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6DE VERGADERING 

VERGADERING VAN DINSDAG 12 OKTOBER 1971 
(Bijeenroepingsuur 14.00) 

Ingekomen stukken. - Aanneming voor kennisgeving van 
regeringsbescheiden. - Mededeling van de wijziging van 
het aantal leden van een vaste commissie en van de 
benoeming van leden en een plaatsvervangend lid van 
vaste commissies. - Mededeling van een besluit van 
het Presidium. - Regeling van de werkzaamheden. -
Verlof gevraagd door de heer Masman tot het houden 
van een interpellatie over het rijksstudietoelagen-
beleid. - Algemene politieke en financiële beschou-
wingen over de rijksbegroting voor 1972. - Indiening 
en behandeling van de volgende moties van de heer 
Bakker c.s.: een, betreffende verlaging van de defen-
sielasten; een, betreffende het eventueel ongedaan ma-
van de aan twee militairen opgelegde straffen in ver-
band met een in het blad „Alarm" verschenen artikel; 
een, betreffende de bestemming van een belangrijk 
deel van de inkomsten uit de in het noorden aanwezige 
bodemschatten voor de ontwikkeling van het betreffen-
de gebied. - Ingekomen stukken. 

Voorzitter: de heer Van Thiel 

Tegenwoordig zijn 137 leden, te weten: 
de heren Aantjes, Van Aardenne, Abma, Van Amelsvoort, 

Andriess;-n, Assmann, J. A. Bakker, M. Bakker, mejuffrouw 
Barendregt, de heren Baruch, Ter Beek, De Beer, De Bekker. 
Berger, Berkhouwer, De Boo, Bos, mevrouw Brautigam, de 
heer Bremen, mejuffrouw Cornelissen, de heren Cornelissen, 
Van Dam, Dankert, Van Dis, Dolman, Dusarduijn, Van Dijk, 
Dijkstra, Egas, Van Eisen, Engwirda, Fiévez, Franssen, De 
Gaay Fortman, mevrouw Gardeniers-Berendsen, de heren 
Geelkerken, Geurtsen, De Goede, mejuffrouw Goudsmit, 
mevrouw Groensmit-Van der Kallen, de heer Van der Gun, 
mejuffrouw Haars, mevrouw Haas-Berger, de heren Hermes, 
Hermsen, Heijmans, Hoekstra, Hutschemaekers, Imkamp, Jans, 
Joekes, De Jong, Jongeling, mejuffrouw Kappeyne van de 
Coppello, de heren Keja, K. A. Keuning, S. Keuning, 
Kikkert, mevrouw Klaassens-Postema, de heren Knot, Koe-
koek, Koning, Koningh, Koudijs, Kremer, Krosse, Laban, 
Lamberts, mejuffrouw Van Leeuwen, de heren Lems, Van 
Leijenhorst, Van Lier, Masman, Van der Mei, Meis, Mellcma. 
Meijer, Van Mierlo, Nooteboom, Notenboom, Nypcls, Oele, 
Van Ooijen, Te Pas, Peijnenburg, Pors, Portheine, Pronk. 
Roels, Roethof, Roolvink, Van Rossum, De Ruiter, Van der 
Sanden, Schaefer, Van Schaik, Schakel, Van het Schip, Schol-
ten, Schouten, mevrouw Smit-Kroes, de heren Van Son, Van 
der Spek, Spinks, Stemerdink, Van der Stoel, Stoffelen, Ter-
louw, Van Thiel, Van Thijn, Tilanus, Tolman, Tuijnman, 
Den Uyl, mevrouw Veder-Smit, de heren Veerman, Vellenga, 
Verbrugh, Verdijk, Vermaat, Vondeling, Voogd, Voortman, 
Vrolijk, Waalkens, Walburg, Weijers, Weijters, Wiebenga, 
Wiegel, Wieldraaijer, Wierenga, Wilbers, Wisselink, Wolff. 
Ter Wocrst, Zelissen, 

en de heren Biesheuvel, Minister-President, Minister van 
Algemene Zaken, Nelissen, Vice-Minister-President, Minister 
van Financiën, Geertsema, Vice-Minister-President, Minister 
van Binnenlandse Zaken, Schmelzer, Minister van Buitenlandse 
Zaken, Van Agt, Minister van Justitie, Van Veen, Minister 

Voorzitter 
van Onderwijs en Wetenschappen, De Koster, Minister van 
Defensie, Udink, Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, Drees, Minister van Verkeer en Waterstaat, Lang-
man, Minister van Economische Zaken, Lardinois, Minister 
van Landbouw en Visserij, Boersma, Minister van Sociale 
Zaken, Engels, Minister van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk, Stuyt, Minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne, Bocrtien, Minister zonder Portefeuille, De 
Brauw, Minister zonder Portefeuile, Westerterp, Staatssecre-
taris van Buitenlandse Zaken, Grosheide, Staatssecretaris van 
Justitie. Van Stuijvenberg, Staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken, Schelfhout, Staatssecretaris van Onderwijs en Weten-
schappen, Scholten, Staatssecretrais van Financiën, Van der 
Stee, Staatssecretaris van Financiën, Van Es, Staatssecretaris 
van Defensie, Buck, Staatssecretaris van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, Oostenbrink, Staatssecretaris van Econo-
inische Zaken, Rietkerk, Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
Vonhoff, Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maat-
sch'ïppelijk Werk, en mevrouw Van Veenendaal-van Meggelen, 
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk. 

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

de heren Brouwer, Du Chatinier, Visser en Schuitemaker, 
wegens ziekte; 

de heer Kleisterlee, in verband met zijn verhuizing; 
de heer Verwoert, wegens verblijf buitenslands. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen. 

De Voorzitter: Voorts is ingekomen een brief van de voor-
zitter van het Centraal Stembureau van 5 oktober 1971, ten ge-
leide van een afschrift van zijn besluit van die datum, waarbij 
de heer VV. J. Schuijt, te 's-Gravenhage, wordt beroemd ver-
klaard tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Gener:;al, in 
de vacature ontstaan door het ontslag nemen van de heer 
j . M. A. H. Luns. 

Deze brief zal worden gesteld in handen van de com-
missie voor het onderzoek van de geloofsbrieven. 

De Voorzitter: Aangezien door geen van beide Kamers der 
Staten-Generaal binnen de termijn bedoeld in artikel 6i van 
de Grondwet de wens te kennen is gegeven dat: 

het Protocol tot wijziging van artikel 80, tweede lid, van 
het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, 
op 16 maart 1971 te Brussel tot stand gekomen (11 429); 

de Overeenkomst, tussen het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de ziekteverzekering 
van bejaarden, op 3 maart 1971 te 's-Gravenhage tot stand 
gekomen (11 430); 

de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Republiek Ghana inzake het project voor vervoer op het 
Voltameer, op 22 april 1971 te Accra tot stand gekomen 
(ïi 342), 

aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal 
zullen worden onderworpen, stel ik aan de Kamer voor, deze 
stukken, welke resp. op 2 en 7 september 1971 ter griffie 
werden ontvangen, voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

VERBETERINGEN 
Bladzijde 141, kolom 1: in regel 22 v.b. vervalt „Keja," 

en in regel 29 v.b. staat ,.M. Bakker en de"; lees: M. Bakker. 
De Bekker en de. 
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Voorzitter 
De Voorzitter: Voorts deel ik aan de Kamer mede, dat ik 

heb besloten de vaste Commissie voor het Midden- en Klein-
bedrijf uit te breiden tot 15 leden. Door mij is tot lid van 
deze commissie benoemd de heer Van Dis en tot zijn plaats-
vervanger de heer De Jong. 

Ook deel ik aan de Kamer mede, dat ik de heer Andriessen 
heb benoemd tot lid van de vaste Commissie voor de Inlich-
tingen- en Veiligheidsdiensten, voor de periode gedurende 
welke de heer Veringa door ziekte verhinderd is. 

Ten slotte deel ik aan de Kamer mede, dat het Presidium 
met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 

a. de Nota over de terbeschikkingstelling van de Regering 
(10 694), welke nota oorspronkelijk was gesteld in handen van 
de vaste Commissie voor Justitie, thans nader in handen te 
stellen van de bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet bij-
zondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (11 270); 

b. het wetsontwerp Wijziging van de Pensioen- en spaar-
fondsenwet (11 529) te stellen in handen van een bijzondere 
commissie. 

Overeenkomstig mijn reeds te kennen gegeven voornemen 
stel ik aan de Kamer voor, aan de orde te stellen tegen dinsdag 
19 oktober a.s.: 

de conclusies van de verslagen van de Commissie voor de 
Verzoekschriften (11519, nrs. 1 t /m 16 en 10 933, nrs. 6 
en 7); 

de wetsontwerpen: 
Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Bur-

gerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek 
van Koophandel, de Wet teboekgestelde Luchtvaartuigen van 
6 maart 1957, Stb. 72, de wet van 22 mei 1845, Stb. 22, op 
de invordering van 's Rijks directe belastingen, de Coördinatie-
wet Sociale Verzekering van 24 december 1953, Stb. 577 en 
de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen van 26 
januari 1961, Stb. 31 (10924); 

Wijziging van de artikelen 28 en 30 van de Wet van 9 juli 
1942, Stb. 20, op het Notarisambt (11 380); 

Wijziging Quarantainewet (11003); 
Wijziging van de grenzen der gemeente Eelde, Norg, Peize, 

Roden en Vries (11 411); 
Wijziging van hoofdstuk VII (Departement van Binnen-

landse Zaken) van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1970 
(Subsidie politiek-wetenschappelijke instituten) (11 105) (Voort-
zetting); 

hoofdstuk I (Huis der Koningin) van de rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1972 (11 500); 

hoofdstuk II (Hoge Colleges van Staat en het Kabinet der 
Koningin) van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1972 
(11 500); 

hoofdstuk III (Departement van Algemene Zaken) van de 
rijksbegroting voor het dienstjaar 1972 (11 500); 

de onderafdelingen III en IV van de afdeling IV van hoofd-
stuk VII (Departement van Binnenlandse Zaken) der rijks-
begroting voor het dienstjaar 1972 (Brandweer en Civiele 
Verdedigingsvoorbereiding) (11 500); 

gezamenlijke beraadslaging over: 
hoofdstuk XIV (Departement van Landbouw en Visserij) 

van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1972 (11 500) (eer-
ste termijn van c'e zijde der Kamer); 

Vaststelling van de begroting van inkomsten en uitgaven van 
het Landbouw-Ecalisatiefonds voor het dienstjaar 1972 
(11 500C). 

De Voorzitter: In verband met de laatste door mij genoemde 
begroting deel ik mede, dat is ingekomen een brief van 
de heer Vredeling aan de heer Tuijnman, tweede voorzitter 
van de vaste Commissie voor Landbouw en Visserij, waarin 

Zitting 1971-1972 

bezwaar wordt gemaakt tegen de datum van behandeling van 
de begroting van Landbouw en Visserij. De heer Vredeling 
spreekt over „uiterst bezwaarlijk"; het is dus blijkbaar nog 
niet onoverkomelijk. 

Ik handhaaf derhalve mijn voorstel. 
De beraadslaging over het voorstel van de Voorzitter wordt 

geopend. 

Mevrouw Brautigam (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! De 
brief van de heer Vredeling lijkt hier wat te verzanden. De 
grote moeilijkheid is dat de begroting van Landbouw en 
Visserij wordt behandeld op een dag, waarop een plenaire ver-
gadering van het Europese parlement wordt gehouden. Tijdens 
die vergadering zullen ook landbouwzaken aan de orde komen. 
Hierdoor komen degenen, die zowel hier als in Straatsburg 
landbouwzaken moeten behandelen, toch wel in moeilijkheden. 
Bij sommigen bestaat een zeker verlangen inzake uitstel van de 
behandeling van de begroting. Is zulks mogelijk? 

De Voorzitter: Mijn antwoord moet helaas zijn: Het kan niet. 
De geachte afgevaardigde zal ook niet anders hebben verwacht. 
Enige malen is al gesleuteld aan het begrotingsschema, zulks in 
verband met verhindering van de zijde der Kamer en van 
bewindslieden. Het is noodzakelijk, dat een minister of een 
staatssecretaris aanwezig is bij de behandeling van zijn be-
groting. Voor alle kamerleden geldt zulks in het algemeen niet 
zó sterk. Het resultaat van het sleutelen is in de vorm van het 
schema van 6 oktober aan de Kamer voorgelegd. Vanmorgen 
heb ik aan de griffier gevraagd, of daarop enige reactie was 
binnengekomen. Wij slaakten een zucht van verlichting, toen 
wij vernamen, dat er op dat moment nog geen reacties waren 
ingekomen. ïk weet niet hoe ik dit zou moeten oplossen. 

Mevrouw Brautigam (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
wil het u niet moeilijker maken dan u het al hebt, maar het 
moet mij toch van het hart dat ik het niet bijzonder elegant 
vind dat wij op een datum, waarop in Straatsburg al veel eer-
der een landbouwzaak was gepland, de begroting van land-
bouw gaan behandelen. Wanneer u het niet kan oplossen, kan 
ik het zeker niet, maar wellicht kunnen wij het daarheen leiden 
dat u persoonlijk of het presidium nog eens precies bekijkt 
wanneer die landbouwzaak in Straatsburg zal worden behan-
deld. Ik meen dat dit donderdag of vrijdag zal gebeuren en 
mischien is het mogelijk, een groot deel van de begroting van 
landbouw op een zodanig tijdstip te behandelen in deze Ka-
mer, dat de „Europeanen" daar toch aan kunnen deelnemen. 
Ik begrijp dat u daar niet onmiddellijk antwoord op kunt geven, 
maar misschien wilt u trachten, dit voor de „Europeanen" in 
de meest gunstige zin te regelen. 

De Voorzitter: Ik weet niet of dit mogelijk is. Ik zal de 
griffier echter vragen de behandeling van deze begroting, met 
handhaving van het schema, in die week zodanig te doen 
plaatsvinden, dat zoveel mogelijk „Europeanen" hier aanwezig 
kunnen zijn. Een conflict van plichten kan echter bij een be-
grotingsschema altijd voorkomen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
Het voorstel van de Voorzitter wordt zonder hoofdelijke 

stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Voorts stel ik, eveneens overeenkomstig mijn 
reeds te kennen gegeven voornemen, aan de Kamer voor, aan 
de orde te stellen tegen dinsdag 19 oktober a.s.: 

Gezamenlijke beraadslaging over: 
hoofdstuk VII (Departement van Binnenlandse Zaken) van 

de rijksbegroting voor het dienstjaar 1972 (11 500) (met uit-
zondering van de politie, de brandweer, de civiele verdediging 
en de financiën van provincies en gemeenten; 
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Voorzitter 
Vaststelling van de begroting van de ontvangsten en de uit-

gaven van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor het 
dienstjaar 1972 (11 500A); 

Vaststelling van de begroting van het Staatsdrukkerij" en 
Uitgeverijbedrijf voor het dienstjaar 1972 (11 500F): 

Gezamenlijke beraadslaging over de gedeelten die betrekking 
hebben op de politie, van de hoofdstukken VI (Departement 
van Justitie) en VII (Departement van Binnenlandse Zaken) 
van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1972 (11 500); 

hoofdstuk VI (Departement van Justitie) van de rijksbegro-
ting voor het dienstjaar 1972 (met uitzondering van de politie) 
(11 500); 

hoofdstuk XI (Departement van Volkshuisvesting en Ruim-
telijke Ordening) van de rijksbegroting voor het dienstjaar 
1972 (11500); 

Gezamenlijke beraadslaging over: 
hoofdstuk VII (Departement van Binnenlandse Zaken) van 

de rijksbegroting voor het dienstjaar 1972 (uitsluitend betref-
fende de financiën van de provincies en de gemeenten) (11 500); 

Wetsontwerp Vaststelling van de begroting van inkomsten en 
uitgaven van het Gemeentefonds voor het dienstjaar 1972 
(11 500D); 

Wetsontwerp Vaststelling van de begroting van inkomsten 
en uitgaven van het Provinciefonds voor het dienstjaar 1972 
(11 500E). 

Ik neem hierbij aan dat de lijsten van de te bespreken punten 
tijdig zullen zijn vastgesteld. Ik wil de voorzitters van de com-
missies aansporen, daarvoor te zorgen. 

Overeenkomstig het voorstel van de Voorzitter wordt be-
sloten. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat is ingekomen 
een brief van onze medeleden de heren Den Uyl, Van Mierlo. 
De Gaay Fortman, Vondeling en De Goede, gedateerd 12 
oktober 1971, luidende: 

„Mijnheer de Voorzitter, 
De ondergetekenden, leden van de Tweede Kamer, richten 

zich hierbij tot u met het verzoek bijgaande nota betreffende 
de begroting voor 1972 in handen te stellen van de leden. Zij 
stellen het zeer op prijs als het stuk zou kunnen worden be-
schouwd als een nota bedoeld in art. 23 van het Reglement 
van Orde. (,,Echter staat het ieder lid vrij een schriftelijke 
en ondertekende nota in te leveren, welke beschouwingen over 
het ontwerp van wet of daarin aan te brengen verbeteringen 
bevat. De commissie voegt zulk een nota aan haar verslag toe, 
mits de nota voldoet aan de eis van beknoptheid . . . . enz".) 
Wij menen u deze vorm van schriftelijke vastlegging en publi-
katie te mogen voorstellen, omdat de nota weliswaar beknopt 
is gehouden, maar waarschijnlijk toch te omvangrijk is om 
in aanmerking te komen voor opneming in de Handelingen 
in de vorm van een noot. 

Hoogachtend," 
Na het binnenkomen van deze brief heb ik mij beraden over 

de mogelijkheden, die er in dit verband zijn. 
Ik zou ten aanzien van de suggestie, de brief plus bijlagen 

te beschouwen als een nota bij een voorlopig verslag, zij het van 
bijzondere soort, nl. de lijst van vragen, afwijzend willen ad-
viseren, aangezien dan ook de Regering tijdig in kennis had 
moeten worden gesteld van datgene wat aan de vragenlijst, 
respectievelijk het voorlopig verslag zou zijn toegevoegd. 

Ik ben het geheel eens met de inzenders - ik heb kennis 
kunnen nemen van de omvang, niet van de inhoud, van de 
stukken - dat deze stukken te omvangrijk zijn om als noot in 

de Handelingen te worden opgenomen. Bovendien is er nog 
sprake van een aparte inhoud; begonnen wordt namelijk met 
een inleidende beschouwing en men heeft zich niet beperkt tot 
het geven van bepaalde cijfers, zoals bij een noot in de Hande-
lingen min of meer gebruikelijk is. 

Misschien is er geen bezwaar tegen de oplossing om de nota 
te behandelen als een stuk, dat als bijlage in plaats van als noot 
in de Handelingen wordt opgenomen, omdat de inhoud van 
waarde kan zijn bij de discussies, die gedurende deze drie 
dagen zullen worden gehouden. 

De derde mogelijkheid zit waarschijnlijk in artikel 146 van 
het Reglement van Orde, waar staat: 

„Alle van Regeringswege bij de Kamer ingezonden 
stukken, die uit hun aard aan de leden behoren te worden 
rondgezonden, worden gedrukt. 

Van andere stukken beveelt de Kamer het drukken zo-
dra zij dit nodig oordeelt.". 

Aangezien van regeringswege bij de Kamer ingezonden 
stukken, die uit hun aard aan de leden behoren te worden 
rondgedeeld, worden gedrukt, is het misschien goed naar ana-
logie daarvan de tweede zin aldus te interpreteren: Van andere 
stukken die uit hun aard aan de leden be'ioren te worden 
rondgedeeld beveelt de Kamer het drukken. 

Ik stel derhalve voor, omtrent de aard van deze stukken en 
over het bevel, dat de Kamer zou kunnen geven, advies te 
vragen aan de vaste Commissie voor Financiën, waarbij ik de 
aandacht vestig op artikel 146, tweede zin, van het Regie-
ment van Orde. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzifter: De stukken worden nu dus in handen gesteld 
van de vaste Commissie voor Financiën, niet ter behandeling 
van de inhoud, maar om advies over de publikatie, in verband 
met de aard van het stuk. 

Het is mij bekend dat er meer exemplaren van de nota 
beschikbaar zijn. Indien de vaste Commissie voor Financiën het 
nodig oordeelt, kan het gestencilde stuk zo spoedig mogelijk 
aan de leden worden rondgedeeld. Later kunden de stukken 
dan, nadat wij daaromtrent advies hebben ontvangen, eventueel 
als bijlagen in de Handelingen worden opgenomen. 

Mag ik de voorzitter van de vaste Commissie voor Financiën 
vragen zich in de loop van de dag te beraden over de vraag 
wanneer deze commissie in vergadering kan worden bijeenge-
roepen? Misschien kan dat tijdens de avondpauze gebeuren. 

De heer Notenboom (K.V.P.): Zou het, wat u betreft, ook 
morgen voor de aanvang van de plenaire vergadering mogelijk 
zijn. of is dat te laat? 

De Voorzitter: Als u dan bij de aanvang van de vergadering 
rapporteert, heb ik er geen enkel bezwaar tegen. 

De heer Notenboom (K.V.P.): Wij zullen het proberen. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Masman, die 
het mij heeft gevraagd, over de orde. 

De heer Masman (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
vraag de Kamer toestemming Minister De Brauw te mogen 
interpelleren betreffende het rijksstudietoelagenbeleid. Dat is 
een aangelegenheid die de lopende begroting betreft. Wat is 
namelijk het geval? Het systeem is dat er waardevaste toelagen 
worden verstrekt, hetgeen betekent dat er tussentijdse aanpas-
singen moeten plaatsvinden. Daarop is de voorganger van deze 
Minister in het voorjaar geattendeerd; hij heeft ook aangegeven 
dat hij het zou overwegen. Dat bleef uit. 

In juni heb ik schriftelijk deze Minister daarom opheldering 
gevraagd. Pas eind september kregen wij het antwoord dat de 
Minister nog niet kon antwoorden. Ik vind dat niet aanvaard-
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Voorzitter e. a. 
baar en ik vraag de Kamer toestemming daarover de Minister 
kort te mogen interpelleren. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat het niet de bedoeling van 
de heer Masman is deze interpellatie nog deze week te doen 
houden. Het zou, als de Kamer daartoe verlof verleent, in de 
loop van de volgende week kunnen geschieden. 

Ik stel aan de Kamer voor, over het verzoek van de heer 
Masman te beslissen aanstaande donderdag, na de lunchpauze. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de algemene politieke en financiële be-
schouwingen over de rijksbegroting voor het dienstjaar 1972 
(11 500). 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Het 
is juist tien jaar geleden dat een Nederlandse minister een op-
vallende zin aan de Kamer schreef: 

.,Luchtverontreiniging kan inderdaad van allerlei aard 
zijn, al is het door de klimatologische en geografische 
omstandigheden in Nederland zeer onwaarschijnlijk, datai-
daar ooit ,,smog" zal optreden.". 

De minister die dit schreef, in antwoord op een pleitnota 
van mijn fractiegenoot Van der Goes van Naters voor een al-
gehele wettelijke milieubescherming, was de toenmalige mi-
nister van Landbouw, de heer Marijnen, later onder andere 
Minister-President en nog later voorzitter van de Rijnmond-
raad. 

,.Zeer onwaarschijnlijk, dat aldaar ooit „smog" zal optre-
den": soms gebeuren er dingen, die zeer onwaarschijnlijk 
worden geacht. Soms komt er smog in Rijnmond, ock al zou 
het eigenlijk niet kunnen. Soms komt er een vijf-partijenka-
binet, dat niet voor mogelijk was gehouden door de kiezers. 
Soms blijkt er een gat in de begroting van een omvang, waar-
in vele ministers kunnen verdwijnen. Soms is de werkelijk-
heid wonderlijker dan de verbeelding. 

Daarmee is tegelijk aangegeven, dat de wanhoop, de on-
rust en ook wel een beetje de verbittering, die de afgelopen 
weken onder de bevolking van Rijnmond bestonden. illustre-
ren hoezeer het beleid nahinkt bij het tempo van maatschap-
pelijke veranderingen. 

Natuurlijk, Minister Marijnen was, toen hij in 1961 schreef, 
volstrekt te goeder trouw. De maatschappij verandert echter 
snel en onze samenleving lijkt vaak op een verzameling 
slecht gecoördineerde, uit de hand gelopen ontwikkelingen 
en nauwelijks op een bewust gerichte, op een doelbewust be-
stuurde gemeenschap. Dat laat zich op een beperkte schaal toe-
lichten aan de situatie in Rijnmond: onvoldoende waarne-
ming van de feiten, onvoldoende inzicht in de te nemen maat-
regelen, geen bestuurlijke coördinatie. Een stadsgewest met 
duidelijke bevoegdheden ontbreekt. De verantwoordelijkheid 
ligt er vergruisd. Er is geen vastgelegd plan voor de aard en 
grenzen van de verdere ontwikkeling van industrie en arbeids-
markt. Laat staan, dat de mensen daar ook maar een schijn 
van illusie hebben er werkelijk enige invloed op uit te kunnen 
oefenen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is niet om onheilsbeelden op 
te roepen, maar wat zich op beperkte schaal in Rijnmond laat 
waarnemen, doet zich op grotere schaal voor als het gaat om 
een door ieder gevoeld nationaal kernprobleem: de inflatie, 
de gulden die in de smog verdwijnt. 

Ook daar is er een demonstratie van onmacht. Het rege-
ringsprogram is op dit punt, ik stel dit met nadruk vast, vol-
strekt defaitistisch. Uitgangspunt is, dat in 1972 praktisch 
«een afremming van prijsstijgingen en geldontwaarding zal op-
i;?den. Nieuwe instrumenten om dat probleem aan te pakken, 
ontbreken. Een samenhangend beleid is niet aangegeven. Ik re-
ken dit niet uitsluitend het pas opgetreden kabinet aan. maar 
ik constateer wel, dat geen uitzicht wordt geboden op een 
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verandering van maal schappelijke structuren, waarin per-
spectief aanwezig zou zijn op het overwinnen van de voort-
draaiende spiraal van lonen en prijzen, van de inflatie. 

In feite raken wij met het voorbeeld van Rijnmond en met 
het voorbeeld van de inflatie misschien wel aan het meest fun-
damentele probleem, waarmee wij op het ogenblik hebben te 
maken, namelijk dat van de bestuurbaarheid van onze samenle-
ving, zoals zij op het ogenblik functioneert. De problematiek 
met betrekking tot het behoud van mens en omgeving is ons 
weer scherp voor ogen gesteld door de aangekondigde publi-
katies van de Club van Rome. Het lijkt erop, dat de Club 
van Rome in gezag de Paus op het ogenblik naar de kroon 
steekt, ik veroorloof mij dan ook, er iets van te citeren. 

De Club van Rome heeft voor de eerste maal, zij het op 
een primitieve manier, geprobeerd kwantitatief, dat wil zeg-
gen in aantallen uitgedrukt, aan te geven, waar wij binnen een 
aantal jaren terecht komen, als wij met de bevolkingsgroei, 
economische groei en milieuvervuiling doorgaan op de ma-
nier, waarop wij thans bezig zijn. Daarbij vergeleken is de 
situatie bij Rijnmond natuurlijk kinderspel, of het is misschien 
toch een teken aan de wand. De berekeningen, die zijn uitge-
voerd, hebben duidelijk gemaakt, dat - op dit punt komen 
wij weer bij het verband met de bestuurbaarheid van de sa-
mcnlcving - alleen een fundamentele verandering van ons ka-
nitalistisch stelsel, een radicale breuk met het winststreven 
als leidend motief voor de ondernemingsgewijze produktie, de 
weg kan vrijmaken voor overleving. 

Op het ogenblik beleven wij de wonderlijke figuur, dat 
voorzitters van besturen van grote bedrijven als „Fiat" en 
„Olivetti" op grond van de cijfers die hun worden gepresen-
teerd, hun eigen ondergang als bestuurders van kapitalistische 
ondernemingen aankondigen. „Het winstprincipe doodt zich 
zelf op den duur". 

Mijnheer de Voorzitter! Voor mij als socialist ligt hier na-
tuuriijk een vertrouwd aangrijpincspunt om de vraag naar de 
bestuurbaarheid van de samenleving te beantwoorden. An-
deren zullen misschien ontdekken, dat voor hen op dit punt 
ook een aangrijpingspunt is gelegen. Ik ben echter niet opti-
mistisch. Het inzicht in de noodzaak van structuurverandering 
zou aanwezig moeten zijn. Ik ben daarover echter sceptisch; ik 
wil deze scepsis illustreren aan de hand van voorbeelden van 
ervaringen, die wij de afgelopen maanden met een ander ingrij-
pend verschijnsel hebben opgedaan. Ik doel op het instorten 
van het internationale monetaire stelsel, zoals het op de 
grondslag van vaste wisselkoersen sinds de conferentie van 
Bretton Woods de naoorlogse economische expansie van de 
Westerse wereld heeft gedragen. Het besluit van de Verenigde 
Staten van begin september om de inwisselbaarheid van goud 
en dollar te beëindigen, betekende het einde van een systeem, 
dat alleen kon functioneren dank zij de economische en poli-
tieke machtspositie van de Verenigde Staten. Die machts-
positie is aangetast. Zij is aangetast op economisch gebied door 
de zoveel snellere groei van Japan en West-Europa, met name 
van West-Duitsland: politiek, als gevolg van de Amerikaanse 
Victn3m-politiek en de verscherping van de tegenstelling bin-
nen de Verenigde Staten zelf. Deze tegenstellingen kunnen 
op hun beurt weer niet worden los gezien van de Amerikaanse 
Vietnam-politiek. 

