter! Bij het houden van deze algemene beschouwingen gaat 
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het erom, terug te zien naar het jaar, dat achter ons ligt, en 
vooruit te zien in het jaar, dat daarop volgt. Er zijn vandaag 
enkele vertegenwoordigers van hier zitting hebbende partijen 
aan het woord geweest, die vertrouwen in deze Regering hebben 
uitgesproken. Het aantal, dat dit heeft gedaan, is ongeveer 
even groot als het aantal, dat het niet heeft gedaan, met dit 
verschil, dat degenen, die vertrouwen in de Regering hebben 
uitgesproken, wel een grotere achterban in deze Kamer bezitten. 
Dat maakt nogal wat verschil. Ik moet echter zeggen, dat wij 
behoren tot degenen, die geen vertrouwen in deze Regering 
kunnen uitspreken, als wij op het afgelopen jaar terugzien. 
Ik wil er direct bijzeggen, waarom dit zo is, omdat ik niet de 
indruk wil wekken, alsof het een onbeleefdheid van onze kant 
zou zijn. 

Ik herinner de Regering bij voorbeeld eraan, dat zij geen 
einde heeft gemaakt aan de werkloosheid. Men heeft zonder 
meer aangezien dat in een deel van het land te weinig werkers 
waren en in een ander deel van ons land te weinig werk. 
Naar onze mening heeft de Regering te veel nagelaten, hier-
aan iets te doen. Zij heeft hieraan te weinig gedaan, hoewel 
toch de Minister, die dit aangaat, kon zien dat men in Neder-
land niet genegen is, bij voorbeeld uit de provincies Lim-
burg, Groningen en Drenthe naar Noord- of Zuid-Holland 
te gaan werken, terwijl wel werknemers uit Italië en Turkije 
hier willen komen werken. Dat moet dan toch wel een ernstige 
oorzaak hebben. Die oorzaak is volgens ons, dat men, wan-
neer men werkloos wordt op een zeker bedrag, daarop een 
uitbetaling krijgt. Dan gaat men niet zo snel ander werk accep-
teren, dat lager wordt beloond, met een eventuele werkloos-
heid over twee of drie maanden. Als ik spreek over een na-
latigheid van de Regering op dit punt, dan bedoel ik, dat de 
Regering en vooral de betrokken Minister geheel nalatig is 
geweest, dit zo te zien en maatregelen daartegen te nemen. 

Ik herinner er voorts aan, dat de woningbouw door deze 
Regering niet overal is vrijgegeven, dat er aan het kiesstelsel 
is geknabbeld, dat de p.b.o.-organen niet zijn opgeruimd, dat 
topsalarissen toch zijn verhoogd en - wat voor ons wel het 
zwaarst weegt - dat deze Regering niet is gekomen met een 
sluitende begroting, maar in stede daarvan met een tekort van 
2540 min. Dat is volgens ons het grootste bezwaar, als wij 
spreken over de Miljoenennota. Ik kom daarop, als ik de 
Troonrede ter hand neem, waarover het vandaag eigenlijk 
gaat. 

Velen hebben zich vandaag veelal beziggehouden met bui-
tenlandse politiek, maar hoe belangrijk die ook is, daar gaat het 
vandaag naar mijn mening niet over. Het gaat over de Troon-
rede en over de Miljoenennota. Aan één zinsnede in de Troon-
rede heb ik mij bijzonder geërgerd - een zinsnede die hier al 
eerder is genoemd — namelijk: 

„In onze eeuw van spanning tussen vrijheid en onvrij-
heid is de creatieve en inventieve kracht van de demo-
cratie overduidelijk gebleken. Het is dan ook een voor-
recht te leven in een land waarin de vrijheid niet slechts 
als een ideaal wordt erkend, maar ook in de werkelijk-
heid van ons dagelijks leven als een hoog goed wordt 
ervaren.". 

Ik wil hier vooraf bijzeggen, dat als wij ons land vergelijken 
met andere landen, o.a. achter het ijzeren gordijn, wij niet te 
klagen hebben, maar ik moet toch wel zeggen dat deze zin-
snede volledig in strijd is met het handhaven in Nederland van 
het p.b.o.-stelsel, waarvan deze Regering bij monde van de 
Minister-President zich een voorstander heeft getoond. Dat 
bedoel ik er alleen maar mee. 

Verder lees ik, als het gaat over West-Irian, over volksraad-
pleging. Dan moet ik weer herinneren aan een uitspraak van 
de Minister-President, toen wij daarnaar eens hebben gevraagd. 
Het gaat niet om een volksraadpleging, maar om de overeen-
komst van 15 augustus 1962, waarin West-Irian het zellbe-
schikkingsrecht is toegewezen. Wij zien een groot verschil 
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tussen volksraadpleging en zelfbeschikkingsrecht met vrije 
verkiezingen! Wij willen ons anders dan deze uitspraak geheel 
houden aan die overeenkomst. 

Dan kom ik in de Troonrede de E.E.G. tegen. Deze Rege-
ring weet, dat de Boerenpartij nooit zulke grote verwachtingen 
van de E.E.G. heeft gehad. Het wordt in de Troonrede toege-
juicht, dat de E.E.G."Overeenkomsten sneller tot stand zijn ge-
komen dan werd verwacht. Wij juichen dit niet toe. Ik herin-
ner hier aan een uitspraak van onze Minister van Landbouw 
en Visserij: Het gaat in de landbouw nog niet zo slecht, want 
de export zal in dit jaar, als de trend zo doorgaat, met 1 mld. 
stijgen tot 8 mld. Voor de exportstijging heeft de Regering 
heel veel belangstelling. Niet alleen deze Minister spreekt 
erover, maar ook zijn voorganger sprak er altijd over. Intus-
sen profiteren de landbouwers er niet van, toen niet en nu 
ook niet. De landbouwers merken er niets van. De financieel-
economische situatie van de landbouwers gaat steeds achteruit. 
De landbouwers in ons land - welke wij voor een deel in deze 
Kamer vertegenwoordigen - zijn er niet mee gebaat als de 
export toeneemt. Men heeft er alleen belang bij zoveel winst 
te maken, dat men zijn bedrijf kan voortzetten. 