De reactie van de Verenigde Staten op het verlies van de 
traditioneel bestaande machtspositie is naar mijn mening een 
nationalistische en kortzichtige reactie. De Kennedy-ronde 
wer.! met één slag ongedaan gemaakt; de relatie tot de ontwik-
kelingslandcn verslechterde; het gevaar van een handeIspoli-
ticke oorlog werd opgeroepen. 

Op het ogenblik proberen de Groep van Tien en het Inter-
nationale Monetaire Fonds krampachtig, de geslagen bres te 
dichten. Daargelaten of het zal gelukken, heeft de dollarcrisis 
duidelijk gemaakt, dat door het terugwijken en naar mijn me-
ning verzaken van de Verenigde Staten als dominerende Wes-
terse mogendheid — de Verenigde Staten zijn in de naoorlogse 
periode toch zeer lang de leidende westerse mogendheid ge-
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weest - een vacuüm is ontstaan. Een machinerie van democra-
tische besluitvorming, een nieuw internationaal gezag, dat dit 
vacuüm zou kunnen vullen, ontbreekt. De E.E.G. is in die 
crisis een zwakke schakel gebleken. Zij is meer een verzame-
ling van intergouvernementeel samenwerkende regeringen dan 
- zoals zij is bedoeld en zoals wij haar wensen te zien - een 
zich naar eigen supranationaal gezag ontwikkelende gemeen-
schap. Daarom constateer ik opnieuw - naar ik hoop niet al te 
zeer in de sfeer van doem en noodlot - dat wij juist de afge-
lopen maanden worden geconfronteerd met ontwikkelingen, 
die grote vraagtekens zetten achter de bestuurbaarheid van 
onze samenleving. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik citeer Oe Thant, de secretaris-
generaal van de Verenigde Naties, die verleden jaar het vol-
gende sprak tot de leden van de Verenigde Naties: 

„De leden" - van de Verenigde Naties - „hebben nog 
tien jaar tijd om hun oude twisten op het tweede plan te 
stellen en een indringende, voor de mensheid vitale taak 
te vervullen. De bewapeningswedstrijd moet worden ge-
staakt, het levensmilieu verbeterd, de bevolkingsexplosie 
bezworen en het achtergebleven deel van de wereld moet 
worden ontwikkeld. Als dit alles niet in de komende tien 
jaar gebeurt, zullen deze problemen zulke verschrikke-
lijke afmetingen aannemen, dat wij ze niet meer kunnen 
beheersen.". 

Mijnheer de Voorzitter! Men kan natuurlijk zeggen, dat dit 
mooie en grote woorden zijn op een historisch moment, doch 
men kan ook anders reageren en zeggen: is niet wat ons wordt 
voorgeschoteld - ik heb de voorbeelden gegeven - een illus-
tratie van de juistheid van de waarnemingen van Oe Thant? 
Het betreft hier de waarneming van desintegratie, van het feit, 
dat zich ontwikkelingen voltrekken ter zake van de milieuver-
vuiling en van het internationale handelspolitieke en monetaire 
gebeuren, waarop politiek — politiek is een bewust handelen en 
ordenen - geen greep krijgt. Als politiek geen greep krijgt op 
de gebeurtenissen, maar de gebeurtenissen zich over en buiten 
de politiek en de bewuste wil van mensen om voltrekken, dan 
kan het niet anders of het onvermijdelijke gevolg is: apathie, 
onverschilligheid - men doet maar; wij zullen wel zien - bij de 
mensen om wie het allemaal is begonnen. 

Mijnheer de Voorzitter! De kern van hetgeen ik vanmiddag 
sta te betogen is, dat ik vind. dat van de aanpak en de positie, 
die het confessioneel-l'berale kabinet-Biesheuvel inneemt, op 
onderdelen allerlei goede en allerlei kwade dingen zijn te 
zeggen: de heer Biesheuvel heeft nog wat te goed. De essentie 
is echter - en hierin past het volkomen bij zijn voorganger, het 
kabinet-De Jong - dat het kabinet niet blijk geeft te begrijpen 
tegen welke achtergrond en met welke inzet politiek in Neder-
land moet worden gemaakt en beleid moet worden gevoerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit is van mijn kant geen nieuw ge-
luid. Ik heb het kabinet-De Jong bij zijn optreden een over-
gangskabinet genoemd, dat op zijn best pas op de plaats zou 
kunnen mak^n. Het is geen kwestie van gelijkhebberij. maar 
hoe juist die kenschets is geweest, daarvoor kan men vandaag 
zelfs bij de regeringspartijen terecht. De bewonderaars en 
verdedigers van het kabinet-De Jong doen vandaag hun best 
om de herinnering aan De Jong en Witteveen, Luns en Rool-
vink zo snel moge'ijk te laten overdrijven. Opgewekt roepen zij 
uit, dat Schmelzer een verademing is na Luns, dat Drees na 
Bakker tenminste een nieuwe filosofie brengt, dat Nelissen zo-
veel harder en dus veelbelovender is dan Witteveen en Engels 
zoveel zachter dan Klompé. Was Beernink eigenlijk wel ooit 
minister? De hoofdzaak is, dat het kabinet-De Jong - al poets 
ik bepaald de wetgeving van Polak op het gebied van de mede-
zerrgenschap in de onderneming niet uit - amper iets heeft ver-
anderd aan de samenlevingsstructuur in ons land. De bestuur-
baarheid is er bepaald niet op vooruitgegaan; de staatkundige 
hervorming is de mist ingegaan onder het kabinet-De Jong, 
met medewerking van de huidige regeringspartijen. De gewest-
vorming is in het moeras blijven steken: de democratisering is 

halfhartig tegemoet getreden. Openheid en openbaarheid zijn 
op een zacht pitje gezet. Over investeringsloon. spaarloon, ver-
mogensaanwasdeling - bekende termen met name bij de con-
fessionele partijen; ik denk aan de K.V.P.. ook nog in het 
begin van de periode van het kabinet-De Jong - wordt in het 
geheel niet meer gerept, niet in de regeringsverklaring en niet 
in de miljoenennota. 

Er is niets gedaan om te komen tot een regulering van parti-
culiere investeringen. De milieuwetgeving wacht nog steeds op 
uitvoering. Een periode van nationale en internationale econo-
mische groei van grote strekking wordt door confessioneel-li-
berale regeringen afgesloten met de serie van tekorten van on-
gehoorde omvang, waar de krant elke dag bol van staat, nl. 
bijna 2 miljard tekort op de betalingsbalans, een extra tekort 
van 3 miljard op de begroting en een tekort aan nationale mid-
delen in de orde van grootte van 3 a 4 miljard. Op deze ma-
nier bezien, heeft het kabinet-De Jong bepaald geen pas op de 
plaats gemaakt. Het kabinet-De Jong schoot te kort, het kabi-
net-Biesheuvel komt te kort en de man met de smalle beurs 
trekt aan het kortste einde. 

Regeringsbeleid, dat antwoord geeft op nieuwe uitdagingen 
- ik heb deze uitdagingen aangeduid - moet ervan blijk geven 
te onderkennen, dat onze bestaande structuren te kort schieten 
voor een adequaat antwoord. Bij elk van de voorbeelden van 
stuurloosheid. die ik zojuist noemde - het milieubederf, de in-
flatie. de crisis van het internationale geldstelsel - gaat het 
naar mijn wijze van zien in feite om botsingen tussen particu-
Jiere belangen en het uitvieren van particuliere machtsposities, 
die zich niet verdragen met gemeenschapsbelang. Dit betekent, 
dat wij een nieuwe ordening, nationaal en internationaal, nodig 
hebben, waarin de particuliere machtspositie niet meer kan 
opereren zonder voorafgaande toetsing aan het gemcenschaps-
belang. Dit is wezenlijk aan de orde. Een illustratie hiervan is. 
dat de ongebreidelde werking van het winstmotief geleid heeft 
tot een omhoogtomende produktie van parasitaire aard. Wij 
zegpen het allemaal na, maar het is nog waar ook, dat wij 
dachten rijk te v/orden, maar wij werden arm, arm aan be-
schikbaar leefmilieu, aan welzijn. 

Waar het nu op aankomt, is de beperking van de produktie 
van goederen en diensten tot een grens, die wordt gesteld door 
een toelaatbare milieudruk. Dit betekent dus een beperking 
van economische groei. Die vraagt om een toetsing van be-
hoeften, waarin wij wel en waarin wij niet willen voorzien. 
Deze toetsing kan en mag niet anders zijn dan een gemeen» 
schapsbeslissing; zij kan niet aan het marktmechanisme 
worden overgelaten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik citeer - met enige wellust - de 
„N.R.C." van gisteravond: 

„Als de Club van Rome gelijk heeft zullen wa:;r-
schijnlijk collectieve voorzieningen nodig zijn, die zelfs de 
socialisten als revolutionair zullen beschouwen.". 

Wel. wij schrikken niet zo snel als wij gelijk krijgen, maar 
het is toch wel nuttig, vast te stellen dat de „N.R.C." consta-
teert, dat wij niet kunnen doorgaan met ons stelsel van onder-
nemingsgewijze produktie op de bestaande voet, dat wil zeggen 
met het zwaartepunt van de beslissingsmacht in de grote parti-
culiere onderneming. Dit verdient een streep aan de balk; dit 
is een illustratie van het doorbrekend inzicht, dat wij nieuwe 
instrumenten en nieuwe methoden van besluitvoering nodig 
hebben. 

Ik formuleer het graag zo, dat wij thans voor de plicht 
staan, een beslissende stap te zetten op de weg naar verder-
gaande vergemeenschappelijking van produktie en investe-
ringen. Twintig jaar geleden noemden wij dit socialisatie van 
de beschikkingsmacht. Ik heb er geen behoefte aan het woord 
socialisatie hier vanmiddag telkens te herhalen, maar het is 
wel wezenlijk opgesloten in de conclusies van de stukken van 
de Club van Rome. 

Van welk perspectief uit benadert nu het kabinet-Biesheuvel 
deze problemen? Is het doordrongen van het feit dat wij staan 
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voor de noodzaak van een vergemeenschappelijking van beslis-
singen? Ik zie eerder het tegendeel. Ik kan het regeringsbeleid 
en de opstelling van het kabinet niet anders zien dan als een 
soms wanhopig pogen om met een beetje blazen een roodlo-
pende machine te koelen. Dat geldt voor het milieubeleid en 
de bestrijding van de inflatie. Belastingdrukverhoging hier, de 
profijtgedachte daar, het is schipperen tussen de liberalistische 
kijk, dat de mensen zelf natuurlijk het beste kunnen uitmaken, 
waaraan zij hun geld willen uitgeven en de confessionele 
twijfel, dat het misschien toch de kant van de vergemeenschap-
pelijking uit moet. Het kabinet, verbond tussen confessionelen 
en liberalen, kan natuurlijk geen keus doen: de ene dag zus, de 
andere dag zo. Het is prachtig te lezen uit de steeds wisselende 
formuleringen van het profijtbeginsel of de profijtgedachte: re-
geringsverklaring. Troonrede, iedere keer een ander sausje 
erover, de ene dag wat van de liberale hoek uit, de andere 
dag weer wat omwikkeld van de confessionele hoek uit. 

De heer Aantjes (A.R.P.): U vergeet de socialisten in het 
kabinet voortdurend. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Maar aan hen denkt u zo aan-
houdend, mijnheer Aantjes , dat ik dat niet behoef te doen. 

Het kabinet kan dus geen keus daarin doen, omdat het de 
gevangene is van een regeerakkoord, waaraan visie ontbreekt. 

De confessionelen willen naar meer collectieve voorzieniiv 
gen — het stond in hun urgentieprogram —, de V.V.D. en 
D.S.'70 - daar hebt u ze al, mijnheer Aantjes - willen naar 
minder. De begroting is een compromis: in 1972 0,8 pet. 
drukverzwaring, in 1973 belastingverlagingen. Hoeveel is nog 
een beetje zwevend gehouden, maar de worst is de hond voor-
gehouden. Mijnheer Wiegel — laat ik hem vooral niet vergeten: 
hij vergeet zichzelf ook niet — heeft reeds doen weten dat de 
drukverhoging van nu door structurele bezuinigingen moet 
worden gecorrigeerd. De wacht is aan het kabinet opnieuw 
aangezegd door de heer Wiegel. Ik meen dat het kabinetsbeleid 
op het ogenblik een andere optiek zou moeten hebben, dat het 
bewust zou moeten kiezen van de onvermijdelijkheid van de uit-
breiding van de collectieve sector, hoe impopulair misschien 
ook, dat het bewust zou moeten kiezen van de overtuiging uit, 
dat wij naar een verdere vergemeenschappelijking van beslis-
singen moeten in onze gehele economische sector en daar niet 
alleen, uiteraard met als onverbiddelijke aanvulling de partici-
perende democratie. 

Ik wil optreden en voorstellen van het Kabinet graag van 
die achtergrond uit beoordelen. Dan wil ik graag vooropstellen 
dat ik het verstandig vind dat het Kabinet een goede beslissing 
heeft genomen, toen het besloot in de zomermaanden de 
G.K.U. te steunen, dat Minister Drees onze steun heeft, als 
hij het openbaar vervoer voorrang geeft, dat Minister Schmel-
zer - ti ziet, mijnheer de Voorzitter, mijn lof kan niet op —. . . . 

Minister-President Biesheuvel: Ja. het gaat goed. Dit is het 
betere gedeelte van uw speech. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Ik zie al zoveel vergenoegde 
gezichten. Ik begrijp wel in deze omstandigheden, mijnheer 
Biesheuvel, dat u voor elk woordje dankbaar bent. Ik wilde 
ook vooropstellen, dat Minister Schmelzer in de V.N. een be-
tere speech heeft gehouden dan de huidige Secretaris-Generaal 
van de N.A.V.O. placht te doen, toen de heer Schmelzer 
pleitte voor versterking van het internationale gezag. Maar 
wordt er gezien, waar het om gaat? Mag ik dat illustreren met 
een citaat van wat mevrouw Klompé schreef in de toelichting 
op haar begroting voor 1970: 

„het waarschijnlijk te achten, dat de veranderingspro-
cessen welke zich thans aan ons voordoen, wellicht in 
betekenis gelijkwaardig zullen blijken te zijn aan de histo-
rische gebeurtenissen en processen welke leidden tot het 
ontstaan van de parlementaire democratie en van de indu-
striële maatschappij". 

Kijk, uit zo'n zinnetje sprak een heleboel visie. De visie, dat 
wij bij hetgeen wij aanduiden met democratiseren, met partici-
peren, het mensen zelf laten beslissen, bezig zijn met een zo 
fundamenteel proces, dat met het kan vergelijken met de pe-
riode in de geschiedenis, toen het feodalisme ten onder ging, 
de burgerij opkwam en de parlementaire democratie ontstond, 
een omwenteling, een nieuwe dimensie in onze democratie. 

Als dit onderkend wordt, krijgen begrippen als openheid, 
inspraak, buitenparlementaire actie, vormen van directe demo-
cratie een heel andere kleur en lading. Als dit onderkend 
wordt, blijven wij verschoond van het gehaspel met inspraak 
bij burgemeesters- en commissarissenbenoemingen, zoals dit 
kabinet continueert; dan wordt welbewust gemikt op een in-
schakeling van groepen, ook buiten het parlement, die voor 
hun belangen opkomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vond de Troonrede een stuk 
zonder visie, niet omdat het woord democratisering ontbrak -
het woord kan me gestolen worden -, maar omdat die beleids-
nota - een troonrede is natuurlijk niets anders dan een beleids-
nota — niets concreets bevatte over openheid en openbaarheid 
van bestuur, over staatkundige hervormingen, over gewestvor-
ming, over uitbreiding van de zeggenschap in de onderneming, 
over het inhoud geven aan nieuwe bestuursvormen en struc-
turen in de universiteiten. 

Dit gebrek aan visie of, liever gezegd, die verkeerde kijk, 
die kortzichtigheid, spreekt nog veel duidelijker uit de manier, 
waarop de welzijnsvoorzieningen door dit Kabinet worden be-
handeld. 

De Minister van C.R.M, mag dan in de heer Vonhoff een 
machtig engelbewaarder hebben - ik heb gehoord, dat mijn 
fractiegenoot Egas de heer Vonhoff iets duivels heeft toege-
schreven, maar u hoort, hoe ik hem tot de engelbewaarders 
reken - , het gehele Kabinet is natuurlijk aansprakelijk voor de 
beperking en bevriezing, die in de beleidsvoornemens van het 
kabinet liggen opgesloten voor de welzijnssector. Trouwens 
makelaar Steenkamp had bij de afsluiting van zijn dienstverlc-
ning al geconstateerd, dat hij de slag om de verdediging van 
het welzijnsbeleid verloren had. Zelfkritiek misstaat natuurlijk 
niemand, maar het zijn vandaag de dag de werkende jongeren, 
het vormings- en ontwikkelingswerk, club- en buurthuiswerk, 
bibliotheek en volksuniversiteiten, die ontdekken, wai de uit-
spraak van Steenkamp betekent. 

Als Minister Engels het heeft over de veranderende maat-
schappij in zijn memorie van toelichting, dan spreekt hij over 
de vraag, in welke mate, meer nog dan tot nu toe het ^cval 
was, een eigen, bijdrage van de burger kan worden ingebracht, 
als hij van de geboden sociale en culturele mogelijkheden ge-
bruik maakt. 

Die eigen bijdrage van de burger is — pas op! — niet zijn deel-
neming in die activiteiten, die van zulk een wezenlijk belang 
zijn voor de menselijke ontplooiing, maar het hogere en-
treegeld voor schouwburg en museum, het verhoogde lesgeld 
voor de muziekschool en het verveelvoudigde leesgeld, als 
hij een boek uit de bibliotheek leent. Terwijl die maatschap-
pelijke verandering zou moeten inhouden, dat wij meer geld 
vrijmaken om mensen, vooral jonge mensen, weerbaar te ma-
ken in de strijd om het dagelijks bestaan, de grote groep van 
mensen, die zich onmachtig voelen, de kans te geven, een 
beetje macht te krijgen - een beetje, hoor, het kan niet alle-
maal tegelijk - over hun eigen bestaan door beter onderwijs, 
meer vorming, uitbreiding van de bibliotheken, educatieve te-
levisie. permanente vorming. De vraag, of men dat wil, of men 
daaraan voorrang geeft, of men begrijpt, dat het essentieel 
daarom draait, heeft uiteraard alles te maken met wat voor sa-
menleving iemand voor ogen staat. 

Uit diezelfde achtergrond beoordeel ik de voorstellen ten 
aanzien van de verhoging van school- en collegegelden. 

Kijk, als boven de leerplichtige leeftijd heffing naar draag-
kracht mogelijk is, ben ik niet tegenstander van alle vormen 
van schoolgeld, maar de praktijk is, ook daar, boven de leer-
plichtige leeftijd, dat zeker voor de kinderen uit het arbeiders-
milieu schoolgeldheffingen, cursusgelden en het aangaan van 
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schulden bij een universitaire studie sterk remmend zullen 
werken. Wij waren nu bezig met zoveel moeite de psychologi-
sche barrière - hierom gaat het vooral - tegen het verder leren 
als een zaak van wat duurdere mensen te slopen. 

Wat het Kabinet doet met de voorstellen voor invoering van 
schoolgelden voor alle vormen van voortgezet onderwijs, ook 
voor de leerplichtige leeftijd, is de barrière weer huizenhoog 
oprichten. 

Een recent rapport van de Commissie van de Raad van Eu-
ropa beveelt kosteloos onderwijs aan gedurende de leerplich-
tige leeftijd. Ik vrees, dat dit bij dit kabinet niet zal baten. Ik 
vind mijnheer de Brauw op dezelfde weg als mijnheer Engels. 
Hij stelt, dat de herstructurering — ik praat over het weten-
schappelijk onderwijs - noodzakelijk is om te kunnen blijven 
beantwoorden aan de maatschappelijke behoefte aan onderwijs 
en om de positie van de universiteiten en hogescholen op het 
terrein van het wetenschappelijk onderzoek veilig te stellen. 

Ik kan dit nauwelijks anders ondergaan dan als een verhulde 
manier om te zeggen, dat hij de groei van het aantal studenten 
wil afremmen. Want wat is die maatschappelijke behoefte aan 
wetenschappelijk onderwijs nu eigenlijk? Waar dient de univer-
siteit nu eigenlijk voor? Gaat het om vakscholing, om het op-
voeren van de kwaliteit van de produktiefactor arbeid of gaat 
het om het betrekken van een steeds grotere, veel breder sa-
mengestelde groep van ons volk bij de mogelijkheid van uni-
versita're vorming? 

Misschien is er bij deze minister ruimte voor de ,,verzeke-
ring" — waar hij zo in thuis is, dat het onderwijs, vorming in 
belangrijke mate doel in zichzelf is en dat de universiteit niet 
moet worden afgepast en afgemeten naar de produktie voor de 
maatschappelijke behoefte, maar in zichzelf de mogelijkheid 
moet bieden om een zo breed mogelijke groep mensen die erva-
ring te geven. Ik zie in dat in het onderwijsbeleid, onvoldoende 
het inhalen van de achterstand van de kinderen uit de sociaal-
cultureel benadeelde milieus wordt aangepakt. 

Er gebeurt iets. In zeer bijzondere omstandigheden kan een 
extra onderwijzer op sociale indicatie worden aangesteld. De 
noodzakelijke schooladviesdiensten, die vooral door de ge-
meenten worden opgericht, kunnen niet goed werken, doordat 
er geen rijkssubsidie komt, terwijl al vele malen een toezegging 
is gedaan. 

De groepsgrootte bij het lager beroepsonderwijs wordt opge-
voerd en tegelijkertijd wordt het aantal lesuren per week ver-
minderd. De kinderen, die het meest behoefte hebben aan 
langer en beter onderwijs worden daardoor, dubbel ge-
troffen. 

De scholenbouw wordt afgeremd, terwijl er een stuwmeer 
van bouwplannen ter waarde van 2 miljard ligt. 

Ik zie, dat de herstructurering en herprogrammering van 
het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs 
zo worden aangepakt, dat er een numerus fixus bij een aantal 
universitaire studierichtingen wordt ingevoerd, dat het hoger 
beroepsonderwijs, waar al jaren lang bij verschillende onder-
wijstypen een numerus fixus bestaat, geen uitbreiding krijgt en 
dat door deze gang van zaken een groeiend aantal studenten 
noch bij het hoger beroepsonderwijs, noch bij het wetenschap-
pelijk onderwijs een plaats zal kunnen vinden en het bos wordt 
ingestuurd. 

Wil de Minister terugkomen op zijn beslissing om de toela-
ting van studenten aan de achtste medische faculteit in Maas-
tricht van 1974 naar 1976 te verschuiven? De Commissie-Tans 
heeft naar mijn mening duidelijk gemaakt, dat de personeels-
voorziening, waarop de Minister zich heeft beroepen, daarvoor 
geen beletsel behoeft te zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben bij herhaling betoogd -
het past in de sfeer van cultuur en vorming — dat regerings-
maatregelen tot behoud van een voldoende gevarieerde pers 
met dt, grootst mogelijke spoed tot stand moeten komen. Wij 
beschikken bij deze algemene beschouwingen nog steeds niet 
over regeringsplannen. Het lijkt erop, dat de zaak daarmee in 
het gunstigste geval tot de behandeling van de begroting voor 
C.R.M, wordt uitgesteld. Dat zou dan zeer gemakkelijk tot een 

verdoezeling van de verantwoordelijkheid van het gehele ka-
binet kunnen leiden. Men kan vandaag in Den Haag horen 
fluisteren, dat sommige collega's Minister Engels - hij houde 
het mij ten goede — wel met de Zwarte Piet willen laten zitten. 
Het is jammer voor Minister Engels, maar het is nog meer 
jammer voor de zaak waarom het gaat, namelijk het waarbor-
gen van de verscheidenheid van informatie en vrijheid van 
meningsuiting. Ik wil daarom met nadruk aan de Minister-
President vragen, wanneer wij een regeling, die iets betekent 
voor de bedreigde bladen en niet iets, wat de positie van de 
STER alleen maar oppermachtiger maakt, tegemoet kunnen 
zien. 

Ik vraag dit met nadruk aan de Minister-President, omdat 
hij voorzitter van de Commissie-Biesheuvel is geweest en 
omdat hij uit dien hoofde zal weten, dat alle openheid en 
openbaarheid bij een persontwikkeling in monolitische zin, 
waarbij de commerciële factoren de doorslag geven en de con-
currentieverhoudingen niet door de lezers maar door de adver-
teerders worden bepaald, erg illusoir kunnen worden. 

Ik kom nog één keer terug, mijnheer de Voorzitter, op een 
zin van mevrouw Klompé, die zei ,,de huidige veranderingen 
zijn vergelijkbaar met de processen, die leidden tot het ont-
staan van de industriële maatschappij". Wij naderen het einde 
van die maatschappij. Dit is een groot woord, maar ik zeg het 
in navolging o.a. van Wedgwood Benn, de Minister voor Tech-
nologie in het laatste Labourkabinet die hier veertien dagen 
geleden sprak en die constateerde, dat het tijdperk van het ge-
loof in de onbeperkte waarde van de technologische vooruit-
gang afgesloten is. 

Wij gaan naar het einde van het industriële tijdvak. Wat be-
doel ik daarmee? Ik bedoel ermee, dat wij inderdaad nu in de 
breedte en in de diepte aan het terugkomen zijn, behoren terug 
te komen van die maximalistische economische groei die dat 
tijdperk als geen ander beginsel heeft beheerst. 

Ik vraag mij af, wat daarvan tot Minister Langman is door-
gedrongen. Als ik lees, wat hij in zijn memorie van toelichting 
schrijft, ga ik toch betwijfelen of de discussie over de kosten 
van de economische groei van de laatste jaren niet goeddeels 
aan deze liberale - ach, „liberale", laat ik het er maar op hou-
den — minister is voorbijgegaan. 

Want daar is het weer het oude liedje: alleen voortgezette 
economische groei kan ons de middelen verschaffen om de 
vele verlangens te vervullen. 

Maar, mijnheer de Voorzitter, daarbij dreigt een omkering 
van oorzaak en gevolg. Want het staat niet bij voorbaat vast, 
dat verdere stijging van het nationaal produkt het meest doel-
treffende middel is om de bestrijding van de milieubelasting te 
kunnen financieren, gelijk de Minister stelt. Integendeel, ver-
dere aanslagen op het milieu zouden wel eens meer afdoende 
kunnen worden verhinderd, wanneer wij ons wat kritischer 
zouden opstellen tegenover de groei-ideologie, die de Minister 
blijkbaar nog steeds sterk aanhangt. Maar wat heb je aan 
baten van economische groei, wat heb je aan middelenvergro-
ting als deze hetzij via de fiscus, hetzij via verhoogde prijzen 
moeten worden aangewend om de uit die groei voortvloeiende 
belasting en vervuiling van het milieu te kunnen bestrijden? 
Die norm nu hanteert de Minister niet. 

Tot de teleurstellingen die de begroting inhoudt reken ik ook 
de voornemens van Minister Udink met betrekking tot de wo-
ningbouw. 

Minister Udink start heel fors, met plechtige taal. Een be-
langrijkc verhoging van het niveau van de jaarlijks in aanbouw 
te nemen woningen is aan de orde. 

Maar er is maar weinig rekenen voor nodig om te zien, dat 
het slechts om een verhoging van 1500 zogenaamde fysieke 
eenheden gaat. Het gaat om 1500 eenheden en dan blijft de 
onopgeloste vraag van het debat van de eerste week van au-
gustus liggen: waaraan moet ik dan denken? Moet ik denken 
aan afgegeven vergunningen, aan subsidiebeschikkingen of 
moet ik denken aan in aanbouw te nemen woningen? 

De Minister gaat uit van het huidige niveau. Wat is dat pre-
cies? Hoe is de stand van zaken concreet? Hoe is die stand van 
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zaken nu, oktober 1971? Wat is er klaar en wat komt in uit-
voering? Mensen hebben belang bij echte woningen, in uitge-
geven woningen kan men niet wonen. 

Er is nog altijd een bittere relatie tussen lage inkomens en 
slecht wonen. De laagste inkomensgroepen worden verschoven 
van de ene saneringsbuurt naar de andere, die dan wat 
later voor sanering aan de beurt komt. Dat proces moet 
worden doorbroken. Daarvoor zijn krasse maatregelen nodig, 
daarvoor moet een hoger bedrag aan individuele huursubsidies 
ter beschikking komen. Een meer radicale aanpak van de wo-
ningverbetering in oude stadswijken moet tot stand komen om 
deze wijken te herstellen en er een leefbaar milieu te 
creëren. 

Ga ik nu heel nuchter na wat het kabinet heeft besloten te 
doen aan woningbouw, aan woningverbetering, dus als ik alles 
optel, dan vind ik de oogst bijzonder schraal. 

"Wij zullen hier tegenover alternatieve voorstellen op tafel 
leggen. 

Tot noodlottige ontwikkelingen in de woningbouw behoren 
de buitensporige stijgingen van bouw- en grondkosten. Ik be-
speur weinig van een bewuste politiek om tot een herstructure-
ring, een stroomlijning van het bouwbedrijf te komen. De Mi-
nister kondigt een onderzoek aan. De directeur van ae Natio-
nale Woningraad zei deze week: ,,Wij opdrachtgevers, archi-
tecten, overheid en uitvoerende bedrijven, rotzooien maar wat 
aan". De grondkosten zijn de laatste twintig jaar met 200 pet. 
gestegen. Elke bereidheid tot een fundamentele ingreep in deze 
(Tondprijsstijging ontbreekt. Het is niet voor de eerste keer, 
dat ik dit het kabinet voorhoud, ook de voorganger van dit ka-
binet heb ik dit voorgehouden. Dit gebrek aan bereidheid, hier 
tot een fundamentele ingreep te komen wreekt zich evenzeer 
als het gaat om de agrarische grond. 

Het leek erop, dat de Minister van Landbouw van het vo-
rige kabinet - dezelfde Minister van Landbouw als nu - met 
betrekking tot de grondbank voor de oppositie was gecapitu-
leerd. Nu blijkt, dat dit allemaal is teruggehaald, want nu 
vinden wij over de grondbank in de memorie van toelichting, 
niet anders dan dit: „Bij wijze van experiment zal, onder be-
paalde omstandigheden, in enige ruilverkavelingsgebieden in 
het Noorden van het land, door de Stichting Beheer Land-
bouwgronden verworven landbouwgrond in erfpacht kunnen 
worden uitgegeven." 

Mijnheer de Voorzitter! Petieteriger kan het niet. Terwijl de 
vergemeenschappelijking van het agrarisch grondbezit in brede 
kring nu instemming ontmoet doet het kabinet dit alles als een 
randverschijnsel af. 

Ik weet wel, dat wordt gezegd: de Regering heeft haar 
handen vol met het verkleinen van het begrotingstekort, met 
bezuinigingen, met inflatiebestrijding. Maar iedere keer ais ik 
de toelichtingen op de begrotingshoofdstukken bekijk, kom ik 
tot de conclusie, dat niet wordt gezien, dat progressief beleid 
nu juist vraagt dat die onderliggende structurele verhoudingen 
worden aangepakt. 

Ik vind dit ook van die overigens met veel spirit geschreven 
memorie van toelichting van de Minister van Verkeer en Wa-
terstaat. Zijn bezuinigingen op de uitgaven voor de wegen 
worden doorgevoerd zonder normstelling, zonder planmatig-
hcid, althans ik heb ze er niet in kunnen ontdekken. Wegen 
naar stimuleringsgebieden, ringwegen om de steden, die voor 
de verhoging van de verkeersveiligheid van beslissend belang 
zijn, zij worden van de besnoeiingen niet uitgezonderd, maar 
juist de verhoging van de verkeersveiligheid, het tegengaan van 
het beangstigend grote aantal slachtoffers op onze wegen dient 
i i eerste maatstaf te zijn. Daarom vinden wij bezuinigen op 
het onderhoud van wegen en op een goed alarmeringssysteem 
bij ongelukken niet aanvaarbaar. 

Dit is simpelweg het inbouwen van een rangorde van waar-
den in het beleid. Daarom behoort verkeersveiligheid een eer-
ste en hoogste norm te hebben. Dat mis ik bij de Minister van 
Verkeer en Waterstaat. 

In die rangorde van waarden past ook, dat bij een beperking 
van bestedingen als nu onvermijdelijk is, de laagbetaalden 
worden ontzien. 

Ik geioof, dat bij velen - en ook bij de Regering - de indruk 
bestaat, dat bij de stijging van de arbeidsinkomensquote nu 
toch wel een groot stuk nivellering van inkomens heeft plaats-
gevonden. 

Dat is een misverstand. Die stijging van de arbeidsinko-
mensquote geeft alleen aan, dat het inkomen uit arbeid - ar-
beiders, werknemers dus, maar ook van ondernemers, direc-
teuren van n.v.'s, van degenen die een vrij beroep uitoefenen, 
medische specialisten enz. - sterker is gestegen dan de op-
brengsten uit vermogen. Op zichzelf zegt dit niets over verklei-
ning van inkomensverschillen. Ik geloof wel, dat er sprake is 
van enige vermindering van inkomensverschillen uit anderen 
hoofde b.v. door de invoering van het minimumloon, de uitke-
ring van f 400 ineens, het optrekken van de A.O.W.-uitkering. 
Juist omdat dit de sleutels zijn voor verkleining van de inko-
mensverschillen vragen wij om een verder optrekken van de 
A.O.W. naar het netto minimumloon met 3 pet. op 1 januari 
a.s. Mag ik weten, hoe het kabinet staat tegenover een der-
gelijk structureel optrekken van de A.O.W. met 3 peet. met in-
gang van 1 januari? 

In dat verband wil ik een vraag met betrekking tot de oud-
invaliden stellen. Voor de verkiezingen - het is bekend -
heeft de oppositie vergeefs geprobeerd volledig een einde aan 
de achterstelling te maken. Wat er toen is uitgekomen is alleen 
geweest een maximumverhoging van het dagloon met f 7. In-
middels is gebleken dat de kosten van het gelijktrekken sterk 
meevallen. Bovendien zal er in 1972 een kostenbedrag ter 
grootte van 0,2 pet. premie wegvallen. Er ontstaat met ingang 
van 1 januari a.s. dus voldoende ruimte om volledig een einde 
te maken aan de achterstelling van de oud-invaliden. Hierover 
heeft mijn fractiegenoot Van Lier reeds schriftelijke vragen 
aan de Minister van Sociale Zaken gesteld. 

Ik vraag nu, dat de premie voor de arbeidsongeschiktheids-
verzekering voor 1972 zó zal worden vastgesteld dat met in-
gang van 1 januari 1972 aan deze groep volledig recht zal 
kunnen worden gedaan. 

Ik moet tot mijn spijt op het punt van de voorzieningen een 
enkele opmerking maken over de pensioenregeling voor oor-
logsvervolgden. Het antwoord van de Minister-President op de 
schriftelijke vragen van de heer Voogd en mij met betrekking 
tot een pensioenregeling voor oorlogsvervolgden heeft ons bij-
zonder teleurgesteld, temeer omdat wij de hoop hadden dat dit 
kabinet, waarin twee partijen vertegenwoordigd zijn die tot 
tweemaal toe de motie-Voogd terzake hebben gesteund, tot 
een ander besluit zou zijn gekomen. Wij vinden het pijnlijk -
niet tegenover de Kamer maar tegenover de betrokkenen — dat 
deze negatieve beslissing zonder motivering als het ware is 
meegenomen in de begroting van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk. Een duidelijke motivering, zoals die nu door 
onze vragen is uitgelokt, zou tegenover de betrokkenen toch 
wel het minste zijn geweest. Wij vinden het echter nog pijn-
lijker, dat het antwoord van de Minister-President aan de kern 
van de zaak voorbijgaat. Helemaal los van de materiële inhoud 
heeft een pensioenregeling voor de betrokkenen nu eenmaal 
een andere gevoelswaarde dan een bijstandsregeling. Dat is be-
vestigd door alle instanties, die met deze mensen hebben te 
maken. 

De Regering wil het niettemin allemaal nog eens aanzien, 
en dit ten aanzien van een groep die al zo eindeloos wacht en 
die elke dag uitdunt! Mijnheer de Voorzitter! Het spreekt var> 
zelf. dat wij hierop zullen terugkomen. 

Ik heb aangegeven dat mijn waardering van het regeringsbe-
leid ten aanzien van tal van sectoren van onze samenleving he-
laas niet groot kan zijn, omdat ik vind dat het de prioriteiten 
verkeerd legt en tekortschiet. Ik raak nu een essentieel punt 
van het regeringsbeleid, nl. de inflatiebestrijding. 

Ik vind het typerend voor het kabinet, dat het zijn uitgangs-
punt kiest in een vrijwel onbeperkte voortgang van de inko-
mens- en prijsinflatie in 1972. De raming van het Centraal 
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Plan Bureau houdt geen rekening met de mogelijkheid van een 
doelbewuste matiging van loon- en prijsstijgingen. Dit is begrij-
peüjk; dat is vergeven. Maar de inzet van de Miljoenennota 
onderscheidt zich daar niet van. Dit vind ik niet vergeeflijk. 
Zowel de confessionele als de progressieve conbinatie heelt 
voor de verkiezingen het uitgangspunt voor het in de komende 
jaren te voeren beleid gekozen in een noodzakelijke verschui-
ving van de particuliere naar de collectieve bestedingen. Van 
die verschuiving is in het nu gepresenteerde regeringsbeleid 
nauwelijk iets overgebleven. 

In de plaats van uitbreiding van de collectieve voorzieningen 
is het profijtbeginsel gekomen. De confessionele partijen 
hebben zich laten overdonderen door de filosofie, dat wij met 
de collectieve voorzieningen aan de grens gekomen zijn en 
structureel - let wel: structureel! - een beleidsombuiging ge 
boden is. Is dit nu de filosofie van het kabinet? Zo wordt het 
gesteld. Wij kunnen niet doorgaan met de stijging van die 
groei. Mag ik erop wijzen dat de omvang van de overheidsuit-
gaven in engere zin, als deel van het nationaal inkomen, de 
laatste jaren niet is gestegen? Wel is dit het geval in lopende 
prijzen. Wij hebben hier te maken met het verschijnsel dat de 
overheidssector als elke dienstverlener zeer arbeidsintensief is 
en de mogelijkheden tot produktiviteitsstijging daar beperkt 
zijn. 

Willen wij de overheidsvoorzieningen niet uitbreiden, maar 
alleen op peil houden dan zullen wij een stijgend deel van de 
nationale bestedingen daarvoor moeten overhebben en een ver-
zwaring van de belastingdruk daarvoor moeten aanvaarden. 
Wie kiest voor verlaging van de belastingdruk, kiest in feite 
voor het terugschroeven van de omvang van het peil van de 
bestaande overheidsvoorzieningen. 

Natuurlijk moet er voor die duurdere - want ze worden 
duurder - overheidsvoorzieningen ruimte worden geschapen 
in de nationale economie. Dit kan niet alleen met belasting-
heffing. Daartoe is ook noodzakelijk een afgewogen en ge-
richt beleid met betrekking tot de particuliere investeringen. 
De voorgestelde selectieve investeringsheffing kan een hulp-
middel zijn, maar zij behoeft aanvulling door een selectief 
vestigingsbeleid en een sectorbeleid in onze economie, dat zich 
niet beperkt tot het subsidiëren van onderzoeken in bedrijfstak-
ken. 

Als wij in de komende jaren de inflatie willen bestrijden, 
moeten wij ons afvragen, hoe de oververhitting van de afge-
lopen jaren is veroorzaakt. Zij vond haar oorzaak in een on-
gebreidelde expansie van de investeringen en in het ontbreken 
van een arbeidsmarktbeleid, terwijl onvoldoende dekking van 
de overheidsuitgaven - belastingverlaging - de kwaal heeft 
verergerd. Het op drift raken van de loon- en prijsstijgingen 
is een gevolg, geen oorzaak. Zij zijn de wijzers van de klok. 
Het uurwerk zijn de investeringen. Het kabinet toont niet het 
kwaad in de wortel te willen aantasten. Er is geen sprake van 
een doelbewust pogen, nu tot een regulering van de inves-
teringen te komen; ondanks oplopende werkloosheid in be-
paalde delen van ons land wordt doodleuk uitgegaan van het 
aantrekken in 1972 van 10 000 buitenlandse werknemers 
extra. 

Wat is verder een voorwaarde om tot inflatiebestrijding te 
komen? De vakcentrales hebben in hun actieprogram een 
aantal voorwaarden gesteld voor hun medewerking aan mati-
ging van de loonstijging: aanpak van de knelpunten, woning-
bouw, ontwikkelingshulp, verhoging A.O.W., geen eigen risico 
in de ziekenfondsverzekering, verkleining van inkomensver-
schillen, meer medezeggenschap. 

Het kabinet loopt in het hele beleidsplan langs deze voor-
waarden heen. Daarmee gaat het langs de hoofdzaak heen. 

Natuurlijk moeten ook de overheidsfinanciën een bijdrage 
leveren aan de beteugeling van de bestedingsinflatie. Daarvoor 
is de dekking van de uitgaven belangrijk. Hier is het kabinet 
verstrikt geraakt in zijn liberale dogmatiek. De heilige koe 
van de inflatiecorrectie mag van de heer Wiegel niet worden 

geslacht en dus wordt er gesjoemeld met de wiebeltax - ik 
gebruik het woord „sjoemelen" met enige opzet; het is in-
tussen gesanctioneerd. 

De belastingdruk is een duidelijk twistpunt tussen confessio-
nelen aan de ene kant en V.V.D. en DS'70 aan de andere kant. 
Dus wordt de wiebeltax, in strijd met de wet, voor financie-
ring van de overheidsuitgaven gebruikt. 

Wat is een verdere consequentie? Omdat in een kabinet 
met de V.V.D. niet mag worden geraakt aan de vermo-
gensverhoudingen, ontbreekt in het arsenaal van het regeringsbe 
leid de opvoering van vermogensbelasting en van successie-
rechten. Dit ondanks de roerende rapporten die de „Achttien" 
de afgelopen jaren hebben gepubliceerd over de noodzaak 
van een meer gelijke vermogensverdeling. Het was nu juist 
het uitgesproken ogenblik voor het kabinet geweest om deze 
zaak aan te pakken. Zelfs Minister Langman heeft - zij het, 
misschien op een niet geheel oorspronkelijke wijze — enige 
besef van de situatie getoond toen hij sprak over de nood-
zaak van medebezit van aandelen door de werknemers, maar 
de confessionele partijen in dit kabinet hebben het laten liggen. 

Het is tegen deze achtergrond, dat door P.v.d.A., D'66 
en PPR andere begrotingsvoorstellen zijn opgesteld, welke 
vandaag aan de Kamer worden overgelegd en waavan u zo-
even, mijnheer de Voorzitter, op zo elegante wijze medede-
ling hebt gedaan. 

Wij hebben er even aan gedacht - maar weer hiervan af-
gezien - of wij het koffertje van Minister Nelissen te leen zou-
den vragen, maar het leek ons niet nodig. Wij hebben een 
een bescheiden voorstel, maar naar onze opvatting toch een 
voorstel, dat diep insnijdt in wat het kabinet-Biesheuvel ons 
voorlegt. De andere begroting mikt op een ander patroon van 
verlaging en beperking van uitgaven, op een iets hogere be-
lastingdruk, een betere dekking van de uitgaven en een betere 
aanpak van de knelpunten in onze samenleving Ik herhaal: 
bescheiden van opzet. Zeker: bij het ontbreken van meerjaren-
ramingen is een kwantificering van inkomsten en uitgaven 
over een periode van vier jaar ondoenlijk, maar in onze al-
ternatieve begrotingsvoorstellen - „tegenbegroting" is een 
groot woord - wordt wel vastgehouden aan de uitgangspun-
ten van het ontwerp-regeerprogram van de progressieve com-
binatie. Wij hebben geen koudwatervrees voor de groei der be-
stedingen, waarop de overheid invloed uitoefent. Het bevat 
de aanzet voor een ander, een alternatief beleid, waarvoor 
een ruimte - niet zonder pijn en moeite - van 850 min. wordt 
geschapen. Een deel hiervan willen wij blokkeren, om tot een 
gezonder financiering van de overheidshuishouding te komen, 
maar het grootste deel ervan willen wij bestemmen voor wo-
ningbouw en woningverbetering, het basisonderwijs, gemeen-
telijke voorzieningen, de bejaarden, versterking van de re-
gio's. milieubescherming, ontwikkelingshulp, de pers en het be-
houd en de groei van een aantal voorzieningen op cultureel 
en maatschappelijk gebied, die direct door de regeringsvoor-
stellen worden bedreigd. Daarmee helpen wij in noodsituaties. 

Ik geef één illustratie bij het regionale beleid. De noorde-
lijke pers bracht de vorige week weer enkele jobstijdingen. 
Begin oktober verschenen er weer berichten over drie be-
drijfssluitingen. De vakbonden kregen telefonisch een verzoek 
om te komen praten over afvloeiingsregelingen. Het perso-
neel kreeg een koude douche en, alsof dit nog niet genoeg 
was, de Regering overviel de werknemers en de directie van 
Grols-kledingindustrie-Ter Apel met een onverwacht snel ge-
nomen beslissing om dit bedrijf niet te steunen. De oogst van 
één week: meer dan 300 arbeidsplaatsen dreigen weer ver!o-
ren te gaan. 

Ik begrijp niet dat uitgerekend de heer Boersma, sprekend 
over Grol-Ter Apel, zegt: „sociaal is alles duidelijk, maar eco-
nomische argumenten, om een positieve beslissing te kunnen 
nemen, hebben wij niet gehooid." Onze opvatting is dat hier 
niet de harde koude sanering doorgang mag vinden, maar 
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dat een planmatige herstructurering van zwakke bedrijven 
geboden is, een herstructurering die gelijk op moet gaan met 
het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen. . 

Ik gaf één illustratie van de wijze waarop de partijen van 
de progressieve combinatie met hun alternatieve voorstellen 
tegemoet willen komen aan acute noden. 

Ik wil nu mijn betoog afronden met enkele opmerkingen 
over het buitenlands beleid en de defensie. Naar welke ver-
anderingen streeft het kabinet, welke veranderingen onderkent 
het als noodzakelijk? 

In de Oost-Westverhouding is er het beginselakkoord van 
de Grote Vier inzake Berlijn en de Russische bereidverkla-
ring te onderhandelen over de reductie van alle strijdkrach-
ten in Europa. De mogelijkheden die daardoor worden ge-
schapen moeten tot het uiterste worden uitgebuit. Zij mogen 
niet worden verknoeid door de pogingen van Strauss en Barzel 
om het begin van overleg over de veiligheid in Europa te 
vertragen door telkens nieuwe precondities te stellen. Ik hoor 
graag het standpunt van de Regering hierover. 

In de Troorirrde staat de merkwaardige zin dat „de defen-
sie-inspanning gedragen moet worden door het gehele volk". 
Het lijkt me van minstens zoveel belang, dat de ontspannings-
politiek door het gehele volk ge iragen wordt. 

Wat doet de Regering met de toelating van China tot de 
V.N.? In Ó2 motie-Van der Stoel van vorig jaar werd ten aan-
zien van de oplossing van het Chinese probleem uitgegaan van 
de gedachte dat de regering te Taipeh de pretentie zou op-
geven Chiiv; te vertegenwoordigen en zich zou transformeren 
tot voorlopige regering van Formosa. De regering te Taipeh 
blijkt daartoe echter niet bereid. In de ogen van onze fractie is 
nu de relevante vraag: kan Nederland zich, tegen de achter-
grond van het feit dat het al sinds 1950 Peking als de wettige 
regering van China erkent, aanvaarden dat, terwijl aan China 
slechts één zetel is toegekend in de organen van de Verenigde 
Natie, naast Peking een regiem in de Verenigde Naties zou 
blijven vertegenwoordigd dat evenzeer als Peking claimt de 
vertegenwoordiging van China te zijn? Het antwoord kan al-
leen maar zijn: dat kan Nederland niet aanvaarden. Nu Taipeh 
de deur voor een China-Formosa oplossing heeft afgesloten, 
heeft Nederland tot taak niet alleen voor dat gedeelte van de 
Albaanse resolutie te stemmen dat spreekt over toelating van 
Peking, maar evenzeer voor het tweede gedeelte dat, zij het in 
bewoordingen die niet de onze zouden zijn, uitsluiting van Na-
tionalistisch China voorstelt. Graag krijg ik hierover een dui-
delijke uitspraak van de Regering. 

Minister Schmelzer heeft zich in de Verenigde Naties be-
perkt tot enkele vrijblijvende uitspraken over Oost-Pakistan. 
Wat is het antwoord van de Regering op het adres van een 
aantal Nederlanders die vragen om stopzetting van de hulpver-
lening aan Pakistan, zolang de Pakistaanse regering geen poli-
tieke oplossing nastreeft die in overeenstemming is met de wil 
van de bevolking van Oost-Pakistan? 

Wil de Regering toezeggen dat zij ook in de toekomst een 
redelijk deel van de kosten van de hulpverlening, die nu gro-
tendecls door het straatarme India gedragen moeten worden, 
voor haar rekening zal nemen? 

Nederland heeft het laten afweten toen het crî m ging de 
ontwikkelingslanden inspraak te geven in de besprekingen over 
de hervormingen van het internationale monetaire stelsel. Vol-
gende maand komt de groep van 77 bijeen in Lima. Ik vraag 
de Nederlandse Regering haar beleid ten aanzien van 
U.N.C.T.A.D. III te laten beheersen door solidariteit met de 
arme landen. 

De Nederlandse ontwikkelingsbijdrage is medeslachtoffer 
geworden van de bezuinigingen. Wij hebben in ons begrotings-
alternatief de i ndere weg gekozen, ons bewust van het feit, dat 
de komende jaren een belangrijk groter deel van de nationale 
bestedingen daarvoor zal moeten worden vrijgemaakt. De Re-
gering houdt iict bij een vierjarenprogram, maar welke bete-
kenis heeft dat, nu een paar dagen geleden daarop voor 1972 
weer 26 min. werd beknibbeld? 

Ten aanzien van de Nederlandse Antillen en Suriname wil 
ik mij beperken tot een enkele vraag, ervan uitgaande, dat als 
de Vice-Minister-President zal zijn teruggekeerd van zijn be-
zoek aan Suriname, een uitvoerige gedachtenwisseling in deze 
Kamer op haar plaats is. 

Is de Regering bereid te bevorderen, dat de gezamenlijke 
commissie zo spoedig mogelijk zal worden ingesteld en aan het 
werk zal kunnen gaan? Wanneer zal de Regering gereed zijn, 
de Nederlandse sectie van deze commissie te benoemen? Heb 
ik goed begrepen, dat in de opvatting van de Regering in deze 
Nederlandse sectie ook Nederlandse parlementariërs zullen 
worden aangewezen? 

Tegen de achtergrond van de internationale ontwikkeling is 
de extra verhoging van de defensie-uitgaven naar onze opvat-
ting een uiterst merkwaardige zaak. In de miljoenennota van 
het vorige jaar is ons voorgerekend, dat de defensie-uitgaven 
dit jaar zouden dalen tot 3,6 pet. van het nationale inkomen. 
De heer De Jong, de vorige Minister-President, en de hele 
K.V.P. sloegen zich op het resterende deel van de progressieve 
borst over zoveel vooruitgang in de daling van het percentage 
van het nationale inkomen, bestemd voor Defensie. Met veel 
voldoening werd erop gewezen, dat het percentage daalde naar 
3,6. Dit jaar wordt ons vrijwel zonder verklaring voorgescho-
teld, dat de defensie-uitgaven over 1971 niet 3,6 pet. maar 3,9 
pet. van het nationaal inkomen zullen uitmaken. Dat scheelt 
zo'n 350 min., maar het is natuurlijk een kniesoor, die daar-
over valt. Dan zeur je over het verleden, mijnheer Wiegel. 

Vervolgens beleven we dan een intensieve touwtrekkerij tij— 
dens de kabinetsformatie tussen de V.V.D. van Van Riel en de 
K.V.P. van ook een beetje Steenkamp over de door de V.V.D. 
geëiste extra verhoging van de defensie-uitgaven. Steenkamp 
trekt aan het kortste eind. De K.V.P. gaat, om in termen van 
het departement te blijven, horizontaal. De defensie-uitgaven 
gaan op voorhand met 55 min. extra omhoog, ook al is 
daarvan nu weer - want je moet het bewind bijhouden - een 
stukje bevroren. Als troostprijs komt er een adviescommissie, 
die het allemaal breed zal gaan bekijken. Tot de te bestuderen 
stukken behoort intussen de nota van de heer Den Toom, de 
enige oud-minister, wiens testament gepubliceerd is. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij van de fractie van de P.v.d.A. 
zijn zo vrij ook maar wat vooruit te lopen op studies en ad-
viezen. Wij zijn daarin vrij, omdat wij kunnen herhalen, wat 
wij in de afgelopen jaren stelselmatig ten aanzien van onze de-
fensie-inspanningen hier naar voren hebben gebracht. Zonder 
de Nederlandse defensie-inspanning als zodanig aan te tasten, 
kan belangrijk op de defensie-uitgaven worden bezuinigd door 
het apparaat te stroomlijnen en het gewicht te verplaatsen van 
kwantiteit naar kwaliteit en grotere beweeglijkheid. 

Wij pleiten voor die bezuiniging op Defensie in alle nuchter-
heid, enigszins gesterkt door de wetenschap, dat althans de In-
spectie van de Rijksfinanciën - zo'n instantie moet men niet 
onderschatten - in haar nota „Beleidsombuigingen 
1972-1975" praktisch onze gedachten omtrent mogelijke be-
zuinigingen, eerder twee jaar geleden neer gelegd in de motie-
Wierda, wel heeft willen overnemen. 

Wij doen onze voorstellen tot vermindering van de defen-
sie-uitgaven met per saldo 190 min. - 260 min. besparing en 
70 min. voor vernieuwing en investering - met een nuchtere 
beoordeling van de internationale verhoudingen. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Mijnheer de VoorzitteT! Mag 
ik een vraag aan de heer Den Uyl stellen? 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Ja, dat mag. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Begrijp ik goed, dat ook hij 
ervan uitgaat, dat het aandeel van de defensie-uitgaven van het 
nationale inkomen moet stijgen, gezien het feit, dat hij 190 
min. wil bezuinigen, terwijl hij zojuist zei, dat er 350 min. is 
bijgekomen? 
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De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Neen. Mijnheer Andriessen, 

indien u te rade was gegaan bij uw partijgenoot Nelissen, dan 
zou u hebben kunnen horen, dat de stijging voor tweederde 
deel voortkomt uit de extra stijging van lonen en salarissen. 
Dat stond in de inleiding van de begroting. Wij houden vast 
aan de daling van het percentage van het nationale inkomen, 
dat voor defensie wordt besteed. 

De heer Andriessen (K.V.P.): De autonome stijging van de 
lonen was toch ook een onderdeel van dat bedrag van 350 
min.? 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Ja, dat ging over 1971. Onze 
voorstellen hebben betrekking op 1972 en volgende jaren. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Dan had u dat element er 
toch bij moeten betrekken; u betrekt het ook in uw eigen bere-
keningen. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Ik begrijp het niet goed. Ter 
zake van onze voorstellen in de alternatieve begroting maken 
wij onderscheid tussen 1971 — dat is verprutst; daaraan kunnen 
wij niets meer veranderen — en 1972, waarop onze voorstellen 
betrekking hebben. In de alternatieve begroting zult u dat be-
vestigd vinden. 

Wij willen ook ernstig rekening houden met de toenemende 
geneigdheid van de Verenigde Staten om hun mondiale ver-
plichtingen te beperken en meer verdedigingslasten op bondge-
noten af te wentelen. Het is ongetwijfeld nodig om de beper-
king van de Amerikaanse bijdrage tot de Europese defensie te 
compenseren door rationalisatie van de defensie in wijder Eu-
ropees verband. Miljarden worden verkwist door het ont-
breken van een systeem van gemeenschappelijke aankoop en 
produktie van wapens en het dientengevolge ontbreken van 
standaardisatie, door onvoldoende taakverdeling tussen de 
Westeuropese landen en door de pretentie van zelfs kleinere 
landen als het onze om nog een zgn. harmonieuze opbouw van 
de strijdkrachten in stand te houden. Nog altijd meent men dat 
men er zowel een vloot als een luchtmacht als een landmacht 
op na moet houden, terwijl dit gezien de stijgende kosten voor 
kleine landen, een onmogelijkheid wordt. 

Tegen deze achtergrond zullen wij aan de Kamer onze voor-
stellen overleggen tot bezuiniging op en rationalisatie van ons 
defensie-apparaat. Wij streven naar een daling van de uitgaven 
als percentage van het nationale inkomen en zien geen enkele 
reden om de uitgaven aan het huidige peil te binden. 