Zo kom ik op een andere passage uit de Troonrede: In de 
landbouw ligt het accent alleen op de ruilverkaveling. Kijkt 
men naar de praktijk dan ziet men dat de boeren, die op het 
ogenblik in een ruilverkavelingsgebied moeten produceren, 
in groter moeilijkheden zitten dan de boeren, die nog niet on-
der de ruilverkaveling zijn gevallen. Als men aan de ene kant 
wijst op de E.E.G. en aan de andere kant alleen het accent 
legt op de ruilverkaveling is dit niet voldoende. Volgens ons 
zou er wat anders moeten gebeuren. Ik wil de Regiring her-
inneren aan de toeslagen en de steunmaatregelen die er door 
de jaren heen zijn geweest. Wij waren hiervan nooit voor-
standers. Deze zijn door de ontwikkelingen binnen de E.E.G. 
hoegenaamd tot het verleden gaan behoren. Uit de stukken 
blijkt bij voorbeeld dat er op dit ogenblik alleen nog een ver-
werkingstoelage voor vlas is van 1,5 min. Wij vinden in de 
begroting nog een bedrag van 242 min. voor het Landbouwega-
lisatiefonds. Nu in het Landbouwegalisatiefonds alleen nog 
maar een uitkering voor vlas van 1,5 min. is overgebleven, al-
leen omdat die verwerking in ons buurland België voordeliger 
kan geschieden, dan menen wij dat door de Regering toch wel 
andere maatregelen zouden kunnen worden genomen. Het 
is dan volgens ons niet langer nodig om het Landbouwegalisatie-
fonds, dat een bedrag vergt van 242 min., nog langer te hand-
haven. 

De topsalarissen zijn, zoals ik heb gezegd, verhoogd. Ge-
lukkig heeft de Regering de salarissen van de ministers min-
der verhoogd dan in voorgaande jaren. Dit is een heel kleine 
stap in de goede richting. Het was echter beter geweest 
het vertrouwen van het Nederlandse volk te winnen door deze 
salarissen helemaal niet te verhogen. Maar het is inderdaad 
een stapje in de goede richting. 

Bij de voorbereidingen voor de miljoenennota is gebleken 
dat de Staten-Generaal en de Regering voortdurend kritisch 
alle overheidsactiviteiten, ook in verband met de belasting-
druk, moeten afwegen. Ons volk moet ruim 23,5 mld. opbren-
gen, een enorm bedrag. Ten aanzien hiervan zijn wij het vol-
ledig met de Regering eens — hoogstwaarschijnlijk zal dit wor-
den bedoeld - dat dit bedrag niet of nauwelijks meer kan en 
mag worden verhoogd. Als men dit doet, zoals de Regering 
van plan is, is het de grote vraag, of het in het jaar, dat voor 
ons ligt, nog meer zal opbrengen, want onze economie gaat 
steeds achteruit, al spreekt men hier, in deze Kamer, van 
welvaart. De praktijk leert ons anders. Het zou daarom beter 
zijn geweest, niet met belastingverhoging te komen, te meer 
daar deze valt bij hen, die de laatste jaren al zo vaak de dupe 
zijn geweest. 

Ten einde in het bijzonder de lagere inkomensgroepen een 
tegemoetkoming te verschaffen, wordt voorgesteld, de heffing 
van de loon- en inkomstenbelasting eerst te doen aanvangen 
bij een hoger inkomen dan thans het geval is. Dit is een punt 
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van ons partijprogram. Het zou veel beter zijn geweest, in één 
keer tot een bedrag van f 6000 te gaan. Wat zou dat beteke-
nen? Wat zou dat opbrengen voor hen, die minder dan f 6000 
verdienen? Wij weten, dat zij het geld hoog nodig hebben 
voor het onderhoud van hun gezin. Had men het bedrag 
tot f 6000 opgetrokken, dan was het niet nodig geweest, 125 
mensen méér naar Financiën te sturen. Uit de miljoenennota is 
mij gebleken, dat men bij C.R.M. 250 mensen over heeft. 
Dit is een prachtig verschijnsel, vooral voor de Boerenpartij. 
Maar zij gaan naar Landbouw en Visserij en daarna - ge-
deeltelijk - naar Financiën. Dit had men kunnen voor-
komen wanneer men onze zin had gedaan - om met de be-
lastingen te beginnen - en tot een vrije voet van f 6000 was 
gegaan. 

Ik heb in het begin van mijn betoog gezegd, dat ons grootste 
bezwaar is gericht tegen het tekort op de begroting. Toch 
komt dat elk jaar opnieuw terug. Men zou hieruit de conclusie 
kunnen trekken, dat het onmogelijk is, tot een sluitende be-
groting te komen. 

Had men aan de volkshuisvesting gewerkt zoals men in 
België en Duitsland heeft gedaan, dan was het Ministerie van 
Volkshuisvesting op dit ogenblik niet meer nodig geweest. En 
daar gebruikt men 2439 min., bijna het bedrag van het tekort 
op de begroting. In landen als België en Duitsland heeft men 
dit niet meer nodig. De Boerenpartij heeft er altijd op gewezen, 
dat zo'n beleid moet worden gevoerd, dat de bewoners van de 
huizen de werkelijke huur betalen en dat de kosten van de 
woningbouw zo laag mogelijk blijven. Hieraan heeft de Re-
gering niet voldaan, met het gevolg deze enorme post op de 
begroting, waarmee men het tekort zou kunnen wegwerken. 
Dan blijft er nog 101 min. over, maar ik behoef slechts aan de 
242 min. van het Landbouw-Egalisatiefonds, dat overbodig 
is geworden, te herinneren. Wij zouden dan ook nog kunnen 
zien naar wat Suriname en de Antillen ons per jaar kosten, 
wat naar Indonesië gaat. Dit is allemaal niet zo erg, maar 
- ik kom nu even op hetgeen hier vandaag door D'66 naar 
voren is gebracht - er zit wel een grond van waarheid in het 
volgende: 

Wij zien vaak alleen de bedragen, die naar Suriname, de 
Antillen en Indonesië gaan. Wij zien echter niet, wat daarvoor 
terugkomt. Wij willen wel geld uitgeven. Wanneer dat nodig 
is, willen wij aan arme landen zo maar geld geven. Verder 
willen wij echter alleen geld uitgeven als er ook weer geld 
voor terugkomt. Dat is immers een gezonde economie. En 
het liefst willen wij, dat er meer geld terugkomt. 

In dit verband vraag ik mij af, hoe dat met Indonesië, Suri-
name en de Nederlandse Antillen is, waaraan wij jaar op jaar 
geld moeten geven. Is dat voor Nederland lonend of wordt 
dat lonend? Voor mij is het moeilijk te verteren, dat de tabak 
uit Indonesië in Hamburg wordt verkocht en niet in Amster-
dam. 

Zo zijn er andere punten, waarmede ik het moeilijk heb. Ik 
denk bij voorbeeld aan de gedupeerde Indische Nederlanders, 
die nu al langer dan twintig jaar op schadevergoeding - niet 
op schadeloosstelling - wachten. Het betrof eerst een bedrag 
van 4500 min., dat later tot 600 min. is verminderd. Uiteinde-
lijk zijn er voorstellen gekomen, welke gedeeltelijk al in wer-
king zijn getreden, dat van het oorspronkelijke bedrag van 
4500 min. een bedrag van 36 min. zal worden uitgekeerd. De 
gedupeerden wachten hierop al langer dan twintig jaar, maar 
de laatsten zullen tot het jaar 2000 erop moeten wachten. 

Als de Regering vraagt vertrouwen in haar beleid uit te 
spreken - wij willen dat wel, maar wij kunnen het niet - en 
als zij vertrouwen wil wekken bij het Nederlandse volk, hoe 
moeilijk het ook zit - wij als kamerleden weten er niet vol-
doende van hoe moeilijk het zit - , dan dient zij naar mijn 
mening het bedrag van 36 min., dat nog van dat van 4500 
min. over is, nu aan de gedupeerden uit te betalen. Zij dient 
dit bedrag te bezien in het licht van de bedragen, die aan 
Suriname en de Nederlandse Antillen en nu ook aan Indone-
sië worden gegeven. Als zij dat deed, zou zij van ons, van de 
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gedupeerden en zeker ook van het Nederlandse volk, veel ver-
trouwen kunnen verwachten. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat verwachten wij nu voor het 
komende jaar van deze Regering? Ik heb al vermeld wat zij in 
het jaar, dat achter ons ligt heeft nagelaten. Wij zouden graag 
zien, dat er voorrang aan de werkgelegenheid werd gegeven. 
Als dat gebeurt, dan wordt er ook voorrang gegeven aan de 
bestrijding van de armoede, die in Nederland als gevolg van 
de werkloosheid bestaat. Velen ontvangen per week een be-
drag, waarvan ze ternauwernood en soms in het geheel niet 
kunnen rondkomen. Dat is volgens ons de kern van de zaak. 
Ik heb al vaker gesteld, dat de kern van de zaak is het scheppen 
van een klimaat, waarin onze economie zich op een gezonde 
wijze kan ontwikkelen. Daarbij kan niet worden nagelaten 
- wij hebben daarop al vaker gewezen - en mag ook niet 
worden nagelaten steeds het oog gericht te houden op de zo 
hoog nodige bezuiniging op niet noodzakelijke overheidsuit-
gaven. 

De heer Aarden (groep-Aarden): Mijnheer de Voorzitter! 
De tijdrekenkunde van het Presidium heeft ertoe geleid, dat ik 
mij beperken moet. Die beperking moet ik niet alleen in acht 
nemen voor wat mijn eigen onderwerpen betreft, maar ook 
voor wat betreft de bijdrage, die mijn politieke vriend de 
heer Janssen in het kader van deze algemene beschouwingen 
zal geven. Wij zullen proberen de tijd gelijk op te delen; van 
de veertig minuten zijn er twintig voor mij en twintig voor 
de heer Janssen. Hij zal zich bezighouden met vragen van 
fiscale, van financiële en van sociaal-economische aard. Ik zou 
de aandacht willen vragen voor enkele punten. Daarbij heb ik 
een keuze moeten doen en het zou kunnen blijken, dat mijn 
keuze niet geheel juist is uitgevallen. Ik zou met de heer 
Toxopeus voorrang willen geven niet zozeer aan vraagstukken 
van partijvorming als wel aan de politieke verhoudingen in 
deze Kamer. Bij een parlementair kabinet betekent dit ook de 
verhouding van deze Kamer tot dit kabinet. Ik zou hieraan 
enkele vragen willen verbinden. Vervolgens wil ik de aandacht 
van de Kamer vragen voor Biafra, voor de werkgelegenheid, 
voor het uiteengroeien van looninkomen en niet-looninkomen, 
voor fusies van ondernemingen in ons land en ten slotte, als 
ik daar nog tijd voor heb, voor de wijze waarop wij als Kamer 
de begroting behandelen. 

Ik begin met de politieke verhoudingen in deze Kamer, 
mijnheer de Voorzitter. Zoals bekend, heeft onze groep bij 
zijn optreden gesteld, dat voor ons het opbouwen van een 
meerderheid is verweven met ons bestaan. Meerderheden, 
mijnheer de Voorzitter, in het parlement mogen bij kabinets-
formaties tot stand worden gebracht door een koninklijke 
raadsman, fractievoorzitters spelen een belangrijke rol, ook 
fracties; partijen minder. Men weet hoezeer het ons erom te 
doen is, dat de opbouw van een meerderheid een zaak van de 
kiezers wordt, evenzeer van kiezers als van koninklijke ver-
trouwenslieden, fractievoorzitters en fracties. 