Ik ben vandaag begonnen met de bestuurbaarheid van onze 
samenleving aan de orde te stellen. Ik heb uiteengezet, dat de 
bestuurbaarheid afhankelijk is van de bereidheid in te grijpen 
in bestaande particuliere machtsverhoudingen, van het tempo, 
waarin nieuwe structuren tot stand komen, waarin de mensen 
- beter dan vandaag - zichzelf herkennen en zichzelf kun-
nen zijn. Wie het regeringsbeleid toetst aan de bijdrage, die 
het levert aan een betere bestuurbaarheid van onze samenle-
ving, zal tot de conclusie moeten komen, dat het tekort schiet. 
De formuleringen in de Miljoenennota en in de memories - ik 
heb daarvoor waardering - doen tegemoetkomend aan en zijn 
erop uit de vakbeweging of bepaalde groepen te ontzien. Dit 
kabinet is typisch een establishment-kabinet, de uitdrukking 
van de gevestigde machten. De achterstelling van welzijn en 
onderwijs en het leggen van de verkeerde prioriteiten vind ik 
typerend voor een tijdperk, waar wij overheen moeten komen. 
Het kabinet legt de prioriteiten verkeerd: te veel voor defensie, 
te weinig voor woningbouw. De begroting laat hier en daar 
nog de nagalm horen van wat eens het urgentie-program van 
de drie confessionele partijen was. Misschien vindt een ijverige 
padvinder nog sporen van het program-Steenkamp. Maar in 
hoofdzaak is het iets anders geworden, samengesteld uit ver-
schillende ingrediënten: de bevriezing van de collectieve sector 
a la Drees, de wat rancuneuze afkeer van wat zweemt naar 
culturele progressiviieit van het merk-Vonhoff en de herhaling 
van cijferopstellingen, die Witteveen gaf door zijn vroegere ad 

Den Uyl e. a. 
interim-Nelissen, die dezelfde indruk van onmacht en 'waar 
dient het toe' achterlaten. Er is ook een beetje het persoonlijke 
geluid van de heer Biesheuvel, die bij voorkeur vragen beant-
woordt in de ,,ik-vorm". Dit is misschien ook wel de enige 
manier om aan een vijfpartijenkabinet, van Boersma tot Geert-
sema, toch nog een eigen gezicht te geven. 

Misschien wordt de Minister-President wel de voortrekker 
van de brede middenvolkspartij - dit woord is niet van mij. ik 
vraag excuus voor het gebruik ervan — waar de heer Wiegel en 
mevrouw Van Someren zo graag in ondergaan. Het zal mij be-
nieuwen of de heer Biesheuvel nog eens van het smalle pad af-
dwaalt en definitief met de V.V.D. de brede weg opgaat. 

De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer de Voorzitter! 
Toen wij de vorige keer het grote debat voerden naar aan-
Ieiding van de regeringsverklaring, hadden wij te maken met 
een kersvers kabinet, dat nog praktisch geen enkele beleids-
daad had verricht en dat er gewoon nog blank bijzat als het 
vleesgeworden resultaat van de verrichtingen van de heer 
Steenkamp; een uitvloeisel van een akkoord dat eigenlijk meer 
ter bespreking lag dan het kabinet zelf. De zaak ligt nu an-
ders. 

Het kabinet is drie maanden oud en in plaats van over 
hoog of laag gespannen verwachtingen kunnen we drie da-
gen praten over een eerste concrete belcidsdaad, namelijk 
de opstelling van een miljoenennota, een rijksbegroting en 
een dekkingsplan. 

Ik wil graag bekennen dat de D'66-fractie lang heeft geaar-
zeld over de vraag, of het in de huidige omstandigheden wel 
zinvol was om op dit moment met gezamenlijke tegenbegro-
tingsvoorstellen te komen. In de eerste plaats is de financiële 
puinhoop ongekend groot, in de tweede plaats is hij in een 
overrompelend tempo kenbaar geworden - ik mag nog eens 
herinneren aan ons debat van 3 augustus waarin door de 
Regering voorzichtig werd gemeld dat het tekort over 1971 
wel iets groter zou zijn dan het geschatte tekort van 2 m!d. 
gulden terwijl het een maand later bijna het dubbele bleek te 
zijn - en in de derde plaats zijn de begrotingshoofdstukken 
nog nooit zo laat verschenen als dit jaar. Zij zijn pas sinds 
gisteren allemaal binnen en de belangrijkste kwamen pas op 
het laatste nippertje. Ten slotte is er het ontbreken van de 
meerjarenramingen en de enorme onzekerheid met betrekking 
tot de loon- en prijsontwikkeling, die uiteindelijk de ruimte 
zal bepalen voor het mogelijke. Juist waar het schrijven van 
een alternatieve miljoenennota wenselijker wordt, wordt dit 
door deze omstandigheden onmogelijk en zullen bij een be-
grotingstotaal van 37 mld. gulden alternatieve voorstellen 
op een redelijke en verantwoorde basis gedoemd zijn, be-
perkt te blijven tot betrekkelijk kleine speelruimtes. 

Dat wij in deze omstandigheden tóch met een alternatieve 
begroting komen, heeft een zeer simpele oorzaak. Die is, 
dat wij het als een soort afronding beschouwen van het pola-
risatiemodel, dat wij voor het eerst bij de afgelopen verkie-
zingen hebben geïntroduceerd. Op deze afronding hebben de 
kiezers, als het even mogelijk is, recht. Immers, een begro-
ting is een compromis, een vergelijk tussen de deelnemen-
de partijen aan een coalitie. Dat is precies, wat men met een 
groot woord „tegenbegroting" kan noemen. Die tcgenbegro-
ting die er nu ligt, is niet de tegenbegroting die D'66 alleen 
zou hebben ingediend, noch die van alleen de P.v.d.A. of al-
leen de P.P.R. Er zijn immers naast vele punten van overeen-
komst ook verschillen in wensen, inzichten, benaderingswijzen 
en beoordeling van de toestand. Die behoeven wij niet te ver-
hullen. Waar het om gaat is, dat je laat zien dat je juist met 
die verschillen en ondanks die moeilijke situatie die ik zojuist 
schetste, in staat bent om tot een vergelijk te komen, ook al 
is de dwingende noodzaak daarvoor niet aanwezig, door het 
simpele feit dat je niet samen in de regering zit. Ik zou dan 
ook zeker niet de mening willen ventileren dat je van nu af 
aan ter wille van de politieke duidelijkheid ieder jaar met af-
zonderlijke of gezamenlijke tegenbegrotingen moet komen. 
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Maar voor dit jaar is daar in ieder geval dit specifieke argu-
ment voor, dat dit het eerste treffen is op concrete beleids-
maatregelen na verkiezingen, waarin wij niet een verkiezings-
program, maar een gezamenlijk regeerprogram tot inzet 
hebben gemaakt en dat pas daarna gebleken is, hoezeer de 
algemene financiële toestand van ons land anders en slechter 
was dan wij mochten veronderstellen bij de verkiezingen zelf. 
En terecht stelt de kiezer dan de vraag: hoe zouden jullie het 
hebben gedaan? Jullie hebben mooi praten langs de kant, maar 
zouden jullie, geconfronteerd met deze grote en onverwachte 
tegenvallers, wel in staat zijn geweest daarop een gezamen-
lijk antwoord te vinden. Of zouden jullie meteen uit elkaar 
zijn gevallen? De kiezer bij dit eerste treffen met die vraag 
laten zitten zou met terugwerkende kracht twijfel doen rijzen 
aan de oprechtheid, de juistheid en de waarde van onze ver-
kiezingshouding. En daarom, mijnheer de Voorzitter, hebben 
wij het in deze omstandigheden moeilijke en tijdrovende werk 
aangepakt om deze tegenbegroting toch te aanvaarden, om 
daarmee tegen de kiezers te zeggen: Welnu, dit zou ons ant-
woord zijn geweest als wij in de regering waren gekomen. In 
deze lijn zou ons compromis hebben gelegen en dat vinden wij 
een beter dan het compromis van de regeringscoalitie. 

Want, ook al is de marge voor een alternatief beleid be-
grolingstechnisch smal, zij verraadt wel degelijk een andere 
mentaliteit, een andere opstelling, een andere prioriteitenkeu-
ze. Ik wil een paar karakteristieken noemen. 

Ten eerste: Ook de vooruitstrevende drie zouden een groot 
aantal bezuinigingen die de Regering voorstelt hebben aange-
bracht. Een aantal andere bezuinigingen verwerpen wij en 
stellen daar nieuwe voor in de plaats. Een groot deel daarvan 
vinden wij in de post defensie. De Regering heeft een advies-
commissie voor defensie ingesteld, die gaat onderzoeken hoe 
groot in de toekomst de Nederlandse bijdrage aan de defensie-
inspanning moet zijn. In afwachting van dat advies verhoogt 
de Regering voor dit jaar de bijdrage. Dat is meer dan alleen 
maar een zakelijke beslissing. Dat is een instelling, een hou-
ding, een mentaliteit. In afwachting van dat advies vermin-
deren wij de begrotingspost met 190 min. Niet omdat wij de 
defensie willen gaan verwaarlozen, maar omdat wij menen mo-
gelijkheden te zien om door een andere besteding van gelden 
en een effectieve sanering, geld te besparen zonder dat in es-
sentie de gevechtswaarde van de Nederlandse strijdkrachten 
wordt aangetast in dat jaar. 

En ten tweede omdat wij het een gotspe vinden, dat je, 
terwijl je genoodzaakt bent om op zoveel maatschappelijke 
knelpunten te besnoeien, de defensie als een soort topprioriteit 
uitzondert, alsof onze samenleving op dit moment meer be-
laagd wordt door een gevaar van buitenaf dan door gevaren 
van binnenuit. En dat, mijnheer de Voorzitter, is óók een in-
stelling. 

Ik heb hierbij nog een opmerking. Als de defensiecommissie 
straks een advies zal uitbrengen over een bedrag of percentage 
van de Nederlandse defensie-inspanning, dan zal het uiteraard 
nog aan de Kamer en Regering zijn om te beoordelen of Ne-
derland zich de opvolging van dat advies kan veroorloven. 
Maar het advies zelf zal zeker gewicht hebben, mits aan een 
prealabele voorwaarde is voldaan. Dat is dat het stoelt op een 
grondige analyse van de internationale politieke situatie, 
waarbij men niet domweg uitgaat van de huidige a priori's met 
betrekking tot het machtsevenwicht, de vanzelfsprekendheid 
van de N.A.V.O., wat men noemt de capabilities en de koude-
oorlog-liturgie tussen Oost en West. Ik wil hier nu reeds ver-
klaren dat, als aan het advies over aard en omvang geen se-
rieus en diepgaand onderzoek is voorafgegaan naar de onder-
liggende politieke factoren die een bepaalde defensie-inspan-
ning zouden rechtvaardigen, wij aan het hele advies nul en ge-
nerlei waarde hechten. Graag verneem ik. of de Regering dat 
net zo bekijkt. 

Een tweede belangrijk feit in de tegenbegroting is dat wij 
een geringe verhoging van de belastingdruk met 0,2 pet. boven 
de regeringsvoorstellen noodzakelijk achten. Samen met een 

Zitting 1971-1972 

verhoging van niet-belastingmiddelen wordt dit geld voor een 
gedeelte gebruikt voor dekking van een verhoging van het uit-
gavenplafond die wij noodzakelijk achten, omdat de Regering 
domweg aan een paar essentiële knelpunten voorbij is gegaan, 
die men zelfs in de huidige moeilijke omstandigheden niet kan 
laten liggen. 

Tenslotte hebben wij een ander deel van de extra middelen 
gereserveerd voor een betere financiering. Bij zo'n groot tekort 
dat je erft, bij zoveel onzekerheid over het lot van de beta-
lingsbalans. de loon- en prijsontwikkeling en over het verloop 
van de uitgaven, ook ten aanzien van 1973, zouden wij het een 
zaak van wijs bestuur hebben gevonden, van de belastingop-
brengsten een bedrag van 200 min. te reserveren en die afhan-
kelijk van de ontwikkelingen op bovengenoemde punten al dan 
niet te spenderen. 

Mijnheer de Voorzitter, als ik de rest van mijn eerste 
termijn gebruik voor een aantal opmerkingen die niet recht-
streeks betrekking hebben op de regeringsvoorstellen en onze 
tegenvoorstellen van vandaag, dan is dat niet omdat ik mij 
voor dat gedeelte uit de markt zou willen prijzen, maar omdat 
ik het gevoel heb dat ik ten onrechte voorbij zou gaan aan een 
dieper liggend probleem, dat eigenlijk veel urgenter is en dat 
de grondslag van onze samenleving raakt en de grondslag van 
de politiek. Ik noem beide maar, omdat zij helaas niet het-
zelfde zijn. Het lijkt onweerspreekbaar dat dit debat plaats-
vindt op een moment dat de materiële vertrouwenscrisis ten 
opzichte van het bestuur - misschien moet ik zeggen: ten op-
zichte van de politiek - groter is dan ooit tevoren. Aan de ene 
kant een samenleving waarin de burgers zich theoretisch gelei-
delijk aan en aan den lijve schoksgewijs bewust worden van het 
feit dat er iets fundamenteel mis is met onze welvaart en aan 
de andere kant een overheid die nog nooit zo spectaculair met 
de mond vol tanden heeft gestaan, omdat zij èn het instrumen-
tarium en de inspiratie mist voor een adequaat antwoord. 

De laatste maanden stapelen zich de voorbeelden van die 
machteloosheid van de overheid op. Een begrotingstekort van 
2 mld. dat zich tot opperste verbazing van iedereen in ander-
halve maand weet te verdubbelen tot 4 mld. mag dan voor een 
deel worden toegeschreven aan een paar niet zo verstandige 
politieke beslissingen van het vorige kabinet, niemand zal 
echter willen beweren dat de heer Witteveen en de zijnen de 
zaak moedwillig of door verregaande nonchalance in de soep 
hebben gedraaid. Men moet domweg vaststellen dat in het 
overheidsapparaat ten enenmale de juiste beheersinstrumenten 
ten behoeve van een effectieve planning en controle op de uit-
gaven ontbreken. 

Een tweede voorbeeld is de constatering, dat de overheid 
zoveel plannen kan maken als zij wil, maar dat de vraag of 
daar iets van terecht kan komen, niet door de Regering wordt 
beantwoord, maar door het bedrijfsleven, dat de loon- en 
prijsontwikkeling in handen heeft en daarmede de sleutel voor 
welke ruimte dan ook. Wat de politiek nog kan doen, is 
door een bepaald bestedingspatroon een zo gunstig mogelijk 
klimaat scheppen en dan maar hopen en bidden dat werkge-
vers- en werknemersorganisaties zo verstandig mogelijke be-
slissingen nemen. Ik laat even in het midden in hoeverre deze 
situatie gewenst of verklaarbaar is, ik stel alleen vast dat de 
politiek in dezen in een secundaire positie verkeert. 

Een derde recent voorbeeld van bestuurlijke machteloosheid 
is de situatie in Rijnmond, waar de staande uitdrukking van 
„nog één nachtvorstje" inmiddels is vervangen door „nog één 
mooie herfstdag", waar de mensen werkelijk in paniek raken 
als de wind gaat liggen, waar wethouders en besturen moede-
loos zeggen: „Ik zie het ook niet meer zitten", waar we niet 
eens in staat zijn om vast te stellen of de smog nu van de in-
dustrie of van het verkeer of van beide komt en waar uit alles 
blijkt dat het hele overheidsapparaat van Rijk, gemeente, pro-
vincie en gewest totaal onvoorbereid is en onmachtig om de si-
tuatie op te vangen. En dat terwijl we hier tijden geleden de 
wetten op de lucht- en waterverontreiniging hebben aange-
nomen, tijdens de behandeling waarvan toen al werd gezegd 

TWEEDE KAMER 



Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting 

Van Mierlo 
dat ze ontoereikend zouden zijn. Nu de wet op de luchtveront-
reiniging van kracht wordt en de provinciale overheid het 
recht krijgt, fabrieken en het verkeer stii te leggen, roept de 
Commissaris van de Koningin vertwijfeld: Wat heb ik aan dat 
recht als ik de ambtenaren en deskundigen niet heb om het 
zinvol toe te passen? 

Dit zijn uit vele, slechts enkele voorbeelden van een soort 
machteloosheid, een onthand zijn van de overheid, van het ge-
hele politieke bedrijf misschien. Daartegenover - en daarom 
gaat het - staat in scherp kontrast het feit, dat de wereld en 
met name de welvaartsstaten en dus Nederland voor de ern-
stigste crisis uit de gehele geschiedenis staat. Deze crisis berust 
op feiten die zich nimmer eerder hebben voorgedaan, een 
crisis die zal beslissen over de vraag of de mensheid op niet zo 
vreselijk lange termijn nog een beetje redelijk zal voortleven, 
óf in vergaande verpaupering óf helemaal niet; en dus een situ-
atie, waarin de wereld meer dan ooit tevoren afhankelijk is 
van juist de politiek, die het antwoord zal moeten opleveren èn 
de instrumenten om die bedreiging af te wenden. 

Ik zeg dit alles met de nodige aarzeling, gegeneerd als ik me 
voel bij deze dikke woorden, die het risico herbergen, catego-
risch ingedeeld te worden in de monddode hoek van de profes-
sionele onheilsprofeten. 

Toch is het niet anders. Op schokkende wijze tonen zich. 
voor wie ze wil zien, de voortekenen dat de welvaartsstaat ons 
naar de keel vliegt, dat in de verzadigingsdrift van al dan niet 
gevoelde behoeften op hoog niveau de elementaria van het 
menselijk leven ons aan het ontvallen zijn: zuiverheid van 
lucht, water, bodem, stilte: dat we van de samenleving een 
krankzinnige heksenketel hebben gemaakt, waarin iedereen in 
werktijd permanent op zijn tenen loopt en in z'n vrije tijd naast 
z'n schoenen. Het is een samenleving, waarin astronomische 
hoeveelheden slaap- en pepmiddelen moeten voorkomen, dat 
onze frustraties en neurosen verkeren in het ergste: waarin de 
grondstoffen volgens de laatste berekeningen veel sneller op-
raken dan we dachten, zonder dat er vervangingsmiddelen zijn; 
waarin de kleine rijke wereld, die dit alles bezit, ook nog de 
roekeloze droom koestert van ontwikkelingshulp, die het nog 
altijd grootste deel van de wereld een kans moet geven op een 
welvaart naar ons beeld en gelijkenis, hetgeen bij effectuering 
het onmiddellijke einde van ieder leven op aarde zou bete-
kenen. Bij dit alles komt als meest beangstigend verschijnsel 
het gevoel van onmacht, het gevoel de gevangene te zijn van 
processen die we niet meer in de hand hebben, maar die óns in 
de greep houden. 

Rapporten en geschriften van deskundigen komen in toene-
mend tempo met steeds kleiner wordende marges van onzeker-
heden dezelfde boodschap melden: Over een vijfentwintig jaar 
zijn we met 7 mld. mensen, die maximaal over 3.5 mld. hectare 
cultuurgrond beschikken; dat is een halve hectare de man. (De 
Amerikaanse burger heeft nu 1 hectare tot zijn beschikking). 
Tegen die tijd zijn de metalen, kwik. lood, zink, tin en koper 
totaal op en naderen andere grondstoffen hun definitieve uit-
putting. De vervuiling heeft dan verstikkende afmetingen aan-
genomen met de meest bizarre gevolgen voor het organisch 
leven op het land en de halfdode oceaan, tenminste als de be-
volkingsgroei niet drastisch wordt afgeremd, als de economi-
sche groei niet drastisch wordt afgeremd in de welvaartstaten, 
als de gigantische milieuvervuiling niet drastisch wordt gestopt. 

De politiek staat voor de keuze: Iets doen of niets doen: een 
beetje doen is niets, bedrog. 

Men komt er niet omheen, dat nu de tijd is aangebroken, 
dat een nieuwe maatschappijvisie moet worden geconcipieerd, 
waarin nieuwe politieke conclusies worden getrokken uit het 
feitelijk beeld dat ten aanzien van de nabije toekomst van de 
samenleving oprijst. De eerste vraag is al, of we toe zullen 
staan dat dat feitelijke beeld zich vormt. Zullen wij de harde 
feiten toelaten als de meest waarschijnlijke waarheid of zullen 
wij ze wegmasseren met die hoog ontwikkelde begaafdheid 
van ons om alles weg te rationaliseren, wat slecht op de maag 
ligt en alleen die waarheden te erkennen, die comfortabel zijn? 
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Die politieke conclusies zullen immers buitengewoon onaan-
genaam zijn. Als wij het groei- en expansie-axioma, dat al ons 
economisch handelen beheerst, van de kleinste onderneming 
tot de grootste macro-economische volkshuishouding op de 
helling zetten, dan zetten wij daarmee tevens de bron op het 
spel waaruit zoveel welvaart, dierbaar comfort en grotere so-
ciale rechtvaardigheid mogelijk werd. 

Het is immers het meerdere, dat wij ieder jaar verdienen, 
waaruit wij een rechtvaardiger verdeling regisseren van wei-
vaart, bezit en inkomen. Als dat meerdere beperkt gaat wor-
den of op den duur zelfs wegvalt, dan zal dat verdelings-
proces op een andere wijze veilig gesteld moeten worden; want 
hoe dan ook, die rechtvaardiger verdeling zal moeten door-
gaan zowel ten opzichte van onze eigen minder bedeelden als 
ten opzichte van de derde wereld. 

Het is eigenlijk juister de stelling om te keren wanneer wij 
de onontkoombare conclusie accepteren dat we terwille van de 
overlevingskansen van de samenleving het proces van econo-
mische groei moeten stoppen of afremmen, dan zal het uitge-
sloten zijn om dit te realiseren indien wij niet op een andere 
wijze het proces van een voortgaande, zelfs snellere rechtvaar-
diger verdeling veilig stellen. En dat is buitengewoon verve-
lend, want het komt er gewoon op neer dat wij niet alleen alle-
maal over de hele linie ons behoeften- en consumptiepatroon 
drastisch moeten terugdraaien, maar dat bovendien zij, die 
daarin een voorsprong hebben op anderen, een aanmerkelijk 
deel daarvan zullen moeten prijsgeven. De vraag is of wij 
daartoe bereid zijn, te meer omdat het nu eenmaal zo is, dat 
een groot gedeelte van de besluitkracht, die nodig is om deze 
geweldloze omwenteling te weeg te brengen, juist in handen 
ligt van hen, die deze voorsprong hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! De vraag of de politiek haar ge-
loofwaardigheid kan terugwinnen, zal afhangen van het ant-
woord op de vraag of zij, Kamer, regering, politieke partijen, 
in staat is, met behulp van de wetenschap en het bedrijfsleven 
dit proces op gang te brengen. Dat wil zeggen, het proces van 
het concipiëren en toepassen van een nieuwe maatschappij-
visie, die geënt is op een problematiek waarvoor geen voor-
beelden in de geschiedenis die ons zouden kunnen helpen, 
voorhanden zijn, omdat de situatie waarin wij verkeren zonder 
precedent is. Het is een proces van het trekken van nieuwe po-
litieke conclusies en het vinden van een daarbij passend insiru-
mentarium. een proces dat, zoals ik reeds zei, de grondslagen 
van onze welvaartssamenleving zal raken en diep zal insnijden 
in onze consumptie- en produktiepatronen. Essentieel voor het 
welslagen daarvan zal zijn, of wij ons bij dat onderzoek zullen 
kunnen losmaken van de taboes, de a priori's, de ideologische 
geladenheden, die onze samenlevingsstructuur beheersen. 

Gezien de ervaringsfeiten lijdt het immers geen twijfel 'lat 
de nieuwe oplossingen net zo min geboden kunnen worden 
door het doctrinaire staatssocialisme als door het huidige kap;-
talisme met zijn onafhankelijk opcrende economische wetma-
tigheden, zijn ongebreidelde consumptie-expansie en zijn vrije 
ondernemingsgewijze produktie in de huidige vorm. 

De heer Verdijk (K.V.P.): Mijnheer van Mierlo, U hebt 
een inspirerende gedachte ontwikkeld, maar waar is uw waar-
deoordeel? U loopt zelf immers opnieuw vast in uw techno-
logie. 

De heer Van Mierlo (D'66): Ik zal proberen, hierop een 
antwoord te geven in mijn slotconclusies. 

Mijnheer de Voorzitter! Samenvattend zou ik een paar 
voorlopige uitgangspunten willen formuleren. 

Ten eerste. Het economische groeiproces behoort dusdanig 
onder controle te komen van de gemeenschap, dat het, waar 
nodig, door de overheid drastisch kan worden teruggedrongen. 
Aangezien de macro-economische groei van een volkshuishou-
ding de optelsom is van alle economische groeiprocessen in 
de samenleving, zal de overheid het instrumentarium moeten 
gaan verwerven om ook die groeiprocessen effectief te beïn-
vloeden. 
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Ten tweede. De technologische ontwikkeling zal, juist van-

wege haar beperktheid, moeten worden bestuurd en omge-
bogen ten behoeve van wat de samenleving nu allereerst nodig 
heeft. De research-uitgaven van de overheid dienen in de 
eerste plaats te worden gericht op de vorming van alternatieve 
produktiemethoden. De verspillingseconomic, die ten behoeve 
van de economische groei de grondstoffen nodeloos uitput, zal 
waar mogelijk moeten worden vervangen door een kringloop-
economie, die de afvalstoffen zoveel mogelijk weer verwerkt. 
Vergroting van de duurzaamheid van consumptie- en pro-
duktiegoederen is noodzakelijk. Dit alles zal betekenen, dat 
de overheid zich een instrumentarium zal moeten aanschaffen 
waarmede zij - in nauw overleg met het bedrijfsleven — op 
effectieve wijze investeringen, zowel naar omvang als naar 
aard, kan beïnvloeden. 

Ten derde. Een structurele inkomenspolitiek is noodzakelijk, 
waarbij de beheersing van de ontwikkeling van de hogere inko-
mens een randvoorwaarde is. Dit is een zaak, die nu al grote 
urgentie zou behoren te hebben bij de huidige vrije loonpoli-
tiek. Ik heb de vorige keer al gezegd, dat ieder inflatiebeleid 
gedoemd is te mislukken, zolang wij de ontwikkeling van de 
hogere inkomens, die buiten de ca.o.'s vallen, erbuiten 
houden, daarvoor geen matiging vragen en niet besturen. De 
waarde van ons loon- en prijspolitieke stelsel (de heilige koe 
van onze economische samenleving) zal zonder taboes op-
nieuw moeten worden bezien. Bij afnemende of stopgezette 
groei zullen collectieve voorzieningen een belangrijkere rol 
gaan spelen als middel tot inkomensoverdracht. Bij effectieve 
beïnvloeding van groeiprocessen, investeringen en produktie-
methoden door de overheid lijkt het inconsistent, dat een daad-
werkelijke invloed op de loon- en prijsontwikkeling in die 
nieuwe maatschappij zou ontbreken. 

Ten vierde. Nederland zal alles in het werk moeten stellen 
om de afremming van de bevolkingsgroei in eigen land, in an-
dere welvaartsstaten, maar vooral in de derde wereld, optimaal 
te bevorderen. Voor dit laatste zullen onze buitenlandse poli-
tiek en ontwikkelingshulp zich maximaal moeten inzetten. Ik 
zie de Minister van Buitenlandse Zaken al glunderen bij de ge-
dachte. dat hij wat aan bevolkingspolitiek mag gaan doen, 
maar hij behoeft niet bang te zijn. Het morele recht van 
spreken tegenover de derde wereld verkrijgt men pas, als men 
als minister uit een welvaartssamenleving tegelijkertijd zelf 
diep het mes in eigen consumptie en produktiepatronen hebt 
gezet. 

Nog altijd groeit de bevolking in de ontwikkelingslanden 
drie maal zo sne! als de Amerikaanse. Een Amerikaanse baby 
doet echter gedurende zijn leven een 25 maal zo grote aan-
s!ag op de bodemschatten en energievoorraad als een baby, 
geboren in een ontwikkelingsland. 

Ten vijfde. Ten slotte zal de Nederlandse buitenlandse poli-
tiek, waar het internationaal verband maar mogelijk is, deze 
totale problematiek met de allerhoogste prioriteit aan de orde 
moeten stellen: in de V.N.. in de N.A.V.O., in de Benelux en 
vooral in het heiligdom der welvarenden, de E.E.G. Nog be-
langrijker dan de democratisering, de monetaire unie en wat al 
niet, zal juist zijn, dat deze regeringen doortrokken raken van 
de ernst van deze problematiek. Men zal echter moeten op-
passen voor de vaak toegepaste methode, dat een achterblijven 
van anderen een excuus wordt om zelf niets te doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit waren een paar structurele uit-
gangspunten vanuit het gevoel, dat met het een en ander nogal 
wat haast is geboden. Ik zal niet stomverbaasd zijn, als dit 
morgenochtend nog geen beleid is en ook niet, als dit in dit ka-
binet nooit beleid zal worden. Misschien dat er echter eens 
zich een ander kabinet vormt, dat dit wel zal gaan doen. 

Minister-President Biesheuvel: Dan moet U nog lang 
wachten. 

De heer Van Mierlo (D'66): Dit zijn de gedachten, die ons 
in de eerste plaats bezighouden, als wij spreken over een voor-

Van Mierlo e. a. 
uitstrevende volkspartij, die wezenlijke hervormingen be-
oogt. 