Hoe staat het met de meerderheid in deze Kamer, een meer-
derheid die, voor wat haar homogeniteit betreft, beslissend is 
voor het bestaan en voortbestaan van dit kabinet. Hoe staat 
het, mijnheer de Voorzitter, met de politieke gelijkgezindheid 
van de fracties, die deze Regering steunen? Aan onze waar-
neming onttrekt zich de politieke homogeniteit van dit kabinet, 
hoewel het de goede waarnemer bij het presenteren van de 
loonnota en bij wat omtrent het indienen naar buiten is geble-
ken niet kon ontgaan, dat het met die homogeniteit op een 
dergelijk belangrijk punt niet zo erg best gesteld is. Over de 
homogeniteit van de fracties kunnen wij beter meepraten dan 
over de homogeniteit van het kabinet zelf. Er is een verklaring 
te geven voor het feit, dat het daarmede niet zo best is gesteld. 
Voor wat de politieke verhoudingen in Nederland en meer in 
het bijzonder in deze Kamer betreft, heeft zich in het jaar 
1958 een fundamentele wijziging voltrokken. Het is het einde 
geworden van de brede-basisgedachte, die tot die tijd ten 
grondslag lag aan elke kabinetsformatie. Wat ik nu met name 
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de fracties van de christelijke partijen en de fractie van de 
V.V.D. verwijt, is, dat zij op deze brede-basisgedachte zijn 
doorgegaan. Dat was irreëel, omdat zowel de V.V.D. als de 
P.v.d.A. verklaarde - dat is een constante verklaring geble-
ven - , niet samen in één kabinet te willen zitten. Ook om een 
andere reden was het blijven uitgaan van de brede-basis-
gedachte irreëel, namelijk omdat — het moge niet naar buiten 
verklaard zijn - gaandeweg steeds meer duidelijk werd, dat 
de drie grote christelijke fracties er samen in wilden gaan 
zitten. Er samen uitblijven was geen praktische gedachte. 
Het lijkt erop dat bij de formaties de gedachte die ten grondslag 
ligt aan de verkiezingen van de Staten-Generaal, namelijk 
die van de evenredige vertegenwoordiging, opgeld is blijven 
doen. Dat kon misschien in de tijd voor 1958 maar dat was 
onmogelijk in de tijd die daarna kwam. Voor mij is het vast-
houden aan die gedachte van de brede basis de verklaring voor 
het feit, dat steeds duidelijker bleek dat het ontbrak aan 
voldoende homogeniteit. Hoe ging men te werk? Alle in aan-
merking komende partijen, dus ook de P.v.d.A., werden bij 
de formatie rond de tafel genood. De schijn moest worden 
gewekt — men ziet hier de praktische werking van de brede-
basisgedachte - dat men ook de P.v.d.A. bereid wenste te 
vinden tot steun aan het kabinet. Ik heb de stellige indruk dat 
men zowel in 1963 als in 1967 niet datgene heeft gedaan — er 
waren bij de P.v.d.A. reserves — wat men moest doen om deze 
partij redelijkerwijs bij de formatie te betrekken. Het feitelijk 
optreden van informateurs en formateurs heeft ertoe geleid, 
dat, hoewel de wenselijkheid van het vasthouden aan de 
brede-basisgedachte werd erkend, de P.v.d.A. buitenspel is 
gezet. Toen stonden de resterende fracties die aan het overleg 
deelnamen voor het probleem, dat zij de aan hun kiezers 
gedane beloften, namelijk dat zij hun verkiezingsprogramma's 
maximaal zouden waarmaken, moesten honoreren. Daarvoor 
moesten waarborgen worden gezocht, ook in de samenstelling 
van het kabinet. 

Dit is het spanningsveld waarvoor wij staan. De kiezers 
werd beloofd dat het programma van de respectieve partijen 
maximaal zou worden waargemaakt. Men moest waarmaken 
dat de formatie die tot stand kwam berustte op een keuze, die 
was ingegeven door het streven, het eigen programma maximaal 
waar te maken. Ten slotte bleek evenwel dat een door de 
informateur opgesteld voorlopig programma dat was overge-
nomen en uitgewerkt door de formateur, voor de verschillende 
fracties aanvaardbaar was. Dat was beslissend. Nu moet men 
eens duidelijk maken hoe het zit met de belofte aan de kiezers 
dat men het programma maximaal zou waarmaken. Men had 
een keuze moeten doen. Men heeft die evenwel niet gedaan. 
Men heeft een resultaat aanvaardt zonder zich zelf bewust 
voor een keuze te plaatsen. 

Hoe staat het nu met de homogeniteit van de fracties die 
dit kabinet steunen? Van de kant van de antirevolutionairen 
zijn er verschillende schoten voor de boeg gelost. Zij hadden 
kennelijk niet de bedoeling het kabinet midscheeps of waar 
dan ook te treffen. Het waren schoten voor de boeg. 

Hoe moet ik die schoten begrijpen? Er was duidelijk ge-
brek aan homogeniteit in het kabinet zelf. De heer Biesheuvel 
zag zich genoodzaakt om schoten voor de boeg te lossen in 
belangrijke zaken. Hij was degene die het gebrek aan homo-
geniteit opvulde of moet ik het zo zeggen: de heer Biesheuvel 
ving het gebrek aan homogeniteit op en werd de natuurlijke 
leider, omdat de regeringsfracties onvoldoende homogeni-
teit te zien gaven of omdat het kabinet onvoldoende leiding 
gaf. 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Mijnheer Biesheuvel, schrijf 
de heer Aarden toch nog eens een brief! 

De heer Aarden (groep-Aarden): De heer Biesheuvel is in 
feite de leider van 's lands zaken geworden. Ik neem gaarne 
het beeld van het konijn van de heer Van Mierlo over. Hoelang 
zal aan de heer Biesheuvel deze leiding worden gelaten? Zolang 
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de heer Toxopeus zijn leiding gedoogd en de heren Schmelzer en 
Tilanus volgen wel. Het moet voor de heer Schmelzer een 
nachtmerrie zijn, dat de leiding van 's lands zaken in handen 
van de heer Biesheuvel is komen te liggen. Het is echter meer 
gebeurd dat in een moeilijke situatie voor de K.V.P. in feite 
door de Antirevolutionairen de leiding werd genomen. Wij 
hebben dat meegemaakt in de dertiger jaren en ook toen de 
heer De Quay moest voorstellen de leiding toe te vertrouwen 
aan de heer Zijlstra. Formeel werd het toen door de Katho-
lieke Volkspartij niet aanvaard. 

Daarom is het zo belangrijk hoe de verhoudingen in Anti-
revolutionaire kring zich ontwikkelen. Men heeft wel gespro-
ken over de P.P.R. in verband met D'66 en met Nieuw 
Links in de P.v.d.A., maar tot nu toe heeft men geen aandacht 
geschonken aan de plaats van de christen-radicalen in de kring 
van de Antirevolutionairen. Het interesseert mij sterk of deze 
christen-radicalen in staat zullen blijken te zijn de Antirevolu-
tionairen te behoeden voor de verleiding te zoeken naar de 
machtspositie die voor de hand schijnt te liggen. Deze machts-
positie zou kunnen worden bereikt door de leiding te nemen 
in een christelijk democratische concentratie. Deze werd 
spelenderwijs door de heer Biesheuvel de progressieve concen-
tratie genoemd. 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Ho, ho, door de heer Schmel-
zer. 