De heer De Jong: Mijnheer Van Mierlo, wilt U nu een so-
cialistische maatschappij of heeft U een alternatieve maat-
schappij? Dit heb ik nog niet van U gehoord. 

De heer Van Mierlo (D'66): Ik heb een alternatieve maat-
schappij voor deze maatschappij. De uitgangspunten, die ik 
daarvoor heb genoemd, heeft U zojuist kunnen horen. 

De heer De Jong: Bent U het dan eens met uw coalitiege-
noot de heer Den Uyl, dat de ondernemingsgewijze produktie 
moet ophouden? 

De heer Van Mierlo (D'66): Als U goed naar mij had ge-
luisterd en minder uw interventie had voorbereid, zou U ge-
hoord hebben, dat ik heb gezegd, dat de vrije ondernemings-
gewijze produktie in deze vorm ontoelaatbaar is. 

De heer De Jong: Dus dan gaat u toch de socialistische 
kant uit? 

De heer Van Mierlo (D'66): Neen, ik ga deze kant uit. 

De lieer De Joisg: Er is maar één kant. U bent toch niet dui-
delijk genoeg geweest, maar misschien wordt u nu duide-
lijker. 

De heer Van Mierlo (D'66): Neen, ik ga eindigen om an-
deren de kans te geven, hun verduidelijkingen te brengen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil besluiten met de opmerking 
dat, als het gesprek zal ontbranden over dit soort politieke 
conclusies, het woord „behoudend" nog aanleiding kan geven 
tot aardig wat spraakverwarring. Wie namelijk de samenleving 
wil behouden, zal haar als de bliksem moeten veranderen. 

De vergadering wordt te 16.02 uur geschorst 
en te 16.28 uur hervat. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Mijnheer de Voo.zitter! 
Mijn fractie en ook de heer Veringa zelf betreuren het in ho-
ge mate, dat hij niet in de gelegenheid is vandaag zijn bijdra-
ge aan deze algemene politieke beschouwingen te leveren. Wij 
verzoenen ons echter met de gedachte, dat een ongestoord 
herstel voorwaarde is hem weer zo snel mogelijk in ons mid-
den te hebben. Dat wens ik hem vandaag van harte toe. 

Er wordt veel geschreven en gesproken over het gebrekkig 
functioneren van de democratie. Vooral de oppositie weet di-
rect de hoofdschuldigen daarvoor aan te wijzen: het zijn de 
christen-democratische partijen. Zij zouden niet kiezen. Zij 
zouden hun program verloochenen. Zij zouden het de kiezers 
onmogelijk maken tot werkelijke politieke participatie te ko-
men. Deze bewering doet uiteraard geen recht aan de maat-
schappelijke werkelijkheid, die in dit opzicht ook nog onvol-
doende wordt doorzien. Maar op één belangrijk aspect wil ik 
wijzen. Er is in de samenleving een toenemende behoefte aan 
meedoen, aan meebeslissen. Dat is geen nieuwe constatering. 
Maar het is wel een feit, waarvan de betekenis nog steeds te 
weinig wordt onderkend. Men heeft er steeds meer weet van dat 
zaken, die ergens worden beslist, of dat nu de directiekamer is 
of „Den Haag", het bestuur van de universiteit of de top van de 
vakbeweging, ons direct aangaan, van beslissende betekenis 
kunnen zijn voor ons leven. 

Men wéét bovendien dat men een oordeel heeft, dat men 
mee kan denken en beslissen en men wil dat dan ook. Dat 
heeft gevolgen voor het functioneren van bestuurs- en be-
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slissingscolleges. Ik ben echter van mening, dat ook het func-
tioneren van de democratie als zodanig aan de gevolgen van 
deze ontwikkeling niet ontkomt. En dan denk ik niet alleen 
aan partijpolitieke structuren of aan wijzigingen in de relatie 
regering-parlement, waarover zoveel gesproken wordt. Ik 
denk dan veel meer aan de relatie tussen de politiek en de sa-
menleving. 

De tijd is definitief voorbij, dat men zijn vertegenwoordi-
ging kiest in parlement of gemeenteraad en dat het dan ver-
der wel in orde is. Dat geldt net zo goed, als het politieke 
krachtenveld via de polarisatie in een meerderheid en een 
minderheid zou worden opgedeeld of indien de volksverte-
genwoordiging via een districtenstelsel een meer directe relatie 
met de kiezer zou hebben. 

Er dienen nieuwe vormen van samenspraak en beslissing 
tussen politieke organen en de samenleving tot stand te komen. 
Voorwaarde is dan wel dat de samenleving in staat en bereid 
moet zijn een andere en een grotere verantwoordelijkheid te 
dragen. Ik wil vaststellen, dat de ontwikkelingen op het ter-
rein van opleiding en vorming en ook de algemene toeneming 
van de welvaart, de mogelijkheid voor verschuivingen in het 
proc?r, van de persoonlijke verantwoordelijkheid in de samen-
leving hebben geopend. Naar mijn mening staan wij nog 
slechts aan het begin van een positieve ontwikkeling op dat 
punt, ook al heeft het soms de schijn, dat de vorm, waarin 
dit proces van eigen verantwoordelijkheid zich uit, desinte-
grerend werkt en al kan niet worden ontkend, dat de anti-
these soms meer aandacht schijnt te krijgen dan de synthese. 
Die herstructuering van de persoonlijke verantwoordelijkheid 
moet in ons democratisch bestel worden ingebouwd. Dit bete-
kent. dat nieuwe evenwichten in de machts- en besluitvor-
ming moeten worden gevonden. Regering en parlement zu!-
len het wat minder voor het zeggen hebben of, beter gezegd, 
het wat anders voor het zeggen hebben. Dat betekent, dat 
het accent in de besluitvorming wat wordt verlegd van het 
publieke naar het private, van overheic naar burgerij. Dat 
betekent ook, dat de verantwoordelijkheid méér gedeeld 
wordt, méér gezamenlijk wordt gedragen. Het betekent voor-
al, dat het niet meer zonder elkaar kan en nu niet meer vanuit 
een hiërarchie, een onderschikking, maar vanuit een collegia-
liteit, een nevenschikking, die ook groepsegoïsme uitsluit. 
Dat maakt leidinggeven niet overbodig maar het eist wel een 
andere vorm van leiding. Een vorm, die van de mensen vraagt: 
,,doe het zelf, sta voor je eigen zaak, neem je eigen verant-
woordelijkheid, als dat kan". 

Ik trek daaruit twee conclusies. De eerste is, dat regering 
en parlement, maar evenzeer de lagere overheden moeten 
leren leven in een grotere afhankelijkheid van samenlevings-
processen, die zich uiten in mee willen doen. De tweede is, 
dat herbezinning nodig is op de verantwoordelijkheden die 
collectief of particulier gedragen moeten worden. Ik mag het 
misschien ook zo zeggen: dat de processen om tot vaststelling 
van onze collectieve verantwoordelijkheid te komen herzien 
moeten worden en dat ook de inhoud van die collectieve 
verantwoordelijkheid bezinning vraagt. Bij dit laatste is zon-
der meer duidelijk, dat grote en nieuwe verantwoordelijkhe-
den meer en meer de aandacht eisen. Het gaat om de zorg 
voor het milieu, betere volkshuisvesting, een gericht werkge-
legenheidsbeleid, verdere democratisering van het onderwijs, 
zorg voor de derde wereld, een rechtvaardiger inkomensver-
deling en de zorg voor de minder bedeelden in onze samenle-
ving bij deze nieuwe verantwoordelijkheid. Minder duidelijk 
of in elk geval minder aanvaard is, dat voor grote groepen in 
onze samenleving de individuele mogelijkheden zodanig zijn 
toegenomen, dat zij voor méér voorzieningen zelf geheel of 
gedeeltelijk verantwoordelijkheid kunnen dragen. 

Het gaat daarbij niet om minder collectieve verantwoor-
delijkheid, maar gedeeltelijk om andere. Het gaat niet om 
schrappen zonder meer, maar om nieuw voor oud. Daarbij 
blijft het draagkrachtbeginsel richtsnoer voor ons handelen 
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naast een evenredige verdeling van lasten. Rond deze beide 
thema's: beleidsvorming in samenspraak èn herbezinning 
op collectieve en persoonlijke verantwoordelijkheid wil ik aan 
het regeringsbeleid een aantal beschouwingen wijden. 

Eerst echter een opmerking over de actuele situatie. Het 
beeld van economie en begroting in 1972 en volgende jaren 
laat weinig ruimte voor misverstand. De situatie waarin wij 
ons bevinden is ronduit belabberd. Alleen diep ingrijpende wij-
zigingen zullen in staat zijn om onze economie èn daarmee 
de materiële grondslag voor het behoud van de verworvenhe-
den in onze samenleving èn de realisering van nieuwe weer ge-
zond te maken. Er is reden tot ernstige zorg, omdat veel teke-
nen wijzen op een ontwikkeling, waarbij produktie en afzet 
stagneren en desondanks de inflatie doorgaat. Gelukkig groeit 
meer en meer het besef, dat economische groei geen heilige 
koe is - de heer Van Mierlo heeft ook de heilige koe geïntro-
duceerd—, die wij met een gerust hart in ons vervuilde milieu 
kunnen laten weiden, maar groei is wel nodig om onze verant-
woordelijkheid voor anderen en onszelf waar te maken. Die 
groei wordt door de inflatie fundamenteel ondergraven. Maar 
het is niet alleen de economische groei, het is onze samenle-
ving zelf, die tot in de kern door de inflatie wordt aangetast. 
Als loon- en prijsstijgingen een autonoom karakter krijgen, 
wordt het hele systeem van sociale zekerheid en een meer recht-
vaardige verdeling van de welvaart op losse schroeven gezet. 
De grondslag aan de particuliere inspanning vooral ook in mid-
den- en kleinbedrijf en landbouw wordt daardoor ontnomen 
en daarmede een wezenlijk stuk groeikracht van de samenle-
ving uitgeschakeld. Gezien deze spanningen is de omvang van 
het begrotingstekort voor 1971 en 1972 onrustbarend groot 
èn de verdergaande druk van belastingen en sociale premies 
zonder meer zwaar. De Regering geeft blijkt van haar zorg om 
de inflatie te bestrijden. De reacties van het bedrijfsleven zijn 
positief en wekken vertrouwen. Maar wij moeten ons reaiise-
ren, dat dat niet voldoende is: noch de overheid, noch het ge-
organiseerde bedrijfsleven zijn in staat in deze ontwikkeling 
op beslissende wijze in te grijpen, als een anti-inflatiebeleid 
niet gedragen wordt door de brede lagen van ons volk. Het 
gaat hier om begrip voor het feit, dat niet alles tegelijk kan -
en wij willen te veel tegelijk. Het gaat erom, dat wij een keuze 
moeten maken tussen privé-uitgaven of die voor anderen, in 
eigen land of in de derde wereld, maar wij maken die keuze 
niet. Het gaat eenvoudig om de mentaliteit, dat er niet alleen 
beter verdeeld of bezuinigd moet worden bij de buurman, 
maar bij onszelf - en wij hebben die mentaliteit nog niet. Het 
gaat om solidariteit, die nu vooral vanuit de matigingsgedachte 
moet worden waargemaakt. Het is niet verwonderlijk, dat die 
mentaliteit nog te weinig aanwezig is. Het is nog niet zo lang ge-
leden dat wij armoede in plaats van welvaart moesten verdelen 
en het kost nu eenmaal tijd om tot een betere aanwending van 
onze welvaart te komen. Maar dan is er des te meer reden om 
het proces van mentaliteitsomvorming, dat reeds op gang is 
gekomen, verder te brengen. Dat zal op alle mogelijke manie-
ren op alle niveaus in de samenleving moeten gebeuren. 
Maar het is vooral ook de rijksoverheid die een belangrijke 
taak heeft om dat proces mogelijk te maken, te stimuleren en 
kaders te scheppen, waarin die verandering van mentaliteit 
kan groeien. 

Nodig zijn bij voorbeeld heldere en toegankelijke probleem-
stellingen, die tot in ruime kring aanvaarde prioriteiten 
kunnen leiden. Nodig zijn nieuwe vormen van deelneming aan 
de besluitvorming. Nodig is ruime en tijdige informatie om be-
leidsvorming en samenspraak effectief te maken. Nodig zijn 
ook afspraken en regels waaraan wij ons in het democratische 
spel willen houden. Nodig is ook duidelijkheid in wetgeving en 
bestuur, een evenwichtige toepassing van het recht, die reke-
ning houdt met het feit. dat ook het geldend recht onder sterke 
kritiek is komen te staan - en niet altijd ten onrechte -, een 
toepassing ook, die zowel misbruik van recht voorkomt als 
waarborgen schept voor handhaving van toegekende rechten. 
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Nodig is ten slotte ook steun aan ideële groepen in onze sa-
menleving, de pers, politieke partijen en ook de kerken, die 
hun eigen bijdragen aan deze processen moeten kunnen geven. 
Tegen deze achtergrond betreur ik, dat na de prijzenswaardige 
spoed, waarmede de commissie-Rooy rapport heeft uitge-
bracht, de Regering nog steeds geen beslissing heeft genomen 
over een noodvoorziening voor 1971 en de vormen van een be-
drijfsfonds. Wij menen, dat de overheid de plicht heeft een kli-
maat te scheppen, waarin de vrije pers kan voldoen aan de be-
hoeften die in onze maatschappij leven. Daarmede spreek ik 
mij niet uit voor handhaving van de bestaande situatie of de 
bestaande diversiteit, maar wel voor een situatie waarin een 
geschakeerde en onafhankelijke pers kan functioneren. Ik 
dring er op aan snelle beslissingen te nemen om in elk geval de 
beslissing van de Minister van Verkeer en Waterstaat om met 
ingang van 1 januari a.s. het dagbladtarief aanzienlijk te ver-
hogen opnieuw in de overwegingen te betrekken. 

Met als achtergrond de grote problemen, die ik net heb ge-
schetst, wil ik nu overgaan tot de beoordeling van een aantal 
aspecten van het beleid zoals de Regering voornemens is te 
voeren. 

Op de vraag, welke bijdrage de ingediende begroting levert 
aan het herstel van evenwicht tussen middelen en bestedingen 
en daarmede aan de bestrijding van de inflatie zal ik niet gede-
tailleerd ingaan. Collega Notenboom zal daarover uitvoerig 
spreken. Wij betreuren het, dat het enorm toegenomen begro-
tingstekort voor 1971 in belangrijke mate inflatoir moet 
worden gefinancierd. Naar de oorzaken van de omvang van 
dat tekort wordt een diepgaand onderzoek ingesteld. Op de re-
sultaten daarvan loop ik vandaag niet vooruit. Maar het is wel 
begrijpelijk dat de samenleving zich met meer dan gewone ver-
wondering afvraagt, hoe het zo uit de hand kon lopen en 
waarom dat zo laat werd ontdekt. Ik wil er echt niet aan 
meedoen de indruk te versterken, dat hier iets niet in orde zou 
zijn, maar dan moeten wij proberen, zulke onaangename ver-
rassingen te voorkomen. Daarom is het zaak instrumenten te 
ontwikkelen om veel sneller te kunnen signaleren, wat er aan de 
band is. Onze zorg over de financiering van het begrotingste-
kort in 1971 doet ons heenstappen over de noodzakelijke 
extra stijging van de belastingdruk, welke nodig is om het be-
grotingstekort voor 1972 binnen meer aanvaardbare grenzen 
terug te drukken. Het is bekend, dat ons programma van een 
aanzienlijk lagere drukstijging is uitgegaan, nl. maximaal 0,5 
pet. Voorwaarde daarvoor was een stijging van het privé be-
steedbaar inkomen van niet meer dan 2 pet. per jaar. Het was 
de bezorgdheid voor verdergaande inflatie die ons dat percen-
tage in ons programma deed opnemen. Wij wilden bovendien 
belastingverhoging voor nieuwe collectieve voorzieningen en 
niet gedeeltelijk voor financiering van oude. Nu staan wij voor 
de noodzaak 0.8 pet. drukstijging te aanvaarden, terwijl nieu-
we taken nog slechts gedeeltelijk op gang kunnen komen. 

Zijn wij daarmee ontrouw aan ons program? De heer Den 
Uyl heeft daar al hartgrondig ja op gezegd, maar zijn wij 
daarmede werkelijk ontrouw aan ons program? Cijfermatig 
misschien, maar inhoudelijk, vanuit wat wij wilden voor ons 
volk: nee. Waarom aanvaarden wij deze extra druk van 0,3 
pet.? Laat ik het maar in alle simpelheid zeggen: om de ge-
meenten en de particuliere woningbouw meer kansen op de ka-
pitaaimarkt te geven. Daarom en daarom alleen moeten wij 
die belasting méér betalen. Voor dat doel zijn wij bereid dat 
offer te brengen. Ik voeg daar direct aan toe, dat een andere 
vorm van belastingverzwaring ons liever was geweest. Wij zien 
de verhoging van de wiebeltax als een alternatief voor het op-
geven van de inflatiecorrectie of een daarmee vergelijkbare be-
I: si ing verhoging, waaraan wij de voorkeur zouden hebben ge-
geven. Naar onze mening is bovendien zeker een deel van deze 
dekking blijvend nodig. Bepaald een voordeel van deze keuze 
achten wij een betere relatie tot de draagkracht. Tegen deze 
achtergrond kunnen wij de vakbeweging niet volgen in haar 
aandrang om bovenop het reeds aangekondigde pakket belas-
tingmaatregelen dan ook nog de inflatiecorrectie geheel of ge-

deeltelijk niet terug te geven. Natuurlijk hebben wij zonder uit-
zondering waardering voor de bestemmingen welke de vakbe-
weging aan de opbrengst van een dergelijke maatregel wil 
geven. Deze bestemmingen zijn echter grotendeels van blij-
vende aard. De belastingdruk zou daardoor blijvend nog groter 
worden, het reëel besteedbaar inkomen geringer. Is het niet te 
veel gevraagd een zo ver gaande matiging ineens te verlangen, 
naast wat al nodig is om de inflatie af te remmen. De kans dat 
de bestedingen nog verder zouden worden opgevoerd in plaats 
van de beoogde verschuiving, lijkt dan ook reëel. 

Het effect van het gehele pakket aan maatregelen voor het 
terugdringen van bestedingen en bestrijding van de inflatie zou 
dan weer bemoeilijkt worden. Daarom menen wij, dat deze 
extra stijging van de belastingdruk moeilijk kan worden aan-
vaard. Wij vragen miljoenen Nederlanders al zo veel. Laten 
wij hun dan dit deel van de gevolgen van inflatie teruggeven. 

Hoe moeten wij het beleid beoordelen met betrekking tot de 
heroriëntatie van de democratie? De Regering legt voor wat 
betreft de sociaal-economische problematiek het volle accent 
op overleg met én de eigen verantwoordelijkheid van het geor-
ganiseerde bedrijfsleven. De Regering doet dat terecht. Het is 
reeds gebleken, dat de geest van overleg, waarop wij ons 
vroeger graag beroemden, nog aanwezig is. Het ligt voor de 
hand, dat de sociale partners aan hun deelname aan het 
overleg en de uitvoering van het beleid voorwaarden zullen 
stellen. Ik vertrouw er echter op, dat die voorwaarden niet zo-
danig zullen zijn dat overeenstemming onmogelijk wordt. In-
flatoire ontwikkeling heeft immers een zodanige omvang aan-
genomen, dat de bestrijding ervan bijna absolute voorrang 
dient te hebben. Ik stel daarbij voorop, dat er in het beleid 
vele aanzetten zijn voor voortzetting of uitbreiding van be-
staande taken en aanpak van nieuwe. 

De reacties van de sociale partners zijn tot dusverre con-
structief en vertrouwenwekkend. Ik noem met name in dit 
verband de bereidheid tot matiging, de extra beperking t.a.v. 
de hogere inkomens en de gedachte van het N.K.V. en het 
C.N.V. om het prijseffect van indirecte belastingen buiten de 
loonindexering te laten. Ik pleit er met kracht voor, juist op 
grond van de solidariteitsgedachte, dat ook buiten de looncon-
tracten vallende hogere inkomens zich vrijwillig eenzelfde ma-
tiging kunnen opleggen. 

Heroriëntatie van onze democratie speelt evenzeer bij de lo-
kale overheid. Het is duidelijk, dat aan het lokale bestuur 
taken zijn opgedragen, die de gemeentegrenzen ver over-
schrijden. Schaalvergroting is onontkoombaar voor vele as-
pecten van het lokale bestuur. Maar er is ook behoefte - het is 
misschien goed hierop te wijzen - aan schaalverkleining, om de 
burger blijvend bij zijn eigen samenleving te betrekken. Deze 
herverkaveling van bestuurlijke bevoegdheden en organisatie 
ligt, nu het wetsontwerp met betrekking tot de gewestvorming 
een vrije kwestie is geworden, in belangrijke mate bij de 
Kamer. Mijn fractie zal bevorderen, dat deze zaak met voort-
varendheid zal worden aangepakt. Wij hechten daaraan te 
meer, omdat in het lokale bestuur de democratie aan de voet 
functioneert en functioneren moet. Wij betreuren het daarom, 
dat onvermijdelijk ook de lagere overheden de druk van het te-
rugdringen van de bestedingen zullen ondervinden. Ook hier is 
het nodig, dat de beperkingen die moeten worden opgelegd, in 
feite ook uitvoerbaar worden doordat de mentaliteitsomvor-
ming, ook bij de burgerij, tot een werkelijke keuze van lokale 
prioriteiten leidt. Anders wordt de druk op het lokale bestuur 
eenvoudig te groot. 

Vanuit de noodzaak, het beleid meer in samenspraak met de 
samenleving te formuleren, betreur ik het, dat nog geen meer-
jarenramingen voor de jaren na 1972 voorhanden zijn. Ik be-
grijp overigens best, dat dit kabinet daar nog geen tijd voor 
heeft gehad. Maar ik dring er wel op aan op zo kort mogelijke 
termijn deze gegevens beschikbaar te stellen en niet pas in de 
miljoenennota 1973, zoals is gesuggereerd. In de miljoenen-
nota worden onderzoekingen aangekondigd naar de onder-
scheiden aspecten van de begrotingsruimte voor volgende 
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jaren en nieuwe technieken om kosten en baten tegen elkaar af 
te wegen. Ik juich dat van harte toe. Als het dan noodzakelijk 
is om in de komende jaren verdere beleidsombuigingen door te 
voeren, dan dient door middel van tijdige informatie de moge-
lijkheid van meedenken te worden geopend. Dat zal de keuze 
van de prioriteiten positief beïnvloeden en de bereidheid om 
beperkingen te aanvaarden stimuleren. Het past bovendien ge-
heel in het rapport-Biesheuvel, dat binnenkort basis zal zijn 
voor een wetsontwerp op de openbaarheid van bestuur, dat wij 
met groot ongeduld tegemoet zien. 

De mogelijkheid tot meedenken vind ik ook duidelijk teruj 
in de aankondiging, dat de inspraak in rulmtelijke-orderungs-
procedures wettelijk geregeld zal worden. Hierover zijn voor-
treffelijke adviezen uitgebracht. Kan al worden medegedeeld, 
wanneer een wetsontwerp tegemoet kan worden gezien? 

Mijn fractie blijft overtuigd, dat de invoering van een kies-
diempe! in de geest als het door ons ingediende initiatief-voor-
stel voor het functioneren van de democratie een goede zaak 
is. Wij zullen dan ook de verdere behandeling van het wetsont-
werp onzerzijds bevorderen door op korte termijn de memorie 
van antwoord aan de Kamer toe te zenden. 

Voor een beter functioneren van de democratie is ook dui-
delijkheid in wetgeving en bestuur nodig. Er is sprake van 
vervreemding, opgeroepen door onoverzichtelijkheid, gebrek 
aan geïntegreerd beleid, fantasieloze toepassing van regels en 
voorschriften, administratief perfectionisme. Vervreemding 
ook door het misbruik dat wordt gemaakt van waardevolle re-
gelingen zoals sociale verzekeringen en Algemene Bijstandswet 
en de schijnbare onmacht om daar tegen op te treden. Het is 
voor het behoud van deze uiterst waardevolle instrumenten om 
ieders rechten op gelijke wijze te verzekeren, om de zwakkeren 
bij te staan in hun recht op een menswaardig bestaan, noodza-
kelijk, dat alles wordt gedaan om die instrumenten goed te 
doen functioneren. Ook hier gaat het weer om de mentaliteit 
van hen die de instrumenten hanteren en hen die er gebruik 
van maken. Maar als die mentaliteit er onvoldoende is, dan 
moet men profiteurs kunnen weren en procedures en systemen 
met duidelijke middelen effectief maken. Wij verwachten in dit 
opzicht daden van de Regering. Nodig is ook een verdere inte-
gratie van het beleid. Wij juichen het toe, dat er nieuwe onder-
raden o.a. voor het welzijnsbeleid in de ministerraad zijn ge-
vormd. De ernst die de Regering wil maken met een werkelijk 
spreidingsbeleid, is ons uit het hart gegrepen. De bedreiging 
van het milieu waaraan niemand zich meer kan onttrekken is 
een aanwijzing te meer, dat een krachtig beleid is geboden. Zo 
verheugt ons ook de integratieopdracht t.a.v. het midden-
standsbeleid, die aan de Staatssecretaris van Economische 
Zaken is verstrekt, vooral ook de inpassing daarvan in het 
ruimtelijk ordeningsbeleid. Is de. Regering voornemens haar 
beleid in een nota aan de Kamer voor te leggen? De zelfstan-
digen in het midden- en kleinbedrijf en in de landbouw lijden 
méér dan anderen onder de inflatie. Het welslagen van een an-
ti-inflatiebeleid is ook voor hen van essentiële betekenis. De 
voorgenomen belastingfaciliteiten passen in een samenhangend 
middenstandsbeleid. Ik stel nog eens nadrukkelijk vast, dat 1 
januari 1973 de uiterste datum moet zijn, waarop aan de voor-
stellen van de commissie-Van Soest vaste vorm én werking 
moet zijn gegeven. Een grote mate van onduidelijkheid in wet-
geving en bestuur ligt er in de huidige gang van zaken rond de 
abortus provocatus. Er is een juridisch vacuüm ontstaan, ver-
moede'ijk als gevolg van maatregelen van de vorige regering 
en blijkbaar gehandhaafd door deze Regering. In feite lijkt er 
een toestand te zijn van nagenoeg wetteloosheid, waarin velen 
de kans zien en grijpen om een eigen weg te gaan. Ik wil er 
met de grootste nadruk op wijzen, dat wij onverkort vast-
houden aan de overeenstemmine die in het regeerakkoord 
is neergelegd. Voor verschillende leden in mijn fractie was 
dit het uiterste waartoe zij meenden te kunnen gaan. Een 
snelle indiening én afhandeling van het wetsontwerp waarin 
het regeerakkoord wordt uitgewerkt, acht mijn fractie dringend 
geboden. Ik verwacht gaarne een positieve stellingname van de 
Regering ter zake. 
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Welke aanzet vinden wij nu in de begroting voor wat ik ge-
noemd heb de bezinning op onze collectieve taken in het kade) 
van vervanging van oud door nieuw? 

De Regering geeft een duidelijke prioriteit aan het openbaar 
vervoer in het kader van een geïntegreerd verkeers- en ver-
voersbeleid. Wij zijn het daarmee eens. Kan de Regering mee-
delen hoever de basisstudie met betrekking tot de vervoers-
stromen, nodig voor de opzet van een totaal verkeers- en ver-
voersbeleid, ter zake is gevorderd? Is de Regering \oorne- 
mens haar beleid in een nota aan de Kamer uiteen te zetten? 
Bij de inpassing van de elementen in een geïntegreerd ver-
keers- en vervoersbeleid speelt onder meer de vraag hoe de 
noodzakelijke open concurrentieveriioudingen tussen het open-
baar vervoer en het particulier goederenvervoer gehandhaafd 
kunnen blijven, zoais het regeerakkoord verlangt. De aange-
kondigde lastenverzwaring voor de personenauto is zv/aar voor 
velen vcor wie de auto de toegang tot recreatie verschaft en 
een b'on van vrijetijdsbesteding vormt. In dit opzicht is een 
verhoging van de benzineaccijns gemakkelijker te aanvaarden 
dan een verhoging van de motorrijtuigenbelasting. Wellicht 
zijn er nog andere mogelijkheden te vinden om de dekking die 
hierbij in het ged:ng is in meer of mindere mate te vinden 
in de sfeer van tijdelijk hogere benzineaccijns, terwijl op lan~ 
gere termijn kan worden nagegaan of bij voorbeeld luxe 
jachten en bromfietsen in de belasting zijn te betrekken. Over 
de daaraan verbonden problematiek zal mijn collega Noten-
boom nog enige opmerkingen maken. 

Méér kansen voor iedereen is één van de basisgedachten van 
ons programma en met het oog daarop stemmen wij in met de 
duidelijke prioriteiten die maatregelen ten behoeve van de wer-
kende jeugd hebben gekregen. Wel wil ik nog eens de nadruk 
leggen op de noodzaak van een verdergaande onderwijsver-
nieuwing. Daartoe moet er voldoende mogelijkheid zijn te ex-
pcrimenteren t.a.v. het participaiieonderwijs en de midden-
school. Kan de Regering mededelen waarom de toeloop naar 
de vormingsinstituten voor werkende jongeren beneden de ver-
wachtingen blijft? Is zij bereid daarnaar een onderzoek in te 
stellen? 

De uitgaven in de onderwijssector stijgen van 1971 op 1972 
van 8,9 mld. tot 10,5 mld. Daarin ligt méér dan een aandui-
ding voor de prioriteit, die onderwijs en opleiding hebben. De 
bedragen maken echter ook duidelijk, dat de onderwijsbegro-
ting aan bezuinigingen niet kan ontkomen. Wij zijn er ons wel 
van bewust, dat bezunigingen pijn doen. Dat mag echter, als 
de kwaliteit van het onderwijs niet onverantwoord in het ge-
drang komt. 

Het behoeft nauwelijks betoog dat mijn fractie bijzonder in-
genomen is met het feit dat het kleutergeld niet verhoogd is. 
De heer Den Uyl heeft het niet doorgaan van die verhoging nu 
wel als machtsvertoon van de appositie geclaimd, maar dat is 
pover machtsvertoon, mijnheer de Voorzitter, van een oppo-
sitie die daarbij zoveel steun van regeringspartijen nodig heeft, 
vooral ook van de mijne. Mijn fractie prijst de Regering voor 
deze beslissing. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Mijnheer Andriessen, ik wil 
u even in uw euforie storen. U zei. dat het vooral door een 
bijdrage van uw fractie is geweest, dat de verhoging van het 
kleutergeld niet is doorgegaan. Ik vind dat wat merkwaardig. 
Die verhoging van de kleutergelden komt voor in de streef-
cijfers van Witteveen van februari en vervolgens in het 
rapport van de werkgrocp-Nelissen, geaccepteerd door de 
K.V.P.-fractie bij de totstandkoming van het regeerakkoord. Ik 
heb er de brief van de heer Veringa nog eens op nagelezen, 
maar daarin wordt geen enkel voorbehoud gemaakt. Wat is 
dus het machtsvertoon van de K.V.P.-fractie? Dat ir, eerst het 
door de knieën gaan voor rechts door het accepteren van de 
verhoging van de kleutergelden en daarna het door de knie-
en gaan voor links. Zij gaat nog wel meer door de knieën. 

De heer Andriessen (K.V.P.): De basis van uw betoog is 
volstrekt onjuist. Uw betoog is namelijk gebaseerd op de ge-

Zitting 1971-1972 TWEEDE KAMER 

file:///oorne-


206 6de vergadering -12 oktober '71 Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting 1972 

Andriessen 
dachte, dat de K.V.P.-fractie met ieder onderdeel van het rap-
port-Nelissen volledig akkoord zou zijn gegaan. Met het ver-
val van die basis vervalt uw hele stelling. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): In de brieven van de fractie-
voorzitters aan informateur Steenkamp is. . . . 

De heer Andriessen (K.V.P.):. . . de mogelijkheid tot ver-
schuivingen opengelaten. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A):. . . . op enkele punten voorbe-
houd gemaakt ten aanzien van de conclusies van de werk-
groep-Nelissen. Als de heer Andriessen nu zegt geen bood-
schap te hebben aan wat zijn partijgenoot Nelissen toen heeft 
uitgebroed, dan moet hij dat weten, maar ik constateer, dat 
in de brief van de K.V.P.-fractie aan de heer Steenkamp - dat 
was in de tweede helft van juni - geen enkel voorbehoud werd 
gemaakt door de K.V.P.-fractie ten aanzien van de verhoging 
van de kleutergelden. Daarom is het zo duidelijk, dat u het 
eerst hebt aanvaard en dat u het nu onder druk van de actie 
hebt laten afweten. Zo ging het, mijnheer Andriessen. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Zo is het niet en dat kan de 
heer Den Uyl nalezen. Er is zeer nadrukkelijk een algemeen 
voorbehoud in die brief gemaakt. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A): Ik heb de formatiestukken 
nagelezen bij de voorbereiding. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Dan had u het nog iets be-
ter moeten voorbereiden. Mijn fractie prijst overigens de Re-
gering voor deze beslissing. 

Minister-President Biesheuvel: Ja, want wij hebben het 
besloten. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Dat hoort de Minister-Pre-
sident mij niet tegenspreken. Dat doet zij niet voor de wijze, 
waarop de Regering voornemens is de verhoging van school-
gelden uit te werken. Speciaal hebben wij moeite met de uitbrei-
ding van schoolgelden voor kinderen, die nog leerplichtig zijn. 
De visie van de Regering op dit punt zouden wij bijzonder 
graag willen vernemen. Wij vragen ons bovendien af, of niet 
binnen de begroting nog andere oplossingen zouden kunnen 
worden gevonden voor de dekking, waarom het hier gaat. 
Een nadere uitvoerige motivering van dit voornemen zou ik 
bijzonder op prijs stellen, daaronder begrepen een aanduiding 
op welke wijze de sociale consequenties zullen worden op-
gevangen. 

Overtuigd van de noodzaak van een allround programme-
ring van het gehele onderwijs en een verdere uitbouw van de 
schoolbegeleidingsdiensten stel ik met nadruk, dat daarbij aan 
de onderwijswereld resp. schoolbesturen en onderwijskrach-
ten een duidelijke inspraak en invloed moet worden geboden. 

Ik zou voorts graag nauwkeurige informatie willen ontvan-
gen met betrekking tot de start van de achtste medische 
faculteit in Maastricht. Onze fractie hecht eraan zowel uit 
het oogpunt van de uitbreiding van medische opleidingsmo-
gelijkheden alsook uit dat van de werkgelegenheid in Zuid-
Limburg, dat de start zo spoedig mogelijk zal plaatshebben. 
Wij hebben begrepen dat dit ook het standpunt van de Rege-
ring is. Waarom kan deze start niet in 1974 plaatsvinden en 
wat houdt deze start precies in? 

De verhoging van de collegegelden achten wij op zich zelf 
aanvaardbaar, maar dat schept voor de Regering de dure 
plicht ervoor te zorgen dat niemand, die overigens voor we-
tenschappelijk onderwijs is gekwalificeerd, op grond van de-
ze verhoging zou zijn uitgesloten. 

Daarom dringen wij er met klem op aan om naast verwer-
king in de studiebeurzen en vooruitlopend op een blijvende 
regeling van studiefinanciering, een tijdelijke leenmogelijkheid 

te treffen, juist voor die groepen, die net niet voor een beurs 
in aanmerking komen. 

In dichtbevolkte streken van ons land kunnen de mensen 
van mooi najaarsweer niet meer genieten. Navranter illustratie 
van ons milieuprobleem is nauwelijks denkbaar. De bestrijding 
van de milieuverontreiniging dient dan ook een centrale plaats 
in te nemen in het overheidsbeleid, maar evenzeer in de priori-
teitsbepaling in onze samenleving. Het is goed te ervaren, dat 
ook de jongeren zeer veel belangstelling tonen voor het 
milieu. In dit verband maak ik graag melding van de speciale 
bijeenkomst over dit onderwerp, die de jongeren van onze 
partij enige tijd geleden organiseerden. Dat de Regering een 
urgentieprogram tegen milieuverontreiniging opstelt, heeft 
onze warme instemming. Ik kan de urgentie van deze zaak 
overigens niet voldoende benadrukken. Ik meen dit te mogen 
doen, gezien de voortvarendheid waarmede de Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne de recent opgetreden over-
last in het Rijnmondgebied tegemoet is getreden. Wij dienen 
ons overigens te realiseren, dat meer aandacht voor bescher-
ming van het milieu een rem zal betekenen - er is al op ge-
wezen - op de economische groei. Er zullen immers méér 
investeringen nodig zijn om met behoud van een gezond mi-
lieu nieuwe produkties te starten of bestaande te continueren. 
Beperking van de groei betekent uiteraard beperking van de 
bestedingsmogelijkheden. In die zin zullen wij met zijn allen 
moeten opkomen voor ons streven om de groei van de eco-
nomie meer dienstbaar te maken aan het algemeen welzijn. 
Minder groei voor schonere groei. Wij zullen ook hier een 
keuze moeten maken. 

Heroverweging van oude voorzieningen en nieuwe behoef-
ten is ook aan de orde bij de sociale verzekeringen. De plannen 
van de Regering tot optrekking A.O.W./A.W.W., de uitbouw 
van de W.A.O. tot volksverzekering en de verdere verhoging 
van W.A.O. voor de zgn. oud-invaliden hebben onze war-
me instemming. Wij zijn bereid oplossingen voor de financie-
ring van de nieuwe voorzieningen mede te zoeken binnen de 
thans bestaande premiedruk. De intussen gegroeide indruk, 
als zou reeds zijn besloten tot een bevriezing van de kinderbij-
slag voor het tweede kind, zou ik echter gaarne door de Mi-
nister-President duidelijk zien tegengesproken. Wij houden 
strikt vast aan de passage in het regeerakkoord, dat bevrie-
zing van de kinderbijslag voor het tweede kind pas aan de 
orde komt, als dat in het kader van de herwaardering onont-
koombaar zou blijken. Die herwaardering heeft nog niet 
plaatsgevonden. Daarin dient de Kamer te worden betrok-
ken. Nu de Regering aan de S.E.R. advies heeft gevraagd 
over de verdere programmering en fasering van de voorge-
nomen beleidsmaatregelen, vraag ik de Regering een beleids-
nota, na ontvangst van het S.E.R.-advies en gehoord de S.V.R., 
waarin de beleidsvoornemens in hun samenhang zijn aange-
geven. Indien naar het oordeel van de Regering daarbij een be-
vriezing van de kinderbijslag van het tweede kind niet buiten 
beschouwing kan blijven, zou ik in overweging willen geven 
bij wijze van compenserende maatregel voor laagstbetaalden en 
kleine zelfstandigen, onder meer te denken aan een structure-
le verhoging van de kinderbijslag voor derde en volgende kin-
deren. 

Ten slotte wil ik in dit kader van toetsing van het beleid 
een enkele opmerking over het welzijnsbeleid maken. De lijn 
van de laatste jaren, nl. dat de stijging van de begrotingsbe-
dragen voor C.R.M, uitging boven de gemiddelde stijging van 
de begroting, is voor 1972 verlaten. Wij hebben daar begrip 
voor, hoewel het ons pijn doet. Vast moet staan voor nu en 
voor de toekomst, dat bij de vormgeving van het subsidiebe-
leid de echte zwakkeren, niet alleen in economisch, maar ook 
in sociaal-cultureel opzicht, niet in de kou komen te staan. 
Ik denk daarbij onder meer aan invalide thuiswonenden, 
jeugdigen, bewoners van krotwoningen, saneringsbuurten en 
buitenlandse arbeidskrachten. Een kritische doorlichting van 
overleg- en uitvoeringsstructuren op de efficiency van hun 
functioneren behoeft daarbij niet achterwege te blijven. Het 
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blijkt dat het beleid in deze sector in belangrijke mate zijn de-
finitieve vorm nog moet krijgen. Wij gaan er daarbij van uit, 
dat dit begrotingshoofdstuk in zijn geheel of - indien mogelijk 
na heroverweging - bij de daarvoor in aanmerking komende 
onderdelen, financiële ruimte zal krijgen om de noodzakelijke 
extra-accenten te kunnen leggen waar het gaat om de zwak-
keren in onze samenleving. 

Dat met name het bejaardenbeleid, zoals neergelegd in de be-
jaardennota-1970, integraal zal worden uitgevoerd, naar ik 
aanneem rekening houdend met de opmerkingen van de be-
jaarden zelf, stemt uiteraard tot grote voldoening. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil thans enige opmerkingen 
maken over enkele belangrijke beleidsonderdelen. In de eerste 
plaats wil ik iets zeggen over de werkgelegenheid. 

Het gaat niet goed met de economie. Dat heeft directe ge-
volgen voor de werkgelegenheid. De angstige vraag rijst: zal 
de wal het schip keren? 

Er is de laatste jaren een voortdurende daling van het rende-
ment van geïnvesteerde vermogens. Investeringen met over-
heidssteun in regio's tot stand gekomen dreigen onrendabel te 
worden; het weerstandsvermogen van vele ondernemingen lijkt 
aanzienlijk verzwakt. Toch is er de laatste jaren veel geïnves-
teerd. Toegenomen winst is daarvoor geen verklaring. Wellicht 
wijst ook de toename van financiering met vreemde middelen 
erop, dat er meer uit nood dan uit ruimte wordt geïnvesteerd. 
Ik houd er rekening mee, dat de produktie kapitaalintensiever 
wordt. Dat betekent, dat wij méér moeten sparen. Méér sparen 
blijkt tot dusverre eigenlijk strijdig met het feit, dat het 
arbeidsinkomen een steeds groter deel van het nationaal in-
komen gaat vormen. Dat aandeel stijgt in een paar jaar tijd 
van 69 naar 83 in 1972. Dit kan niets anders inhouden dan 
dat ook de looninkomens een groter deel van onze besparingen 
moeten gaan leveren. Wij hadden gelijk toen wij in het ver-
leden bij herhaling aandrang uitoefenden om het spaarloon 
met belastingmaatregelen te stimuleren. Verheugend op zich-
zelf is de aankondiging van maatregelen hierover met ingang 
van 1 januari 1973. Realisering van een stukje spaarloon, ook 
in 1972, zou echter wenselijk zijn. 

Het perspectief voor de werkgelegenheid voor de naaste toe-
komst duidt op een zekere mate van ontspanning. Deze zal zo 
evenwichtig mogelijk over het land gespreid moeten zijn. Wij 
hebben veel leergeld betaald, nl. x min maal f400 als gevolg 
van onevenwichtig gespreide spanningshaarden in onze eco-
nomie. Een betere spreiding van werkgelegenheid heeft twee 
goede kanten: het brengt ontspanning in het westen en méér 
werk naar andere gebieden. Het is overigens wel zaak, bij ge-
richte maatregelen die de spreiding bevorderen, duidelijk met 
elkaar te spreken, dat „westen" in dit verband betekent „Rand-
stad Holland". 

Het heeft de instemming van de K.V.P.-fractie, dat de Re-
gering streeft naar een algemene herziening van het regionale 
industrialisatiebeleid; het zou overigens beter zijn, te spreken 
van regionaal economisch beleid. Tot deze herziening behoort 
ongetwijfeld een beperking van het aantal kernen, zij het met 
een redelijke afvloeiingsregeling. Wij hebben er begrip voor, 
dat de Minister van Economische Zaken inmiddels de werking 
van de I.P.R. voor een aantal gebieden heeft opgeschort. Hij 
is hierbij echter wel erg ongenuanceerd te werk gegaan. Met 
name acht mijn fractie onvoldoende geadstrueerd de schorsing 
van de toepassing van de I.P.R. in Tilburg en Helmond, twee 
plaatsen die pas zeer recent onder de regeling zijn gebracht en 
waar het effect zeker nog niet voldoende heeft kunnen door-
werken. Wij zijn voornemens bij de behandeling van de begro-
ting van Economische Zaken de positie van deze beide steden 
nadrukkelijk aan de orde te stellen. 

Mij dunkt dat, als verwachtingen ten aanzien van Tilburg, 
waarop de huidige beslissing is gebaseerd, niet doorgaan, er 
opnieuw een Tilburg-problematiek gaat ontstaan. Voor Hei-
baarheid en infrastructuur. Kan een interdepartementale werk-
groep hiernaar eens een onderzoek instellen? 

Zitting 1971-1972 

De hoge prioriteit die in het beleid gegeven wordt aan het 
Limburgse herstructureringsgebied en aan het noorden, heeft 
onze instemming. De zwakkere structurele positie van beide 
gebieden rechtvaardigt deze voorkeur. 

Recentelijk is de Kamer geconfronteerd met de gevolgen 
van zwakke bedrijven in het noorden. Bekend mag worden ge-
acht dat ook in Zuid-Limburg meerdere bedrijven in moeilijk-
heden zullen geraken. Dit is te meer schrijnend omdat het per-
soneel hiervan merendeels nauwelijks de omscholing vanuit de 
mijnindustrie heeft voltooid. Mijn fractie tilt zo zwaar aan de 
ontwikkeling die gevreesd moet worden, dat ik graag van de 
Minister-President de verzekering ontvang dat alles in het 
werk gesteld zal worden om de werkgelegenheid te verzekeren. 

Ik dring er dan ook op aan - volledig in overeenstemming 
met de opvattingen ter zake in het partijbestuur van de K.V.P. 
- de totstandkoming van de aangekondigde nota's op zeer 
korte termijn te bevorderen, omdat de problematiek om snelle 
beleidsbeslissingen vraagt. 

Daarnaast vertrouwen wij dat de Regering de ontwikkeling 
van de werkloosheid nauwgezet zal blijven volgen. Daarbij 
moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de po-
sitie van oudere werknemers en medialen bij bedrijfssluitingen. 

Ten slotte vraag ik mij af of de Minister van Economische 
Zaken wel voldoende ruimte van handelen heeft behouden ten 
einde incidenteel te kunnen optreden. Ik denk bijvoorbeeld aan 
de wijze waarop destijds Tilburg, ad hoc door de Minister van 
Economische Zaken tot herstructureringsgebied is verklaard. 
Is een dergelijke armslag voor de Minister van Economische 
Zaken nog aanwezig? 

Over de woningbouw wil ik kort zijn. Veel van het beleid 
zal eerst in de beleidsnota uit de doeken worden gedaan. De 
produktieresultaten in 1971 zijn verheugend. Circa 130 000 
woningen lijken tot de mogelijkheid te behoren. Hierbij blijkt 
weer hoe onvruchtbaar het is het woningbeleid te beoordelen 
en te veroordelen op grond van resultaten over te korte 
termijn. Er zit nu eenmaal een zekere op-en-neer-beweging in 
de bouwproduktie. Daarom begrijp ik niet, waarom in de be-
groting geen rekening is gehouden met het feit, dat in het 
regeerakkoord een verschuivend vierjaren-program is opge-
nomen. Dit houdt immers de mogelijkheid in om niet meer 
jaarlijks exacte aantallen woningen te programmeren, maar 
een zekere beweeglijkheid in het programma te brengen, om 
programma en realisatie op elkaar af te stemmen. Op welke 
wijze is in het programma overigens rekening gehouden met de 
eventuele mogelijkheid om het jaargemiddelde van 137 500 
woningen eerder dan 1975 te bereiken, zoals voorzien in het 
regeerakkoord? 

Ik vraag nog eens nadrukkelijk aandacht voor de bestuur-
lijke problematiek rond de woningbouw vooral in de grotere 
agglomeraties en ook voor de financiering van de grondkosten. 
Is er geen aanleiding voor de woningbouw in grootstedelijke 
uitbreidingen een afzonderlijke wetgeving tot stand te brengen 
met de mogelijkheid om zo nodig ook in de bestuurlijke ont-
wikkeling in te grijpen? 

Het tweede miljoen woningen, dat dezer dagen gereed is ge-
komen heeft niet zozeer bevrediging opgeroepen als wel de on-
geduldige vraag, wanneer het einde van de woonnood in zicht 
zal komen. De Regering levert daaraan een belangrijke bij-
drage in het voorgenomen beleid ook op het gebied van de 
verbetering van oudere woningen. Wij moeten ons overigens 
wel realiseren, dat nu een woning gemiddeld tenminste 
f 50 000 kost. Het gemiddelde van het tweede miljoen lag vele 
duizenden guldens lager, los van de verbetering van de kwali-
teit. 

Honderden miljoenen guldens aan bouwleningen en subsi-
dies gaan verloren door de prijsstijgingen. Zo ergens, dan is 
hier de absolute noodzaak om de inflatie met alle macht tegen 
te gaan. Het toekomstige beleid van de Minister zal ook daar-
voor aanknopingspunten moeten bieden. 
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Asidricssen 
Welzijn en welvaart van ons voik worden meer en meer be-

paald door gebeurtenissen in het buitenland en door ontwikke-
lingen die zich over de nationale grenzen heen voltrekken. 

Deze zinsnede uit de toelichting op de begroting voor Bui-
tenlandse Zaken bevat in toenemende zin waarheid, niet alleen 
voor een klein land als het onze, maar ook voor de grote we-
reldmachten. Diep ingrijpende wijzigingen beginnen in het ge-
heel der internationale betrekkingen zichtbaar te worden. Ik 
denk in de eerste plaats aan de groeiende betekenis van de 
Chinese Volksrepubliek. Het bipolarisme van de twee supcr-
ïnogendheden, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, zal 
hierdoor ongetwijfeld worden doorbroken. Er is de groei-
ende economische macht van Japan en ook het sterk gegroeide 
economische vermogen van de hopelijk binnenkort uitgebreide 
E.E.G. De internationale monetaire crisis staat niet op zich-
zelf, maar moet ook worden gezien in het kader van deze ver-
and^rende betrekkingen. D;t alles geeft aanleiding tot onzeker-
heid en verwarring. De hoofdlijnen van het buitenlandse be-
leid, zoals uiteengezet in een constructieve rede van de Minis-
ter van Buitenlandse Zaken in New York en meer uitvoerig 
in de begrotingstoelichting en de daaruit sprekende mentali-
teit geven ons het vertrouwen dat de Regering deze onzeker-
heden met een heldere beleidsvisie tegemoet treedt. De open-
heid waarmede de Minister alsook zijn collega zonder Porte-
feuille de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken is tege-
moet getreden wettigt het vertrouwen, dat een vruchtbare 
dialoog mogelijk zal blijken. 

Een wezenlijk element in het streven naar ontspanning met 
de Sovjet-Unie is het bewaren van cohesie in het Westen, in de 
Europese samenwerking, ook tussen Europa en Amerika. Die 
cohesie is geen statisch gegeven en zal zich aan gewijzigde 
verhoudingen moeten aanpassen. Hoe beoordeelt de Regering 
i i dit verband de Krim-conferentie Brandt-Breznjew? Is er in 
West-Europa voldoende cohesie ten aanzien van de economi-
sche gevolgen van de ontspanningspolitiek of moet een wed-
loop om het grootste nationale voordeel worden gevreesd? Is 
de eenzijdige afkondiging, zonder enige consultatie, van de fi-
nancieel-economische maatregelen door de regering van de 
V.S. niet schadelijk te achten voor de Europees-Amerikaanse 
cohesie? 

Het belangrijkste agendapunt van de Algemene Vergadering 
van de V.N. lijkt mij de Chinese kwestie. Welke consequenties 
verbindt de Regering aan haar uitspraak in de Troonrede, dat 
het voor de politieke ontspanning in de wereld onmisbaar is, 
dat de Chinese Volksrepubliek gaat deelnemen aan het overleg 
in de V.N.? Hoe zal zij zich bij de stemmingen opstellen? 

Wij hebben er met voldoening kennis van genomen, dat de 
Minisier van Financiën in Washington, sprekend over de mo-
netaire crisis, nadrukkelijk heeft gesteld dat een oplossing niet 
ten koste mag gaan van de derde wereld. Wij zijn het daar-
mede van harte eens, en zouden gaarne vernemen welke moge-
lijkheden de Regering ziet, de derde wereld meer reëel bij de 
discussie te betrekken. 

De bedragen voor hulpverlening aan de derde wereld zijn 
voor de komende regeringsperiode vastgelegd. Daaraan doet 
niet af dat 26 min. niet in 1972, maar in de latere jaren be-
schikbaar wordt gesteld. Toch betreur ik, dat voor de oplos-
sing van eigen problemen de hulpverlening aan de derde we-
reld, zij het cok in deze vorm, niet buiten beschouwing kon 
blijven. Dit is een aanduiding hoezeer er samenhang bestaat 
tussen onze overbesteding en de daarmede gepaard gaande in-
flatie en het waarmaken van onze verantwoordelijkheid voor 
degenen die het zoveel slechter hebben dan wij. Er ligt een 
vierjarenprogrr.mma op tafel — met prijzenswaardige spoed — 
dat ons in hoofdlijnen aanspreekt. Het zal de Regering niet 
verbazen, dat wij met speciale belangstelling hebben gekeken 
naar de passages omtrent de inschakeling van het particulier 
initiatief. De aankondiging van intensief overleg heeft onze in-
stcmming. Wel stellen wij daarbij voorop, dat dit overleg zal 
moeten uitgaan van de autonomie van het particulier initiatief 
en met name de medefinancieringsorganisaties. Een zinvoile 
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coördinatie zal bovendien rekening moeten houden met het 
feit, dat het particulier initiatief een bijzonder nuttige rol kan 
spelen, ook al past het optreden van die organisaties niet altijd 
in bepaalde schema's. 

Het heeft ons verwonderd, dat ondanks onze herhaalde aan-
drang het bedrag voor financiering van deze projecten niet re-
latief is toegenomen. Wij gaan er, gezien de tekst van het vier-
jarenplan, van uit dat de hoogte van de bedragen in het aange-
kondigde overleg aan de orde zal komen. Het zal na het voor-
gaande duidelijk zijn dat de fractie van de K.V.P. in het kader 
van de verdere beleidsvorming de houding van de Regering 
met betrekking tot de particuliere hulpverlening met bijzon-
dere belangstelling zal volgen. 

Sprekend over ontwikkelingshulp gaan de gedachten van-
zelfsprekend naar de tragedie in Oost-Pakistan. De spontane 
hulp van ons volk en ook de humanitaire hulp, die de Regering 
beschikbaar heeft gesteld, mogen al tot voldoening stemmen, 
er is behoefte aan veel meer hulp voor de slachtoffers zowel in 
Oost-Pakistan als voor de miljoenen vluchtelingen in India. 
Heeft de Regering nagegaan, wat in het kader van de Ver-
enigde Naties aan verdere hulpverlening gedaan kan worden 
en er is geen aanleiding om in het kader van het India-consorti-
um, waarvan ook Nederland lid is, te bevorderen, dat de ontwik-
kelingshulp aan India aanzienlijk wordt vergroot? De dezer 
dagen uitgegeven verklaring van vele vooraanstaande Neder-
landers, waarin ik veel terugvind, waarmee ik het eens kan 
zijn, onderstreept nog extra de noodzaak van verdere hulp. 

Met betrekking tot de defensie betreuren wij het - ook deze 
begroting ontkomt daaraan niet - dat te dikwijls de indruk 
wordt gevestigd, dat alleen gebrek aan geldmiddelen er de oor-
zaak van zou zijn, dat wij niet meer aan onze internationale 
verplichtingen kunnen voldoen. Dat is in onze ogen eveneens 
een kwestie van doelmatigheid. Op de visie van de be-
windsman ter zake zuilen wij bij de begrotingsbehandeling 
zeker terugkomen, nu de begrotinastoelichting ons daarom-
trent weinig informatie verschaft. Die doelmatigheid zou ook 
kunnen leiden tot een zekere herverdeling van taken tussen de 
onderscheidene partners. De overtuiging, dat niet ieder land 
over drie volwaardige krijgsmachtsdelen kan blijven be-
schikken, begint in internationale kring te groeien. Het doet 
niets af aan onze waardering voor de wijze, waarop de !ucht-
macht haar taak vervult, als wij in dit kader becijferen of het 
noodzakelijk is, dat wij zelfstandig de F104 vervangen. Zou 
het niet een onderwerp van studie moeten zijn of de taak die 
deze vliegtuigen hebben niet veel efficiënter door één van onze 
partners kan worden overgenomen? Het zou ons niet verwon-
deren, indien de commissie-Van Rijckevorsel, die de taken 
van de Nederlandse defensie kritisch gaat doorlichten, tot deze 
of soortgelijke conclusies zou komen. De taakomschrijving, de 
samenstelling, maar ook de installatierede van de Minister-
President geven ons het vertrouwen, dat - met als uitgangs-
punt een kwalitatief goede en in vergelijking met andere 
bondgenoten redelijke bijdrage aan onze gemeenschappelijke 
defensie — de huidige omvang en organisatie ter kritische dis-
cussie en advisering zal kunnen staan. Dat lijkt ook nodig om 
de taak waar te maken die door de Minister-President al we-
zenlijk werd aangeduid, nl. ertoe bijdragen, dat de Neder-
landse defensie-inspanning wordt gedragen door de overtuiging 
van ons volk. De noodzaak van een dergelijk onderzoek is 
overigens ook nog weer eens gebleken uit een recent afgesloten 
onderzoek van de werkgroepen binnen de K.V.P. 

Het gaat bij de opzet en de omvang van onze defensie om 
de waarborging van de vrijheid als één van de meest funda-
mentele menselijke waarden. Het defensiebeleid staat daarbij 
niet op zichzelf. Een adequaat buitenlands beleid maar ook 
goed onderwijs, betere volkshuisvesting, meer ontplooiings-
kansen, betere menselijke verhoudingen zijn evenzeer be-
langrijk voor het behoud van onze vrijheid. Maar dan wordt 
het ook hoog tijd, dat binnen de militaire organisaties gedane 
toezeggingen ten aanzien van de herziening van het militaire 
straf- en tuchtrecht en de wijziging in de middelen tot tucht-
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Andriessen 
handhaving nu op zeer korte termijn tot resultaten leiden. 