De heer Aarden (groep-Aarden): Neem mij niet kwalijk, 
ik aanvaard deze correctie. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): De verwarring is begrijpelijk. 

De heer Aarden (groep-Aarden): Door de heer Schmelzer 
werd gezegd, dat deze christen-democratische concentratie 
het toonbeeld was van wat er op dit moment in Nederland te 
zien is aan progressieve concentratie. 

Als dat zo is — ik herinner mij het verwijt van de heer Bies-
heuvel, mede aan ons adres, dat wij ons hebben te hoeden voor 
exclusivisme - dan vraag ik mij af of dat verwijt terecht 
alleen aan een groep als Nieuw Links, D'66 en de P.P.R. wordt 
gemaakt. Maken de Antirevolutionairen zich met de andere 
christelijke fracties niet evenzeer aan exclusivisme schuldig? 
Ik vraag mij dat temeer af omdat wij menen dat wij een 
keuze moeten doen op politieke gronden. Voor ons moet poli-
tieke gelijkgezindheid en het benutten daarvan beslissend zijn 
voor ons politiek optreden. 

De heer Toxopeus (V.V.D.): De heer Aarden is het in 
politieke gezindheid toch eens met de P.v.d.A.? 

De heer Aarden (groep-Aarden): Ik ben het in belangrijke 
mate met de P.v.d.A. eens. 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Wordt er dan lid van; dan 
is het afgelopen. 

De heer Aarden (groep-Aarden): Ik dank de heer Toxopeus 
voor zijn advies. Ik zal er voorlopig geen lid van worden. Er 
moet nog heel wat in Nederland veranderen. Als ik het had 
gewild was ik allang lid geweest. 

Ik wil terugkomen op het exclusivisme. Ik vindt het merk-
waardig, dat men ons exclusivisme verwijt; hierbij bedoelt men 
politiek exclusivisme. Waarop fundeert zich de christelijk 
democratische samenwerking? Er liggen bouwstenen in de stuk-
ken van ,,De Achttien". Ik heb mij bij de behandeling van de 
wet op het minimumloon afgevraagd, wat hiervan overigens 
de consequentie is. Het exclusivisme van „De Achttien" vind 
ik minder aannemelijk, omdat men zich hierbij alleen op een 
a-politiek criterium beroept en wel op de christelijke inspira-
tie. Kan dit in de politiek niet eerder als exclusivisme worden 
betiteld? Als ik dan de heer Biesheuvel aan het einde van zijn 
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redevoering hoor verklaren, dat recht en vrijheid zaken zijn, 
die alleen in verband met het Evangelie gezien, niet verwel-
ken — hij sprak over bloemen die verwelken - dan moet ik 
erop wijzen, dat elke bloem verwelkt. Is het echter wel juist 
dit soort van exclusivisme in deze Kamer naar voren te bren-
gen en zaken van recht en vrijheid, hoezeer deze voor mij 
persoonlijk ook met het Evangelie zijn verbonden, alleen te 
zien als exclusiviteit voor degenen, die zeggen te handelen van-
uit de inspiratie van het Evangelie? 

Ik kom terug op de politieke verhoudingen in deze Kamer 
en de gelijkgezindheid van de regeringsfracties. Ik heb de 
laatste tijd van verschillende kanten twijfel horen uiten over 
de bestaande samenwerking in dit kabibet. 

De heer Schmelzer (K.V.P.): Mag ik de heer Aarden vragen, 
of hij nu al klaar is met uiteen te zetten, met welke groe-
pering hij dan wèl politieke homogeniteit gevoelt? Hij spreekt 
nu al over de regeringspartijen. Ik dacht, dat hij nog uiteen zou 
zetten met welke groepering hij een duidelijk en programma-
tisch gefundeerde homogeniteit zou gevoelen. Ik heb dit nog 
niet gehoord, maar dat komt misschien nog wel. 

De heer Aarden (groep-Aarden): Ik begrijp, dat de heer 
Schmelzer mij liever af ziet stappen van de behandeling van 
de homogeniteit van de regeringsfracties. 

De heer Schmelzer (K.V.P.): Neen, neen. 

De heer Aarden (groep-Aarden): Ik wil hem hiermede toch 
nog even vervelen. Het is mij de laatste tijd opgevallen, dat in 
het kamp van de regeringsfracties kennelijk wordt getwijfeld 
aan de houdbaarheid van de combinatie in dit kabinet. Ik heb 
de heer Toxopeus al herinnerd aan zijn wisselende uitspraken 
in Maastricht en in Rotterdam. Hij dacht voor de toekomst 
toch ook aan de mogelijkheid van samenwerking met de Partij 
van de Arbeid. Ik heb laatst van de heren Mommersteeg en 
Van der Stee in Alkmaar gehoord. . . 

De heer Toxopeus (V.V.D.): De heer Aarden moet nog 
beter gaan luisteren. 

De heer Aarden (groep-Aarden): Dat zal ik proberen, mijn-
heer de Voorzitter. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): De heer Aarden behoeft niet 
zo goed te luisteren, want ik weet, dat de heer Toxopeus in 
Rotterdam wel degelijk de mogelijkheid heeft uitgesproken 
van samenwerking met de Partij van de Arbeid. Hiervoor is 
hij door enkele liberale bladen beapplaudisseerd. Daarna is hij 
haastig in zijn schulp gekropen. De uitspraken zijn toen wat 
verwaterd en aangelengd, om het minder serieus te doen lijken. 
Ik registreer de feiten, mijnheer Toxopeus, en de uiteenzettin-
gen, die u daarover nader hebt gegeven in het „Algemeen 
Dagblad"; hierop heb ik nader gereageerd. Dit staat mij goed 
voor de geest. Tot u dienst, mijnheer Toxopeus. 

De heer Toxopeus (V.V.D.): U moet zeggen: tot uw dienst, 
mijnheer Aarden; hij is de spreker. 