Ten slotte wil ik nog een opmerking maken over de Konink-
rijksaangelegenheden. Het denken over de staatkundige ver-
houdingen binnen het Koninkrijk heeft de laatste tijd ongetwij-
feld een versnelling en verdieping ondergaan. Dat is een gcede 
zaak. Het lijkt ons uitermate gewenst, dat nu de gezamenlijke 
of Koninkrijkscommissie, waartoe blijkens het protocol van 
den Haag (augustus 1970) is besloten, spoedig wordt samen-
gesteld en aan het werk gaat. Hoe staat het met de instelling 
van de onderscheidene secties van de Koninklijksdelen, met 
name de Nederlandse sectie? Gezien de belangrijke verschillen 
in problematiek tussen Suriname en de Nederlandse Antillen 
kan ik mij voorstellen, dat deze commissie ook in belangrijke 
mate bilateraal functioneert. 

Ik ben mijn betoog begonnen met een duidelijke afwijzing van 
de stelling van de oppositie als zouden de christen-democra-
tische partijen hun program verloochenen en de kiezer een 
keuze onmogelijk maken. 

Na het voorafgaande zal, het duidelijk zijn, dat de lijn van 
dit kabinet de lijn van het gemeenschappelijk urgentieprogram 
is, al dwingt de bijzonder moeilijke situatie tot matiging van 
verlangens op korte termijn en zwaardere belastingdruk. Als 
ik het goed zie, is ook de oppositie zich van de noodzaak van 
matiging bewust. 

Matig is Den Uyl ook als het gaat over de polarisatie in 
de „Groene Amsterdammer". Hij zegt: ,,maar polarisatie gaat 
mij te ver als het uitloopt op verharding van blokken en be-
vriezing van deels reële, maar anderzijds ook gekunstelde tegen-
stellingen. 

Het kabinet-Biesheuvel bestaat uit partijen met nogal uit-
eenlopende programma's, terwijl ook de belangen van de aan-
hang nogal verschillen. Daarom zou ik een volkomen polari-
satie tegen dit kabinet heilloos vinden. Je zou valse tegenstel-
lingen gaan maken of tegenstellingen groter voorstellen dan 
ze in werkelijkheid zijn.". 

Mijnheer de Voorzitter! Deze uitspraak zou in het debat 
van augustus, toen de polarisatietheorie noga! aandacht kreeg, 
bijzonder verhelderend hebben gewerkt, maar toen ging het er 
nog om, je tegenstander tot tegenvoeter te maken en hem 
en jezelf zover mogelijk van elkaar te zetten. Ik geloof dat 
Den Uyl in „De Groene" heel scherp de zwakte van de polari-
satietheorie heeft aangegeven. Het is een illusie om te menen, 
dat men langs die weg de werkelijke maatschappelijke tegen-
stellingen zichtbaar zou kunnen maken in de politiek. De con-
sequentie van de ene vooruitstrevende volkspartij, waar het 
toch bij de presentatie van het schaduwkabinet om heette te 
gaan en waar de kiezers op mochten rekenen staat nog steeds 
op een laag pitje. Men kan toch moeilijk een met veel moeite 
opgestelde alternatieve begroting als een werkelijke verdere 
stap op die weg zien. Ik begrijp best, dat die alternatieve be-
grot.ing moeite heeft gekost. De werkelijkheid, ook bij de op-
positie, is immers heel wat gevarieerder dan de simpele theorie 
van de politieke tweedeling wil suggereren. Ik wil hier overi-
gens graag aan toevoegen, dat ik op zichzelf deze relativering 
van het oorspronkelijke standpunt voor de politieke verhou-
dinpen gunstig acht. 

Mijnheer de Voorzitter! Om dezelfde reden heb ik ook moei-
te met de brede middenvoikspartij, waarin de V.V.D. vol-
gens mevrouw Van Someren-Downer bereid zou moeten zijn 
om op te gaan. Ik heb er geen bezwaar tegen als de V.V.D. 
dat zou doen, maar wel, dat in die partij zo ongeveer alle 
andere grotere partijen geheel of gedeeltelijk zouden moeten 
verdwijnen. Mevrouw Van Someren meent immers, dat haar 
middenpartij op den duur goed zou zijn voor 70 pet. van de 
stemmen. Zo goed als ik meen, dat een tweepartijensysteem 
de politieke tegenstellingen eerder verdoezelt dan manifest 
maakt, zo geldt dat in versterkte mate voor een dergelijke 
monsterconcentratie, die alleen maar extremen links en 
rechts zou hebben en het extremisme ongetwijfeld zou be-
vorderen. Er bestaat in ons land naar mijn mening behoefte 
aan een meer gevarieerde profilering van het partijpolitieke 
leven. 

Andriessen e. a. 
De heer De Jong: Hoe rijmt u dit dan met de kiesdrempel, 

die u voorstaat? 

De heer Andriessen (K.V.P.): Er is nog wel enig verschil 
tussen een politieke tweedeling en de uiterst bescheiden drem-
pel van 3 pet., die wij hebben voorgesteld. 

De heer De Jong: Leeft deze middenpartij, waarvan u het 
geboorterecht geeft aan mevrouw Van Someren, niet bij meer-
deren? 

De heer Andriessen (K.V.P.): Ik had niet begrepen, dat 
mevrouw Van Someren over uw middenpartij had gesproken. 

De heer D<; Jong: Zij beeft er kennelijk wel iets van over-
genomen. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Dat zou u haar moeten vra-
gen. Daar kan ik u geen antwoord op geven. 

De heer De Jong: Neen, maar u betrekt het in uw beoor-
deüng, daarom moest ik u een antwoord geven. 

De heer Andriessen (K.V.P.): Ik betrek er het idee van 
mevrouw Van Someren in en niet de vraag, welke ideeën zij 
aan u zou hebben ontieend. 

Het lijkt mij ondenkbaar, dat deze middenpartij op basis -
naar ik heb begrepen - van het beginsel van de verdraagzaam-
heid tot die omvang zou kunnen uitgroeien. Daarvoor is dat 
beginsel, hoe belangrijk ook in de democratie, net iets te pas-
sief. Ik houd het dan liever op het meer actieve beginsel van 
de solidariteit, zeker niet het exclusief bezit van christen-
democratische volkspartijen, maar in onze partijen we! heel 
in het bijzonder gekoesterd. Wij komen dan ook niet in het 
midden uit, maar proberen daar te staan waar onze levens-
opdracht, gefundeerd in het evangelie, om de aarde nieuw te 
maken, het bestaande onder voortdurende kritiek stelt. Die 
kritiek geldt evenzeer vastgelopen groepstegenstellingen als 
bestaande inkomens- en vermogensverhoudingen, evenzeer 
de mentaliteit om lasten af te wentelen als het ongemotiveerd 
ontnemen van privébezit. Die kritiek geldt ook de bestaande 
partijstruktuur waaronder de onze. Wij trachten duidelijk tot 
verdere samenwerking van de christen-democratische partijen 
te komen. Tussen de partijen zijn daarvoor procedures in sang 
gezet; hier in het parlement zijn concrete afspraken gemaakt. 
De weg ligt open en wij zijn vast van plan die weg verder te 
gaan, niet uit een ongebreideld streven naar macht, maar om-
dat wij geloven, dat wij in gezamenlijkheid een beter antwoord 
kunnen geven op de grote vragen van onze tijd. Enkele van 
die vragen heb ik aangeduid. De antwoorden liggen niet voor 
het grijpen. Letten wij wel voldoende op de zwakheid van hen 
die zo zwak zijn, dat zij geen pressie kunnen uitoefenen? Zijn 
wij niet te laat begonnen met het terugbuigen van de iijn van 
het teveel ineens? Waar ligt de grens tussen werkelijke be-
hoefte aan economische groei en zorg voor het milieu? Waar 
wordt straat- en luchtlawaai absoluut begrensd door wat de 
mens verdragen kan? 

De heer Van Mierlo (D'66): Wilt u zover gaan? 

De heer Andriessen (K.V.P.): Die vragen moeten heel con-
creet vertaald in uitvoering van de bejaardennota 1970, in een 
forse greep in overheidsuitgaven, in aanvaarding van beperkte 
groei, in de plaats van een tweede luchthaven of een vijfde 
baan voor Schiphol. Daar, bij die concretisering van elke dag 
ontmoeten wij anderen, onze politieke medestanders en onze 
opponenten, met wie wij ook willen samenwerken. Daar ont-
moeten wij ook en vooral de Regering, die wij gaarne ons ver-
trouwen schenken, maar ook kritisch constructief zullen bege-
leiden. 

Dat is onze democratische opdracht. Dat is ook onze chris-
telijke opdracht. 
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Wiegel 
De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ons 

commentaar op de politiek, die de Regering het komend jaar 
wil gaan voeren, wil ik inleiden met een paar opmerkingen 
over de presentatie en het naar buiten komen van het beleid en 
over de toon, de opzet en de inhoud van de Troonrede. 

Mijnheer de Voorzitter! Goed beleid komt, als het onvol-
doendc wordt uitgedragen, niet uit de verf. Is het waar - dat is 
mijn eerste vraag aan het kabinet - dat in de weken vooraf-
gaand aan Prinsjesdag, de bijeenkomsten van de Minister-Pre-
sident met pers en omroep achterwege zijn gebleven? Waarom 
is dat gebeurd? Hadden vele van de vaak ongegronde ge-
luchten, die dit jaar over de plannen van het kabinet de ronde 
deden, niet voorkomen kunnen worden, als juist in de tijd van 
laatste handlegging aan de begroting de pers wèl steeds na elke 
vergadering van de Ministerraad zou zijn ingelicht? 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie heeft overigens de in-
druk dat het achterwege blijven van officiële voorlichting tij-
dens het begrotingsoverleg er niet toe heeft geleid, dat veel van 
wat door het kabinet intern besproken en besloten werd, ook 
niet naar buiten kwam. Want al vlogen er heel wat canards 
door de lucht, sommige persberichten blijken achteraf aardig 
te kloppen. Dat ..uitlekken" — want dat is het, mijnheer de 
Voorzitter - van de besprekingen in de Ministerraad verbaast 
en verontrust ons. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn tweede inleidende opmerking 
zou ik w l̂ien maken over de opzet van de Troonrede, startsein 
van het nieuwe parlementaire jaar. Gebruik bij het opstellen 
van de Troonrede schijnt te zijn dat iedere Minister zoveel mo-
gelijk zinnen, aan zijn beleidsterrein gewijd, erin wil hebben. 
Wie er de meeste woorden in krijgt, is de doortastendste be-
windsman. Door die aanpak moet de Troonrede wel een nau-
welijks leesbaar verhaal worden, een onverteerbare worst waar 
van alles en nog wat ingestopt is. De Troonrede van dit jaar 
was zeker niet slechter dan in het verleden. Maar toch te veel 
een opsomming van min of meer samenhangende feiten en 
te weinig verwoording van visie en inspiratie. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot toon en inhoud van 
deze Troonrede en daarmee tot een bespreking van het rege-
ringsbe'eid. Dit jaar had de Troonrede naar onze mening 
moeten starten met de harde constatering dat ons land er eco-
nomisch en financieel slecht voorstaat. Dat is op dit moment 
het grootste probleem' daar had dan ook mee moeten worden 
begonnen. We leven in ons land al jaren op te grote voet, we 
geven al jaren met ons allen meer uit dan we verdienen. Lonen 
en prijzen hollen elkaar achterna, de investeringen van het be-
drijfsleven - bron van de toekomst van onze welvaart - lopen 
terug, de besparingen dreigen af te nemen. Van de stijging van 
de overheidsuitgaven in 1972, ten opzichte van de begroting 
1971, met 5 mld., gaat meer dan 4 mld. op aan loon. en 
prijsstijgingen. Met het kleine miljard dat overblijft, kunnen 
niet of nauwelijks nieuwe taken worden aangepakt, amper be-
staande activiteiten worden voortgezet. Die bikkelharde feiten, 
mijnheer de Voorzitter, spreken wel uit de miljoenennota, 
maar naar onze mening onvoldoende uit deze Troonrede. Ook 
de formulering van de woorden die in de eerste zin van de 
Troonrede aan de welvaartssituatie in ons land worden gewijd, 
geeft niet geheel goed weer, waar het in ons land nu werkelijk 
om gaat. Meer dan op de verdeling van de welvaart had op de 
noodzaak van de vergroting, op de vereiste aanpak van de 
dreigende terugval van onze welvaart moeten worden gewezen. 
Uit de groei van deze welvaart zullen namelijk de collectieve 
uitgaven voor onderwijs, voor milieubeheer, waarover ik later 
in mijn betoog uitgebreid kom te spreken, moeten worden 
bekostigd. 

De heer Den Uyl heeft vanmiddag nogal een tirade tegen de 
groei van de produktie gehouden. Daarom wil ik wat uitge-
b*eider over deze zaak spreken. Ik citeer dan maar: 

,,De realiseerbaarheid var een voortgaande snelle stij-
ging van de overheidsinvesteringen ten behoeve van het 
onderwijs, de wegenbouw, ruimtelijke ordening e.d. door 

het Rijk en vooral ook door de gemeenten zullen ook 
eerder binnen het bereik komen, wanneer overigens een 
beleid wordt gevoerd, dat erop is gericht, de verhoging 
van de besparingen, de ruimte voor de genoemde inves-
teringen te reserveren.". 

Het citaat gaat verder: 
„Een daarop gericht beleid heeft te meer kans van 

slagen, wanneer door een sterkere groei van de produktie 
voor particuliere bestedingen en collectieve voorzieningen 
tezamen meer ruimte wordt gecreëerd.". 

Ik ben het geheel eens met wat de Minister van Economi-
sche Zaken - ik heb hem letterlijk geciteerd - in de memorie 
van toelichting heeft geschreven op de blz. 2 en 3 (memorie 
van toelichting begroting van Economische Zaken dienstjaar 
1966, ondertekend: Den Uyl). 

De beteugeling van de geldontwaarding, het onder de duim 
krijgen van de loon- en prijsspiraal, is voor het veilig stellen 
van onze toekomstige welvaart essentieel. Lukt dat niet, dan 
gaan wij - laat ik het onomwonden zeggen - rechtstreeks naar 
een catastrofe. 

De Regering heeft de eerste verantwoordelijkheid voor de 
loon- en prijsontwikkeling nu gelegd in handen van het be-
drijfsleven. Het bedrijfsleven heeft die uitdaging - want dat is 
het - aangenomen. De drie vakcentrales en het Verbond van 
Nederlandse Ondernemingen hebben inmiddels een bijdrage 
tot het overleg over de noodzakelijke matiging van lonen en 
prijzen geleverd. Tegenover al deze plannen stelt mijn fractie 
zich positief-afwachtend op. Positief, mijnheer de Voorzitter, 
omdat wij er de goede wil van het bedrijfsleven duidelijk uit 
proeven. Afwachtend, omdat wij er niets voor voelen nu door 
het loon- en prijsoverleg heen te fietsen. Wat wel bij deze alge-
mene politieke en financiële beschouwingen naar onze mening 
aan de orde moet komen, is de vraag of de begroting 1972 een 
bijdrage tot het indammen van de inflatie en het voorkomen 
Van het dreigende stagneren van onze economie levert. 

Ik zet daarbij vier vragende kanttekeningen: 
I. Heeft het kabinet wel voldoende bezuinigd? 
II. Had het profijtbeginsel niet scherper kunnen worden toe-

gepast? 
III. Past de voorgestelde optrekking van de wiebeltax in de 

economische situatie van dit moment? 
IV. Moet de inflatiecorrectie doorgaan? 
Allereerst, mijnheer de Voorzitter, de beleidsombuigingen. 

Ik betreur het, dat het kabinet niet eigener beweging in de mil-
joenennota een duidelijke lijst van alle doorgezette bezuini-
gingen heeft opgenomen. Waarom niet? Was men bang voor 
een schokeffect? Ik zou daarover graag wat meer horen. Mijn 
fractie vindt zo'n schokeffect juist nodig om ons volk tot het 
besef te brengen dat wij allemaal, burgers en overheid, de 
broekriem zullen moeten aanhalen. Door het achterwege 
blijven van dat overzicht was mijn fractie genoodzaakt ter 
voorbereiding van dit debat aan de Regering schriftelijk om 
een veel uitvoeriger en nauwkeuriger specificatie van de bezui-
nigingen te vragen. Die is eind vorige week verschenen en daar 
ben ik biij mee. Ik wil graag onze waardering uitspreken voor 
de ombuigingen die het kabinet heeft doorgevoerd. Volledige 
helderheid heeft het antwoord ons overigens nog niet ver-
schaft. Daarop zal mijn vriend Joekes morgen terugkomen. 
Mijn fractie ziet de aangebrachte bezuinigingen trouwens niet 
als éénmalig: wij zien ze als een eerste stap tot verdere afrem-
ming in de komende jaren. In dat licht ook aanvaarden wij de 
overschrijding van de 6 pct.-norm in 1972, waarop mijn frac-
tiegenoot Joekes morgen ook nader zal ingaan. 

Daarbij maak ik uitdrukkelijk dit voorbehoud, dat wij op 
het standpunt staan, dat deze overschrijding in de loop van 
deze kabinetsperiode zal moeten worden ingehaald. 

De tweede noot, die ik hierbij wil plaatsen, is er een betref-
fende het beleid op langere termijn. Er bestaat in onze kring 
ernstige twijfel over de vraag, of de thans gehanteerde norm 
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Wiegel 
van 6 pet., waarmee de overheidsuitgaven jaarlijks zouden 
mogen stijgen, nog we! klopt. Het nationaal inkomen stijgt ko-
mend jaar waarschijnlijk slechts met 3 pet., in plaats van met 
4,8 pet., zoals tot nu toe gemiddeld per jaar gebruikelijk was. 
Dat hoeft op zichzelf nog niet veel te betekenen, maar ook de 
progressiefactor neemt af. Indien, wat onze fractie vreest, deze 
terugval geheel of gedeeltelijk een blijvend karakter heeft, kan 
de 6 pct.-norm niet gehandhaafd worden. De jaarlijkse stijging 
van de overheidsuitgaven zal dan moeten verminderen. Ik heb 
begrepen, mijnheer de Voorzitter, dat ook de Regering op dit 
standpunt staat. Voor ik kom tot mijn tweede kanttekening bij 
de begroting" 1972 eerst één tussenopmerking over de begro-
ting-1971. 

Met onze steun heeft de Kamer besloten een onderzoek in 
te stellen naar de omstandigheden, waaronder, en de oorzaken, 
waardoor in de periode eind april tot eind september het begro-
tingstekort zo is opgelopen. Als dat onderzoek is afgerond 
kunnen wij daarop met de feiten in de hand terugkomen. Ik 
beperk mij nu tot de extra stijging van de relevante uitgaven 
tussen april en september met 561 min., waar nog 11 min. aan 
achterblijvende niet-belastingontvangsten bijkomt. Net als het 
kabinet-De Jong hanteert het kabinet-Biesheuvel - terecht naar 
onze mening - strenge compensatieregels. Dat betekent, dat 
ook deze overschrijding met 572 min. — allereerst binnen de 
hoofdstukken, waar zij plaats heeft gevonden en in tweede li-
miet binnen het totaal van de begroting - zal moeten worden 
opgevangen. Ik neem aan, dat dit gebeurt. 

Minister-President Biesheuvel: Voor zover mogelijk. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Graag hoor ik daarover van de 
Regering meer. 

Mijn tweede kanttekening, mijnheer de Voorzitter, zet ik bij 
het profijtbeginsel, in de miljoenennota afgezwakt tot de pro-
fijtgedachte. Dat is niet zomaar een woordenspel, want als ik 
in de miljoenennota de paragraaf over dit beleidsuitgangspunt 
van het kabinet lees, kan ik niet zeggen, dat dit erg krachtig is 
geformuleerd. 

Ik citeer: 
„Er is geen reden haar (de profijtgedachte) op het ter-

rein van de overheidsvoorzieningen niet mede te han-
teren.". 

Een dubbele ontkenning: wiskundig wel, maar in normaal 
Nederlands nauwelijks positief. En dat voor een principe, 
zeg ik vriendelijk, waarover de Minister van Economische Za-
ken in het schaduwkabinet-Den Uyl, de heer De Galan, heeft 
gezegd: „De betaling van een prijs door de gebruikers kan 
een grotere rechtvaardigheid in de verdeling van lasten be-
tekenen". 

Net als uit de toonzetting van de Troonrede, net als uit 
het niet-gevoegd-zijn bij de miljoenennota van een duidelijke 
lijst van bezuinigingen, proeven wij ook uit de formulering 
van de toepassing van het profijtbeginsel een beetje, dat de Re-
gering er wat voor terugschrikt, ronde woorden te gebruiken. 
Waarom? In deze tijd past slechts spijkerharde taal. 

Mijn derde kanttekening plaats ik, mijnheer de Voorzitter, 
bij de voorgestelde verlenging en optrekking van de wiebel-
tax, door sommigen op één lijn gesteld met - en afgewogen 
tegen - het eventueel niet-doorgaan van de inflatiecorrectie. 
Niet door ons, want het doorgaan van de correctie - waar 
ik straks op kom ~ is een zaak van rechtvaardigheid, terwijl 
het bij de wiebeltax-maatregel gaat om doelmatigheid. Over 
die doelmatigheid heeft mijn fractie haar twijfels. Is verhoging 
van het percentage van 3 naar 5, zoals wordt voorgesteld, is 
zelfs handhaving van de wiebeltax op 3 pet. in deze fase van 
aarzelende conjuctuur wel een passende maatregel? 

Wij vragen ons dat ernstig af. Mijn collega Joekes zal er 
nader op ingaan. 

Zelf wil ik nog deze opmerking maken: de aan de voor-
gestelde verhoging van de wiebeltax wettelijk vastgekoppel-
de verplichte bezuiniging zou eigenlijk 200 min. moeten be-

dragen. De Regering zegt nu, dat zij slechts 90 min. wil be-
zuinigen, omdac zij al zoveel gesnoeid heeft. Die benadering 
is wel verdedigbaar, maar toch niet helemaal in de haak. Voor 
éénmaal zullen wij haar accepteren. 

De heer De Jong: U accepteert dus in feite een wetswijzi-
ging, die niet daarvoor is gemaakt. De wiebeltaxwet is gemaakt 
als conjunctuurbeheersingsinstrument en nu wordt zij dus 
gebruikt als dekkingsmiddel. Hoe kunt u dit verklaren met 
uw politiek? 

De heer Wiegel (V.V.D.): Ik heb alleen maar gezegd, dat 
wij de naar onze mening wat te kleine bezuiniging - niet 200 
min., maar 90 min. - accepteren. Ik heb ook over de doelma-
tigheid van de wiebeltax zelf gezegd, dat wij daarover onze 
twijfels hebben en dat morgen de heer Joekes daarop nader 
zal ingaan. 

De heer De Jong: Wat wilt u dan afkeuren? 

De heer Wiegel: (V.V.D.): Hebt u wat geduld. 

De heer De Jong: Ik wil alleen weten, of u het afkeurt of 
niet. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Heb geduld tot morgen; dan 
zult u het nader horen. 

De heer De Jong: Ik zal proberen geduld te hebben. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Dat is heel verstandig. 
Mijn vierde kanttekening: de inflatiecorrectie. Daarover kan 

ik kort zijn. Het niet doorgaan van 20 pet. hiervan is een 
belangrijke concessie van onze kant. Over verdere beperking 
is met ons niet te praten. 

De heer Den Uyl, mijnheer de Voorzitter, heeft zich 
over ons standpunt ten aanzien hiervan zaterdag 2 oktober — 
op een toogdag van zijn partijraad — voor zijn doen bijzonder 
gematigd uitgelaten. 

Hij zei daar, dat ik links èn rechts met dood en verdoemenis 
dreigde, als er aan de heilige inflatiecorrectie zou worden ge-
raakt. Uit die opmerkingen blijkt in ieder geval, mijnheer de 
Voorzitter, dat de P.v.d.A. van oordeel is dat de V.V.D. in het 
midden van de Nederlandse politiek staat. Dat is meegeno-
men. De rest is onzin, want rechts is het met de correctie eens 
en links - ik neem aan dat de heer Den Uyl daarmee zichzelf 
bedoelt - heeft wel veel woorden, veel praats, kan men zeg-
gen - maar dat is net op het randje — maar beslist in dit land 
gelukkig niet. 

Wij houden - met het kabinet en de overige regeringspartij-
en — vast aan de inflatiecorrectie, omdat, als deze niet zou 
doorgaan, het vrij besteedbaar inkomen voor iedereen een 
stuk kleiner zou zijn dan nu ze wel wordt doorgezet. 

De inflatiecorrectie kan daarom: 
1. een bijdrage zijn tot de noodzakelijke matiging van de 

loonstijging en 
2. iedereen - ook de zelfstandigen, over wier positie wij ons 

al jaren zorgen maken - ten goede komen. 
Daarmee, mijnheer de Voorzitter, ben ik gekomen tot de ver-

deling van de welvaart. Minder belangrijk dan de vergroting 
van de koek, maar omdat de koek - ons nationaal inkomen -
nu eenmaal kleiner is dan de partijen die we er met ons allen 
uit willen snijden, toch van groot belang. Mijn fractie vindt dat 
de zelfstandigen al jaren een te klein deel van het nationaal in-
komen krijgen. Naast het doorgaan van de inflatiecorrectie 
acht mijn fractie daarom alle aandacht van de Regering voor 
de positie van de zelfstandigen nodig. Die aandacht wordt ook 
gegeven en daar zijn we blij mee. Ik noem met name de uit-
drukkeüjke toezegging van het kabinet om de oudedagsvoor-
ziening voor de zelfstandigen in de geest van de voorstellen 
van de commissie-Van Soest op 1 januari 1973 te doen ingaan. 
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Wiegel 
Tot de zelfstandigen rekenen wij zowel de middenstand als 
c'e beoefenaren van de vrije beroepen alsook de landbouw. 

Met de beschrijving, die de Regering geeft van de ernstige 
gevolgen van ds sterke kostenstijgingen in de land- en tuin-
bouvv, kan mijn fractie zich zeer wel verenigen. Niet minder 
met de conclusie, dat de gevolgen van een inflatoire kosten-
oniwikkeiing niet tot een blijvende zware belasting van de 
landbouw mogen leiden. 

Kan de Regering enigermate aangeven hoe deze constate-
ring in het beleid wordt vertaald? Van het allergrootste be-
lang voor de positie van de Nederlandse land- en tuinbouw is, 
mijnheer de Voorzitter, ook het bestaan van een evenwichtige 
monetaire situatie. Die is er nu niet. De Westduitse rege-
ring heeft reeds meegedeeld dat zij in geval van een revaluatie 
van de mark de landbouwprijzen zal aanpassen. 

Kan dat en zo ja, kan dat dan ook in ons land? Ook andere 
bedrijfstakken — ik noem met name de handel en het vervoer 
- dreigen door de monetaire situatie van dit moment ernstig 
in de knel te komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij het vraagstuk van de verde-
ling van de welvaart spelen niet alleen problemen, als de 
sterke stijging van het looninkomen en de moeilijke situatie 
van de zelfstandigen en van sommige bedrijfstakken, als de 
landbouw, een rol. Ook de sterke stijging van de uitgaven voor 
sociale voorzieningen is van grote betekenis. De gevolgen van 
de geldontwaarding mogen niet op de schouders van de gepen-
sioneerden drukken. Bovendien acht mijn fractie een verdere 
optrekking structureel van de A.O.W.-uitkeringen noodza-
kelijk. Maar wat geldt voor de overheidsuitgaven, geldt ook 
voor de sociale verzekeringen. De ruimte is beperkt - de in 
het regeerakkoord overeenkomen 3 pct.-stijging van de las-
ten voor sociale verzekeringen, gemeten in percentages van het 
nationaal inkomen, is voor ons het maximum — dus zal ook 
hier moeten worden gekozen, zal dor hout moeten worden 
weggesneden en de uiterste efficiency moeten worden be-
tracht. Met name vragen wij ons af, of het kabinet moet vol-
staan met het bevriezen van de kinderbijslaguitkeringen voor 
het eerste en later ook voor het tweede kind. Een verdere 
afbouw van de kinderbijslaguitkeringen zal zeker onder de 
ogen moeten worden gezien. 

Ook zullen alle mogelijke maatregelen moeten worden ge-
troffen - de heer Andriessen heeft er uitgebreid over gespro-
ken - om misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale uitke-
ring tegen te gaan. Juist omdat mijn fractie zo hecht aan een 
goed pakket van sociale voorzieningen zeg ik dat, mijnheer 
de Voorzitter! Het is sociaal ontoelaatbaar dat een kleine min-
derheid ten onrechte profiteert van verzekeringsgelden die 
door de gezamenlijke werknemers worden opgebracht. En 
het is niet alleen sociaal ontoelaatbaar, het ondermijnt ook de 
bereidheid van ons volk om voor de sociale voorzieningen gro-
te bedragen over te hebben. Ik heb er alle vertrouwen in, dat 
het kabinet hier oog voor heeft. Het laatste probleem, dat ik 
bij mijn bespreking van het vraagstuk van de verdeling van 
de welvaart zou willen aansnijden: de spreiding van de wei-
vaart over de verschillende delen van ons land, pas ik in in 
de tweede hoofdmoot van mijn betoog, waartoe ik nu kom: 
de bescherming van ons leefmilieu. 