De heer Aarden (groep-Aarden): Mijnheer de Voorzitter! 
Dit gaat toch niet helemaal van mijn tijd af? 

De Voorzitter: Neen, ik wil best twee minuten bij de spreek-
tijd van uw fractie tellen, maar u begint nu aan de spreektijd 
van uw politieke vriend. 

De heer Aarden (groep-Aarden): Het spijt mij, mijnheer de 
Voorzitter, en ik zal trachten mijn betoog zoveel mogelijk te 
bekorten. 

Ik heb gewezen op geluiden in het kamp van de regerings-
fracties, die erop duiden, dat men twijfelt aan de bestaande 
combinatie; niet alleen van de kant van de V.V.D., maar ook 
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bij de K.V.P. Daar wordt ook gesproken over de wenselijkheid 
en mogelijkheid van samenwerking met de P.v.d.A. Ik heb het 
op prijs gesteld, dat de P.P.R. van de A.R.P. een uitnodiging 
voor een gesprek heeft ontvangen. 

Dan wordt gesproken over regeerbaarheid; dan wordt ons 
gevraagd, of wij alternatieven kunnen presenteren. Ik vraag 
mij wel eens af: Een alternatief, waarvoor? Is het nodig, dat 
wij ons ernstig met alternatieven bezig houden? Ik krijg de 
indruk, dat het meer een kwestie van gebrek aan beter is. 
Er is gesproken over het ingaan van de verkiezingen met het 
zittende kabinet. Mijn vraag is, of de regeringsfracties met dit 
kabinet de komende verkiezingen willen ingaan. 

Mijn tweede vraag wil ik stellen aan de Minister-President 
naar aanleiding van een uitlating van de heer Schmelzer bij 
het aantreden van dit kabinet. Toen heeft de heer Schmelzer 
gezegd, dat het nuttig kan zijn, dat ministers worden verwis-
seld. Het was volgens hem beter, dat dit gebeurde dan dat het 
hele kabinet moest sneven. Deze uitspraak was voor mij poli-
tiek gezien nogal belangrijk. Zag de heer Schmelzer een zwakke 
stee in het kabinet? Was hij beducht voor bepaalde ministers, 
die belangrijke portefeuilles in beheer kregen? Ik wil de Minis-
ter-President vragen, of hij het voornemen heeft, op kortere 
of langere termijn een wijziging in zijn kabinet aan te brengen. 
Dat wil in onze staatsrechtelijke termen zeggen, dat aan Hare 
Majesteit wordt voorgedragen voor ontslag een bepaalde 
Minister. Het zou kunnen zijn, dat een Minister heeft gefaald, 
maar daarop wil ik niet doelen. Bepaalde portefeuilles kunnen 
gezien het belang van die portefeuilles te zwak bezet zijn ver-
geleken met andere portefeuilles. Zaken als bouwbeleid en 
werkgelegenheid bij voorbeeld behoren voldoende in het kabi-
net tot hun recht te komen. Het zou ook kunnen zijn, dat be-
paalde Ministers onderhevig zijn aan politieke slijtage. Ik her-
inner mij een advies aan Minister Luns van bevriende zijde bij 
de begrotingsbehandeling in 1963. 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Dat is al lang geleden. 

De heer Aarden (groep-Aarden): Dat is inderdaad al lang 
geleden. Toen werd door de heer Beaufort in de Eerste Kamer 
bij de laatste begrotingsbehandeling, die de heer Beaufort mee-
maakte, aan de heer Luns de goede raad gegeven, te verdwij-
nen. Ik zal woordelijk aanhalen, waarmee de heer Beaufort zijn 
rede eindigde: 

„Uit volle en eerlijke overtuiging wens ik hem toe ten 
eerste een goede rustperiode en dan, God willing, een 
joyeuze rentree op Plein 23.". 

Dit is vier jaar geleden gezegd. Ik heb de indruk, dat de 
heer Luns, nog Minister van Buitenlandse Zaken zijnde, onder-
hevig is aan sterke politieke slijtage. Het zou een winst voor 
de juiste verhoudingen en voor de ontwikkeling van ons bui-
tenlandse beleid zijn, indien alsnog het plaats maken in over-
weging werd genomen. 

Ik kom tot de conclusie, wat de verhouding van de Kamer 
tot dit kabinet betreft. Ik heb bij ons optreden gezegd, dat 
wij ons zakelijk tegenover dit kabinet zullen opstellen. 

De heer Kronenburg (B.P., groep-Harmsen): Mijnheer de 
Voorzitter! De spreker doet mij van tijd tot tijd denken aan 
Pieter Stastok, maar dat is geen reden om hem niet te interrum-
peren. Ik wil hem vragen, of hij in verband met de slijtageslag 
ook de Excellentie Klompé op het oog heeft. 

De heer Aarden (Groep-Aarden): Die heb ik beslist niet op 
het oog. 

De heer Kronenburg (B.P., Groep-Harmsen): Dank u. 

De heer Aarden (Groep-Aarden): Bij ons eerste optreden 
in deze Kamer hebben wij gezegd, dat wij ons zakelijk tegen-
over het kabinet zouden opstellen. Afgaande op de ervaringen 
in de afgelopen maanden stel ik vast, dat wij ons bij belang-
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rijke politieke beslissingen tegenover het kabinet moesten op-
stellen; ons politiek vertrouwen in dit kabinet is daardoor 
afgenomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot de zaak Biafra. 
Enkele van mijn medeleden hebben reeds gewezen op de merk-
waardige zin, waarmede de Regering zich in de Troonrede 
uitsprak: „Het menselijk leed, veroorzaakt door de burger-
oorlog in Nigeria, doet de Regering zoeken naar wegen ter 
leniging van de nood aldaar.". Deze zin is bijna beschamend, 
gezien de nood, die niet van de laatste weken is, maar van 
veel langere tijd. Het is beschamend, dat de Regering toen 
nog moest uitspreken, dat zij deed zoeken naar wegen ter leni-
ging van de nood aldaar, tenzij dit is bedoeld als een diploma-
tieke aanduiding van haar machteloosheid. Het zou echter 
meer in overeenstemming met de werkelijkheid zijn geweest, 
als zij in deze zaak de handen in de lucht had gestoken en de 
Koningin deze zin niet had laten uitspreken, maar gewoon had 
erkend, dat zij machteloos tegenover deze situatie staat en dat 
zij de eerste de beste gelegenheid zou aangrijpen om te zeggen 
wat zij heeft gedaan en wat zij niet heeft kunnen doen, name-
lijk de conventie tegen volkerenmoord tot gelding brengen, 
voor zover dat mede in haar macht lag. Met betrekking tot 
het stillen van de honger had zij moeten zeggen, dat zij 
werkelijk iets had gedaan. Waar is het initiatief van een klein 
land als het onze gebleven? Hebben wij met andere kleine 
landen initiatieven genomen? Ik meen, dat Nederland een kans 
heeft gemist, zoals mijn politieke vriend de heer Bogaers op 
ons congres heeft gezegd. Hier ligt een kans voor kleine 
mogendheden. De Regering is gevraagd nadere mededelingen 
te doen. Ik wacht deze af. Ik ben niet overtuigd door antwoor-
den op vragen van kamerleden, dat de Regering gedaan heeft 
wat zij kon doen. Volgend jaar moet het Associatieverdrag 
van de E.E.G. met Nigeria worden verlengd. Ligt hier geen 
mogelijkheid om de gewenste druk op Nigeria uit te oefenen? 

De heer Zijlstra heeft kort voor de indiening van de be-
groting een openbare uitspraak gedaan. Ik wil in dit verband 
een vraag stellen. Is die verklaring van de heer Zijlstra ge-
schied met medeweten van de Regering? Ik zou tevens graag 
willen vernemen, of voorgangers van de heer Zijlstra bij het 
naderen van het tijdstip van het indienen van de begroting zich 
in het openbaar over de stand van zaken in ons land hebben 
uitgelaten. 

De heer Zijlstra heeft toen gewezen op het ernstige pro-
bleem van de structurele werkloosheid en de noodzaak om de 
juiste maatregelen te treffen. Ik kan van de heer Zijlstra 
moeilijk aannemen, dat dit in kritische zin tegenover het kabi-
net was bedoeld.. De heer Schmelzer eist de allerhoogste 
prioriteit voor Zuid-Limburg op; hoe moet ik dit begrijpen? 
Eerder in dit jaar hebben wij over Limburg gesproken aan 
de hand van een nota. 

De heer Maenen heeft toen een lijst van wensen kenbaar 
gemaakt, maar gezegd, dat hij deze niet verder urgeerde, 
omdat het kabinet hem vertrouwen inboezemde. Nu stelt de 
heer Schmelzer, dat het kabinet voldoende instrumenten ter 
beschikking heeft om aan de ernstige werkloosheid in Zuid-
Limburg het hoofd te bieden. Hij heeft het vertrouwen in de 
Regering bevestigd. Waarom moet hij dan de allerhoogste 
prioriteit voor Zuid-Limburg opeisen? Is hij dan toch niet 
zo erg gerust over het beleid van de Regering, of is zijn uit-
spraak ingegeven door de ernstige kritiek op de K.V.P., die 
wij in de laatste tijd in Limburg hebben kunnen beluisteren? 

Mijnheer de Voorzitter! Evenals de heer Schmelzer zullen 
wij nader terugkomen op de kwestie van de werkgelegenheid 
bij de behandeling van de nota over de regionale industrialU 
satie. Wij zullen dan niet alleen aan de ernstige structurele 
werkloosheid in Limburg, die zich helaas blijft voordoen, ge-
paste aandacht schenken, maar ook aan die in andere delen 
van ons land. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kan gevoeglijk de kwestie van 
het uiteenlopen van looninkomen en niet-looninkomen over-
slaan, omdat de heer Janssen daaraan morgen aandacht zal 
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schenken. Ik wil nog wel enige aandacht schenken aan de 
kwestie van de fusies. De heer Schmelzer heeft een onderzoek 
gevraagd van overheidswege te zamen met het bedrijfsleven 
naar fusies en met name naar de positie van de werknemers. 
Ik vraag mij af, of wij niet verder moeten gaan. Ik vraag mij 
af, of wij ons niet moeten vergewissen omtrent de economische 
macht in onze ondernemingen en met name asn de ondoor-
zichtigheid van deze economische macht, gezien de fundamen-
tele wijzigingen, die zich in ons ondernemingspalroon vol-
trekken. Ik denk aan een klacht van de heer Oyevaar. die 
als president-commissaris van Wilton-Fijcnoord in de fusie-
kwestie niet tijdig is gekend. Als men een klacht most horen 
van een president-commissaris, vraag ik mij af, of het dan 
niet hoog tijd wordt, dat de Kamer zich de gewenste inlich-
tingen over de feitelijkheid van de economische macht ver-
schaft. Ik kom hierop te zijner tijd nader terug en hoop dan 
concrete voorstellen ter tafel te brengen. 

De algemene politieke en financiële beschouwingen worden 
verdaagd. 

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 Hande-
lingen van de vorige vergadering goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt te 23.44 uur gesloten. 

LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN 
met de door 

de Voorzitter ter zake gedane voorstellen: 

1°. achttien Koninklijke Boodschappen ten geleide van de 
volgende ontwerpen van (rijks)wet: 

Naturalisatie van José Izildo Alves en 24 anderen (9836, 
R 667); 

Naturalisatie van Erich Anwar en 31 anderen (9837); 
Naturalisatie van Imko Johann Albrechts en 25 anderen 

(9838); 
Naturalisatie van Johan Willem Centiago en 23 anderen 

(9839); 
Naturalisatie van Gustaaf van Ameron en 22 anderen (9840); 
Naturalisatie van Johann Klaus Kurt Becker en 27 anderen 

(9841); 
Naturalisatie van Kok Kong Chan en 13 anderen (9842); 
Naturalisatie van August Julius Bohnen en 26 anderen 

(9843); 
Naturalisatie van Dirk Cornelis Aalbertsberg en 25 anderen 

(9844); 
Naturalisatie van Adriana Geertruida Anakotta en 30 ande-

ren (9845); 
Naturalisatie van Kornelius Wouter Blumenstock en 19 an-

deren (9846); 
Naturalisatie van Kurt Joseph Albrecht en 18 anderen 

(9847); 
Naturalisatie van Frits Erentreich en 27 anderen (9848); 
Naturalisatie van Eltinus Apang en 26 anderen (9849); 
Naturalisatie van Onny Astain en 29 anderen (9850); 
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Uitbreiding van de gemeenten Oudewater en Schoonhoven, 
gepaard gaande met wijziging van de grens tussen de provin-
cicn Utrecht en Zuid-Holland; tevens overgang van de ge-
meente Oudewater naar de provincie Utrecht (9852); 

Wijziging Overgangswet W.V.O. en Wet op het voortgezet 
onderwijs (9855); 

Naturalisatie van Rudolf Alfons Bojoh en 23 anderen (9856). 
Deze Koninklijke Boodschappen zullen met de daarbij 

behorende stukken worden gedrukt en rondgedeeld, voor 
zover zulks niet reeds is geschied; 

2°. zeventien brieven van de Eerste Kamer der Staten-
Generaal, houdende kennisgeving, dat zij zich in haar ver-
gadering van 1 oktober 1968 heeft verenigd met een aantal 
haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van wet. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennis-
geving aan te nemen; 

3°. een brief van de Minister van Buitenlandse Zaken, ten 
geleide van de voorlopige agenda van de drieëntwintigste zitting 
van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties, en van 
het jaarverslag 1967/1968 van de Secretaris-Generaal over de 
werkzaamheden van deze organisatie (9800, hoofdstuk V, 
nr. 7) . 

Deze brief is reeds gedrukt en rondgedeeld; de bijbe-
horende stukken zijn nedergelegd ter griffie, ter inzage 
van de leden; 

4°. een brief van de Staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken, ten geleide van het Derde rapport van de Europese 
Organisatie voor de ontwikkeling en de vervaardiging van 
dragers voor ruimtevoertuigen (ELDO) (9854). 

Deze brief is reeds gedrukt en rondgedeeld; het rapport 
is nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden; 

5°. een brief van de Minister van Onderwijs en Weten-
schappen, met betrekking tot de toekenning van de ingenieurs-
titel (9458). 

Deze brief is reeds gedrukt en rondgedeeld; 

6°. een brief van de Staatssecretaris van Verkeer en Water-
staat, ten geleide van de Jaarverslagen 1967 van de dochter-
ondernemingen van de N.V. Nederlandse Spoorwegen (9800, 
hoofdstuk XII, nr. 6). 

Deze brief is reeds gedrukt en rondgedeeld; de jaar-
verslagen zijn nedergelegd ter griffie, ter inzage van de 
leden; 

7°. een brief van de Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid, ten geleide van het resultaat van het onderzoek 
naar de explosie in het D.C.-8 vliegtuig van de K.L.M, in 
een hangar op oud Schiphol op 29 juni 1968 (9851). 

Deze stukken zijn reeds gedrukt en rondgedeeld; 

8°. een voorstel van wet van de heer Dijkstra en mejuf-
frouw Goudsmit tot wijziging van de Wegenverkeerswet 
(Nadere regelen omtrent het rijden onder toezicht) (9853). 

Deze stukken zijn reeds gedrukt en rondgedeeld; 

9°. een brief van de secretaris van de Commissie van 
Beroep voor de ambtenaren van de Stenografische Dienst der 
Staten-Generaal, houdende mededeling van de benoeming tot 
lid, tevens voorzitter, van de heer jhr.. mr. P. G. M. van 
Meeuwen, lid van de Eerste Kamer. 

De Voorzitter stelt voor, deze brief voor kennisgeving 
aan te nemen; 
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10°. een telegram van E.L. Janssen, te Maastricht, betref-
fende spoedige bijeenroeping van de Kamer in verband met 
de kwestie Cuba. 

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

11°. vijf adhesiebetuigingen naar aanleiding van de brief 
van de Algemene Nederlandse Onderwijzers Federatie, te 
's-Gravenhage, betreffende de aangekondigde margeregeling 
bij het kleuteronderwijs en de leerlingenschaalverlaging bij het 
lager onderwijs: 

een, van de Vereniging van Leraren aan Protestants-Christe-
lijke Kweekscholen, te Bilthoven; 

een, van de Katholieke Vereniging van Docenten bij het 
Kweekschoolonderwijs, te Tilburg; 

een, van de Kweekschoolbond, te Amsterdam; 
een, van de Hoofdcommissie van de Vereniging voor Chris-

telijk Nationaal Schoolonderwijs, te Harderwijk; 
een, van de drie pedagogische centra, te 's-Gravenhage. 

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

12°. drie brieven: 
een, van A. Klaver, te 's-Gravenhage, met betrekking tot 

het wetsontwerp inzake invoering huurbelasting; 
een, van O. Landgraaf, voorzitter van de Bond Zonder 

Naam, betreffende het regeringsbeleid; 
een, van W. H. Horseling, te Heino, ten vervolge op zijn 

vorig schrijven inzake de toestanden in het klein- en midden-
bedrijf. 

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

13°. de volgende boekwerken: 
van de Stichting Recreatie, te 's-Gravenhage: „De econo-

mische betekenis van openluchtrecreatie en toerisme voor 
Nederland"; 

van het Bedrijfspensioenfonds, te 's-Gravenhage, het verslag 
over het boekjaar 1967. 

Deze boekwerken zijn geplaatst in de bibliotheek der 
Kamer. 

De verslagen zijn gereed van: 
de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken omtrent de 

wetsontwerpen: 
Wijziging van de begroting van inkomsten en uitgaven van 

het Provinciefonds voor het dienstjaar 1967 (9697); 
Wijziging van de begroting van de ontvangsten en de uit-

gaven van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor het 
dienstjaar 1967 (9806); 

Wijziging van de begroting van inkomsten en uitgaven van 
het Gemeentefonds voor het dienstjaar 1967 (9813); 

de vaste Commissie voor Defensie omtrent het wetsontwerp 
Wijziging van de begroting van het Staatsbedrijf „Artillerie-
Inrichtingen" voor het dienstjaar 1967 (9681); 

de bijzondere commissie voor het wetsontwerp Wijziging 
van de bedragen vastgesteld in de artikelen 22, 23 en 26, 
eerste lid, van de Grondwet (8683). 

Deze verslagen zijn reeds gedrukt en rondgedeeld. 
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