Achtereenvolgens wil ik spreken over: 
I. de ruimtelijke ordening en het reg'onale beleid: 
II. het milieubeheer; 
III. de woningbouw en 
IV. de problematiek van de grote steden. 

Maar eerst enkele woorden over de fundamentele oorzaak 
van al deze problemen: het bevolkingsvraagstuk. De oppcr-
vlakte van ons land is beperkt. Nederland behoort tot de 
dichtstbevolkte landen ter wereld. Vorige kabinetten hebben 
het bevolkingsvraagstuk te veel genegeerd en weggewuifd. 
Wij verwachten van deze Regering dat zij dit probleem in stu-
die neemt - waar blijft de staatscommissie die door het vo-
rige kabinet is toegezegd? — een standpunt bepaalt, maatrege-
len overweegt en voorstellen doet. Ik hoor daar graag van de 
Regering meer over. 

Mijnheer de Voorzitter! Niet alleen de bevolkingsdichtheid, 
ook de zeer ongelijke spreiding van de bevolking over ons 
land leidt tot grote problemen en tot toenemende spanning. 
De steden in het westen worden groter en groter, de open 
groene ruimten krimpen in. Dit, via de salamimethode voort-
wockerende, proces moet worden afgestopt. De Regering 
deelt mede dat er voor verwezenlijking van het nationale ruim-
telijke beleid nieuwe instrumenten nodig zijn. Kan al eniger-
mate concreet worden uiteengezet aan welke instrumenten de 
Regering denkt? Uit het regionale beleid, dat de Regering 
van plan is te gaan voeren, blijkt dat het het kabinet ernst 
is de welvaart geiijker over het land te spreiden. Sommige de-
len van ons land - niet uitsluitend het noorden en Limburg 
en ook niet het gehele noorden - blijven nog steeds achter. In 
oostelijk Groningen is de toestand niet alleen kritiek, maar 
ook explosief. 

Door het beeld van „gebied met arbeidsonrust", ontstaan 
door politieke agitatie van links, zijn honderden arbeidsplaat-
sen voor oostelijk Groningen verloren gegaan. Een behoed-
zaam beleid, zoals het kabinet dit thans voert, acht mijn frac-
tie dan ook voor de toekomstkansen van dit deel van ons land 
van groot belang. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook een goed afgewogen beleid. E1-
ke steun door de overheid aan een bedrijf gegeven beïnvloedt 
de concurrentiepositie van andere bedrijven elders in het 
land, die op hetzelfde terrein werkzaam zijn. Akkoord, als 
steun aan een bedrijf in het noorden leidt tot verplaatsing van 
industriële activiteiten van het westen naar het noorden. Maar 
de grootste voorzichtigheid, als steunmaatregelen ertoe zou-
den leiden dat bijvoorbeeld bedrijven in Twente en Oost-Gel-
derland in moeilijkheden zouden komen. Tijdens een interrup-
tiediscussie tussen Minister Langman en de heer Den Uyl bij 
de behandeling van de interpellatie-Wierenga op 29 septem-
ber bleek heel duidelijk dat de P.v.d.A voor die kant van de 
zaak onvoldoende oog heeft. Wij zijn het met het standpunt 
van Minister Langman voikomen eens. En wij vragen aan het 
kabinet - juist in dit overgangsjaar naar het nieuwe vier-
jarenplan voor het regionale beleid — op deze aspecten nauw-
gezet te blijver, ietten. 

Ons standpunt is, samengevat: doorgaan - en krachtig -
met het stimuleren van het noorden en Zuid-Limburg, maar 
de zwakke gebieden in Overijssel, Gelderland en Brabant niet 
vergeten. 

Ik kom dan nu tot het behoud en beheer van het leefmilieu, 
samen met het streven naar meer welvaart een onverbrekelijk 
daarmee verbonden kernprobleem in de komende tijd. Voor 
ons is welvaart in een vervuild milieu ondenkbaar. De vrij-
heid van de mens - uitgangspunt en doel van liberale politiek 
- komt in een onleefbaar land in het gedrang. 

Tijdens het debat over de regeringsverklaring begin augustus 
heb ik de Minister-President gevraagd de Kamer per brief 
nader in te lichten over de coördinatie op het terrein van de 
ruimtelijke ordening en de milieuhygiëne. Die brief is er nu 
en ik ben de Regering daarvoor erkentelijk. Wij weten nu hoe 
de kaarten liggen, maar nog steeds niet geheel welk spel er 
mee gespeeld kan worden. 

Hoe kan Minister Stuyt zijn coördinerende taak waarmaken? 
Welke drecte zeggenschap heeft hij? Graag een nadere reactie 
van de Minister-President. Behalve een goede departementale 
coördinatie, is ook het doorbreken van bestuurlijke ruzies voor-
waarde voor een krachtige aanpak van de milieuproblemen. 
De situatie in Rijnmond toont dat aan. Wij achten het vol-
komen begrijpelijk dat de bevolking van Rijnmond verontrust 
is. Men is niet voldoende op de hoogte, men weet niet aan 
welke bedreigingen men bloot staat, men weet niet hoe en 
hoe snel aan het bestrijden van de milieuvervuiling gewerkt 
wordt. 

Mijn fractie acht het pertinent noodzakelijk dat aan het be-
stuurlijk geharrewar tussen Rotterdam, Rijnmond en de pro-
vincie Zuid-Holland een eind komt. Ook regelmatig overleg 
tussen overheid en industrie achten wij onmisbaar, overleg 
op zo hoog mogelijk niveau, want alleen dan weet de indu-
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strie dat vertrouwe'ijke gegevens niet uitlekken en weet de 
overheid dat de maatregelen die zij neemt op voldoende ge-
gevens berusten. 

De smog in Rijnmond, mijnheer de Voorzitter, is overigens 
nog maar het topje van de ijsberg. En zelfs dat topje is onvol-
doende zichtbaar; iedereen klaagt over de industrieën in Rijn-
mond, maar een recent T.N.O.-rapport schijnt uit te wijzen 
dat ook het verkeer een grote boosdoener is. Dat brengt 
mij op het volgende. 

Het regeringsbeleid kan nog zo goed gecoördineerd zijn, 
bestuurlijke schotten kunnen worden doorbroken, maar daar-
mee zijn wij er niet. Het onbehagen over de milieuvervuiling 
neemt toe. Maar van milieubesef is bij ons volk nog nauwe-
lijks sprake. Een consequent milieubeleid vraagt offers van 
iedereen en legt beperkingen op aan ieders persoonlijk gemak. 
Zijn wij bereid onze auto meer te laten staan? Zijn wij bereid 
onze auto in te ruilen voor één die minder snel optrekt en 
nog duurder is ook? Of om het wat extreem te zeggen: Zijn 
wij bereid de spuitbus onder de Vuurwapenwet te brengen 
en de vliegenmepper weer ter hand te nemen? Ik zeg het ex-
pres zo, mijnheer de Voorzitter, om te onderstrepen dat het 
milieuprobleem er één is, dat alleen kan worden opgelost, als 
wij als individuele burgers bereid zijn onze eigen bijdrage te 
leveren. 

Eén korte opmerking - mede in dit verband - over het 
verkeer. Ook de V.V.D.-fraciie is voorstandster van aanpak 
van de milieuvervuiling door de auto. Ook wij zijn vóór be-
vordering van het openbaar vervoer. Ook wij vinden dat de 
particuliere auto niet onbeperkt gebruikt kan worden. Vooral 
in de grote steden zullen de particuliere auto en het openbaar 
vervoer - nu nog sterk concurrent - elkaar meer moeten gaan 
aanvullen. 

Maar, mijnheer de Voorzitter, ik zou hier evenals de heer 
Andriessen tegen te zware belasting van het autorijden en 
tegen overdreven hobbyisme willen waarschuwen. Want voor-
al aan mensen met kleinere inkomens, die met veel moeite 
een auto bij elkaar hebben gespaard, die in een grote stad 
wonen en er zondag op uit willen, verschaft de auto een groot 
stuk persoonlijke vrijheid. 

Ik kom nu op het vraagstuk van de volkshuisvesting. Mijn 
fractie is er verheugd over dat - ondanks de moeilijke finan-
ciële situatie en de bezuinigingen die daardoor overal moesten 
worden aangebracht - de woningbouw bij dit kabinet een 
duidelijke prioriteit heeft gekregen! Toch zijn wij met de te-
neur, die uit de toelichting op de begroting spreekt, niet hele-
maal gelukkig. Die is een beetje van: We zouden moeten bou-
wen waar de nood het grootst is, maar we gaan daar bouwen 
waar de plannen klaar liggen. Of - om het wat overdreven te 
zeggen - waar en hoe doet er niet toe, als het getal maar ge-
haald wordt. 

Wij voelen voor zo'n benadering niets. Ten eerste moet daar 
gebouwd worden, waar de nood het grootst is en ten tweede 
doet te veel aandacht voor de kwantiteit de noodzakelijke ver-
dere kwaliteitsverbetering van de nieuwbouw geen goed. 

Ook de aandacht voor het op peil houden van de bestaande 
woningvoorraad, voor woningverbetering, sanering en stads-
reconstructie kan verslappen, als te veel gekeken wordt naar 
de opvoering van het bouwprogramma. Ik ben daarmee ge-
komen bij de bijzondere problematiek van de grote steden 
en het daarmee samenhangende vraagstuk van de bestuurlijke 
organisatie. 

Enkele aspecten heb ik al aangeduid: het milieuvraagstuk, 
het verkeer, de verkrotting van de binnensteden. Vooral in de 
oudere, laat-negentiende-eeuwse wijken is de toestand ernstig. 
De verpaupering gaat daar in hoog tempo door, kinderen 
kunnen door het opgestapelde blik nauwelijks meer op straat 
spelen. De Regering kan wat ons betreft niet genoeg aandacht 
aan de grote steden geven. 

Het kabinet heeft tegen de stadsbesturen gezegd: stel je 
bouwplannen op, van ons krijg je een onbeperkte woningtoe-
wijzing. Daar zijn wij blij mee. Ook de financiële problemen 
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van de grote steden moet het kabinet naar onze mening voort-
varend gaan aanpakken, want zonder hulp van de rijksover-
heid kunnen ds stadsbesturen hun problemen niet te lijf. De 
eerste aanzet, die door het kabinet onder verantwoordelijkheid 
van Minister Geertsema en Minister Nelissen is gemaakt, 
stemt ons hoopvol. 

Mijnheer de Voorzitter! Veel van de problemen, hiervoor 
uiteengezet, kunnen slechts worden opgelost binnen nieuwe be-
stuurlijke kaders. De Regering zal de moed moeten opbrengen, 
de komende jaren met rigoureuze maatregelen te komen, 
waarin zo nodig zowel de huidige provinciale indeling als de 
huidire gemeentelijke indeling geen heilige huizen mogen zijn. 
Ook is het van groot belang, dat de politieke partijen in de ge-
meenteraden in goede samenwerking de problemen van hun 
steden aanpakken. Schoolvoorbeeld van hoe het niet moet is 
de situatie in Rotterdam. Vorig jaar was daar de poging van 
de P.v.d.A. en van D'66, een aantal politieke groeperingen 
buiten het college van b. en w. te houden. Dit jaar ruzie tussen 
de raadsfractie en de wethouders van de P.v.d.A. „De guillo-
tine staat klaar" zei één van de progressieve raadsleden vorige 
maand in een interview. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Dat was voor u bedoeld! 

De heer Wiegel (V.V.D.): Nee, dan moet u dat verhaal nog 
eens nalezen. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Ga maar eens naar Rot-
terdam! 

De heer Wiegel (V.V.D.): Als een progressief raadslid, een 
raadslid van de P.v.d.A. in Rotterdam zou zeggen: „De guillo-
tine staat voor V.V.D."kamerleden klaar", dan is dat prachtig, 
daar heb ik alle begrip voor, maar als zo'n raadslid zou 
zeggen: „De guillotine staat klaar voor onze partijgenoten, 
onze eigen wethouders, onze eigen burgemeester" - om nog 
een van uw vooraanstaande partijgenoten te noemen — dan is 
dit wat merkwaardig. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn tegen de polarisatie in het 
gemeentelijk bestuur, tegen dit overdreven aanscherpen van te-
genstellingen, omdat het in strijd is met de opzet van de ge-
meentewet, in strijd met het belang van de steden en hun be-
woners en in strijd met de in ons land zo broodnodige ver-
draagzaamheid. Dat brengt mij bij een volgend deel van mijn 
betoog: de vrijheid, de rechten en de ontplooiing van de bur-
gers, centrale doelstelling van liberale politiek. Wij malen 
ons ernstig zorgen over de toenemende onverdraagzaamheid in 
ons land. Wij vrezen dat de rechtsbescherming - levensvoor-
waarde voor een gezonde samenleving - begint te falen en 
soms al duidelijk faalt. Intimidatie en bedreiging met geweld 
nemen toe. 

In het belang van de persoonlijke vrijheid van ieder van ons 
zijn wij verplicht onze democratie te verdedigen. 

Niet alleen - en ook niet in de eerste plaats - gaat het ons 
daarbij om bestrijding van symptomen. 

Een belangrijk deel van het verzet tegen de overheid komt 
voort uit het verouderd zijn van wetten en voorschriften en uit 
het trage tempo waarin deze worden aangepast. Die traagheid 
is lang niet altijd te wijten aan het werken van de departe-
menten. Het werktempo van het parlement speelt daar een 
minstens zo grote rol bij. 

Mijnheer de Voorzitter! Verouderde regels moeten zo snel 
mogelijk uit de weg geruimd worden, zeker als het niet nood-
zakelijke belemmeringen van de individuele vrijheid zijn. De 
V.V.D. wil daarbij met name aandacht voor het versterken 
van de eigen levenssfeer van de mens. Mijn fractie betreurt het 
dat - zowel in de begroting van Justitie als in die van Binnen-
landse Zaken - zo weinig - één alinea - aandacht wordt be-
steed aan het vraagstuk van de privacy. De bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer, vooral wat de registratie van per-
soonsgegevens betreft, is een vraagstuk, dat de liberale visie op 
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de vrijheid van het individu raakt. Inmenging van de overheid 
in de persoonlijke aangelegenheden van de burgers zonder dat 
daarvoor een duidelijke noodzaak gebleken is, kan de on-
schendbaarheid van het individu, die wij als liberalen een groot 
goed achten, sterk aantasten. Wat uit een oogpunt van bestuur-
lijke efficiency gewenst is, kan voor het waarborgen der pri-
vacy onaanvaardbaar zijn. Wij zullen een wetsontwerp dat in 
een centrale persoonsadministratie voorziet dan ook met kriti-
sche belangstelling afwachten. De vrijheid is ook de kern van 
onze liberale opvattingen over het onderwijsbeleid, want de vrij-
heid van de mens is niet verwezenlijkt, als hij niet vrij is van 
vrees, vrij van bedreiging, vrij om te zeggen en te vinden wat 
hij wil. Zonder kans op ontplooiing is de mens niet werkelijk 
vrij. Mijn fractie ziet het onderwijsbeleid als het breekijzer bij 
uitstek voor verstarde maatschappelijke verhoudingen. Binnen 
de onderwijsbegroting is de prioriteit verlegd van het weten-
schappelijk onderwijs naar het basis- en kleuteronderwijs. Wij 
zijn het daar geheel mee eens. Hoe langzaam ook het onder-
zoek van het onderwijs in ons land op gang komt, wel staat 
vast, dat de kiem van de ongelijkheid van kansen al op heel 
jeugdige leeftijd wordt gelegd. Mijn fractie wil daarom voor-
rang gegeven zien aan experimenten om de ontwikkeling van 
het taalgevoel van kinderen, afkomstig uit sociaal achterge-
bleven gezinnen, te stimuleren. Ook aan hel begeleiden van de 
ouders is tot op heden te weinig aandacht besteed. De verla-
ging van de toelatingsleeftijd tot de kleuterscholen - zoals in 
ons verkiezingsprogram bepleit en opgenomen in het regeerak-
koord — is ook een weg, waarlangs tot grotere ontplooiing ge-
komen kan worden. Op deze door mij genoemde wensen zou 
ik graag een reactie van de Regering ontvangen. Bij het tertiair 
onderwijs heb ik twee vragen: 1. Welk tempo wordt gevolgd 
bij de integratie van het hoger beroepsonderwijs met het we-
tenschappelijk onderwijs? 2. Welk beleid wordt er gevoerd ten 
aanzien van de uitbreiding van het hoger beroepsonderwijs? 

Een numerus fixus kan zowel tijdelijk als blijvend noodza-
kelijk zijn, maar is voor ons alleen aanvaardbaar als er door 
de Regering een concreet plan voor het hoger beroepson-
derwijs in het vooruitzicht wordt gesteld. 

De heer Den Uyl heeft vanmiddag verklaard dat hij tegen 
het investeren in het wetenschappelijk onderwijs is, op basis 
van maatschappelijke behoeften. Wat zijn dat eigenlijk? vroeg 
de heer Den Uyl. Maar, mijnheer de Voorzitter, wie zei: „Het 
moment kan komen dat het noodzakelijk is dat op basis van de 
behoeften te berekenen?" Drie jaar geleden werd dat in deze 
Kamer gezegd door de heer Tans, op 18 december 1968 (blz. 
1164 Handelingen, linkerkolom, bovenaan). 

Mijnheer de Voorzitter! De verhoging van de collegegelden 
zal moeten worden bezien in samenhang met een nieuwe rege-
ling voor de studietoelagen. Nu al wordt de verhoging van de 
collegegelden door de Partij van de Arbeid afgewezen. De 
heer Den Uyl is er niet voor. Hij loopt daarmee wat achter. 
Hij denkt wat minder snel dan zijn partijgenoot en zijn voor-
malige Minister van Economische Zaken in zijn schaduwka-
binet, de heer De Galan, die in het Gronings Universiteitsblad 
van 3 juni van dit jaar zei: „De student moet betalen voor het 
onderwijs dat hem persoonlijk tot voordeel strekt." De heer 
De Galan concludeert dan niet tot een collegegeld van f 1000 
maar zelfs tot f 1500. Er schijnt een feest, een dinertje of iets 
dergelijks, te zijn geweest, als uitlui van het schaduwkabinet, 
maar als het nog eens bij elkaar mocht komen, dan kan de 
heer Den Uyl daarover wellicht nog eens met de heer De 
Galan praten. Door sommigen worden de uitgaven van on-
derwijs tegenover die voor defensie gesteld. Wij doen dat niet, 
wij achten de defensie één van de belangrijkste collectieve 
voorzieningen van ons land. Zonder een goede defensie loopt 
onze vrijheid, ons onderwijs, onze welvaart en al het andere 
dat wij in dit land hebben opgebouwd, gevaar! Wij staan 
achter het beleid dat de Regering op het terrein van de de-
fensie denkt te voeren. Wij vertrouwen erop dat de commissie 
die advies zal moeten gaan uitbrengen over de taak van de Ne-
derlandse defensie in de N.A.V.O., niet onnodig een handen-

binder voor de Regering zal zijn, in die zin, dat het kabinet 
voor die beslissingen welke niet uitgesteld kunnen worden een 
slagvaardig beleid zal kunnen voeren. 

Wij onderschrijven ook ten volle wat de Minister van De-
fensie opmerkt in de toelichting op zijn begroting, nl. dat het 
door hem te voeren personeelsbeleid enerzijds moet voldoen 
aan de eisen van de hedendaagse maatschappelijke ontwikke-
ling, en anderzijds moet bijdragen tot een zo optimaal mogelijk 
functioneren van de krijgsmacht. De passage, mijnheer de 
Voorzitter, die in de Troonrede aan de Europese Veiligheids-
conferentie wordt gewijd, wordt door ons volledig onder-
schreven. De Regering spreekt daarin onomwonden als haar 
mening uit, dat de N.A.V.O. waarborg blijft voor onze veilig-
heid en uitgangspunt voor een doeltreffend ontspanningsbeleid. 
Zowel uit de buitensporige aanwezigheid van de Russische 
vloot in de Middellandse Zee als uit het zo pas opgerolde 
spionagenet in Engeland blijkt, dat de militaire dreiging van-
uit het Oosten nog steeds bestaat. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Mijnheer Wiegel, waaruit 
blijkt, dat het oprollen van het spionagenet in Engeland de 
militaire dreiging uit het Oosten zou moeten bewijzen? Neder-
land houdt er inlichtingendiensten op na met als taak inlich-
tingen in het buitenland in te winnen. Bewijst dat, dat er van 
ons een militaire dreiging uitgaat? Waar baseert u dat op? 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Wie 
heeft gezegd, dat er van Nederland een militaire dreiging 
uitgaat? 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): U zegt: de spionage in Enge-
land bewijst, dat er een militaire dreiging vanuit het Oosten is. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Vanuit het Oosten nog steeds 
bestaat! 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Wordt dat bewezen, doordat 
er gespioneerd wordt? 

De heer Wiegel (V.V.D.): Ja, dat vind ik wel; u niet. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Dat is heel merkwaardig. Het 
spioneren kan evengoed gebeuren uit verdedigingsdoeleinden. 
Nederland doet dat bij voorbeeld. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Denkt u, dat het spionagenet, 
dat in Engeland bestond, was bedoeld voor de verdediging van 
de Sovjet-Unie? 

Den heer Den Uyl (P.v.d.A): Daar weet ik helemaal niets 
van, net zo min als u. Dat is juist het punt. U gebruikt het als 
een bewijs, terwijl u het eenvoudig niet kunt weten. Daar 
heb ik bezwaar tegen. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben 
ervan overtuigd, dat het spionagenet, dat in Engeland bestond, 
duidelijk erop was gericht te proberen de democratie in Enge-
land verder te ondermijnen. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Daarvan bent u overtuigd? 

De heer Wiegel (V.V.D.): Ja, dat is mijn overtuiging. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Wij praten natuurlijk niet om 
des keizers baard. Wat u doet - dat is niet de eerste keer; u 
hebt het ook buiten de Kamer gedaan — is suggereren zonder 
enige grond van bewijs, dat het feit, dat er een spionagenet 
van Rusland in Engeland bestaat, bewijst, dat er een militaire 
dreiging is. Dat mag u niet doen. Dat feit mag u zo niet ge-
bruiken. 
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De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Men 
stuurt geen spionnen naar het buitenland om die mensen in 
staat te stellen gezellig naar allerlei bijeenkomsten te gaan. 
Men doet daar wat en ik ben ervan overtuigd, dat men dat 
doet om te proberen achter bepaalde geheimen, die in Enge-
land bestaan, te komen. De heer Den Uyl vindt dat misschien 
niet, de heer Wiebenga zeker niet, maar ik wel. 

De heer Wiebenga (P.S.P.): Misschien zou de heer Wiegel 
wat minder eenzijdig kunnen worden dooi ook eens een uit-
gebreid verhaal te houden over de betekenis, die naar zijn 
mening de activiteiten op deze aardbol van de C.I.A. hebben. 
Misschien hebt u er wel eens van gehoord. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Ja, daarvan hoort men wel eens 
wat, mijnheer de Voorzitter. Ik blijf maar bij mijn verhaal. Ik 
herhaal, wat ik heb gezegd, namelijk dat ik ervan overtuigd 
ben, dat uit het feit, dat dat spionagenet daar bestond, moet 
worden afgeleid, dat er vanuit het Oosten nog steeds een mili-
taire dreiging bestaat. 

De heer Van Mierlo (D'66): Maar 

De heer Wiegel (V.V.D.): Moet ik het nog een keer zeggen? 

De heer Van Mierlo (D'66): Neen, maar ik wil vragen, of 
u van mening bent dat het niet uitgesloten moet worden ge-
acht, dat ook de westerse landen spioneren in oosterse landen. 

Mijn tweede vraag is, of als dat zo is, u daaraan tevens het 
bewijs koppelt, dat de westerse landen een militaire dreiging 
voor de oosterse landen vormen. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben 
ervan overtuigd, dat ook de westerse landen zullen spioneren, 
maar ik heb meer vertrouwen in de westerse democratieën 
dan in de oosterse dictaturen! 

Ik wil nog vragen, mijnheer de Voorzitter, of de Regering 
aandacht besteedt aan de sterkte van de bezetting van de Rus-
sische en Chinese diplomatieke vertegenwoordigingen in ons 
land. 

Onze hoop op ontspanning in de wereld - daarvan is mijn 
fractie overtuigd - zal alleen dan in vervulling kunnen gaan, 
als het Westen politiek eensgezind blijft. De bereidheid van de 
Europese bondgenoten in de komende jaren een groter aan-
deel te dragen in de kosten van de westelijke verdediging is 
daartoe noodzakelijk. Mede in dit verband wil ik wijzen op een 
in het begin van deze maand door de Noordatlantische Assem-
blée aanvaarde en door de Nederlandse delegatie op initiatief 
van mijn collega Koudijs ingediende aanbeveling, waarin wordt 
gepleit voor een nieuwe, meer efficiënte verdeling van werk-
zaamheden. Wil de Regering aan deze gedachte alle steun 
geven? 

Mijnheer de Voorzitter! De westelijke - en met name de 
Europese - eensgezindheid krijgt binnenkort hopelijk een 
nieuwe impuls. 

Na de Haagse top van december 1969 staat Europa thans 
voor een historisch gebeuren. Wij hopen dat in Engeland aan 
het eind van deze maand — naast de eensgezinde liberalen -
zoveel conservatieven zullen staan en zoveel labour-afgevaar-
digden de door zijn draaierijen ongeloofwaardig geworden 
Wilson niet zullen volgen, dat een meerderheid in het Lager-
huis zich zal uitspreken vóór Engelands toetreding tot de 
E.E.G. 

Bij de vergrote E.E.G. mag het niet blijven; de heer Den 
Uyl heeft er terecht op gewezen. Het toekomstig Europa 
mag niet bestuurd gaan worden door vergaderingen van rege-
ringsleiders. Dan zou de supra-nationaliteit van Europa uit 
het oog worden verloren. Wat is hierover het oordeel van de 
Regering? 

Mijnheer de Voorzitter! Minister Schmelzer heeft enkele 
dagen geleden verklaard dat het kabinet aanstaande vrijdag 

zijn standpunt zal bepalen ten aanzien van de toetreding van 
communistisch China tot de Verenigde Naties. Mijn fractie 
is van oordeel dat ernaar gestreefd zal moeten worden zowel 
communistisch als nationalistisch China een plaats in de U.N.O. 
te geven. Ook vinden wij dat communistisch China de plaats 
van Taiwan in de Veiligheidsraad zal moeten innemen. 

Onze vragen zijn deze: 
1. Welke mogelijkheden ziet de Regering om het U.N.O.-

lidmaat?,chap van Taiwan veilig te stellen? 
2. Is de volkenrechtelijke theorie, die de mogelijkheid van 

het aanvaarden van de tv/ee China's ontkent, waterdicht? Wij 
geloven van niet en horen daar graag het commentaar van 
de Regering op. 

Ten aanzien van onze verhouding met Suriname en de 
Nederlandse Antillen merk ik op, dat het Statuut moet worden 
herzien. Dat is in ons aller belang. Maar het zijn de Antillen 
en Suriname - beide overigens onvergelijkbaar - die in de 
eerste plaats het hoe en het wanneer van de overgang naar 
nieuwe verhoudingen dienen te bepalen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot mijn eind, althans voor 
wat betreft mijn eerste bijdrage tot dit debat. Ik wil die epiloog 
heel in het kort wijden aan de obligate rituele dans rond de 
partijpolitieke situatie. Maar voor ik daartoe kom, wil ik eerst 
een paar kanttekeningen bij de verhouding Regering-parlemem 
maken. Onze opstelling ten opzichte van het kabinet-Bies-
heuvel is - ik hcop dat dit ook uit mijn betoog te proeven was 
- positief-kritisch. Positief, omdat wij in grote lijnen achter het 
in de Troonrede en in de miljoenennota uitgestippelde beleid 
staan. Kritisch, omdat wij niet met alle onderdelen van de 
plannen van de Regering gelukkig zijn. Parlement en Regering 
hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid. De Regering 
moet niet blindelings uitvoeren wat het parlement wil, het par-
lement moet niet alles wa* de Regering voorschotelt voor zoete 
koek slikken. De V.V.D. althans is dat zeker niet van plan. 
Wij zullen bij het voeren van ons beleid uitgaan van het re-
geerakkoord en van de goede samenwerking met onze vier 
partners. Wij gaan ook uit van het besef, dat Nederland alleen 
via compromissen, via geven en nemen van de verschillende 
politieke richtingen onderling bestuurd kan worden. Dat 
zouden wij ook doen, mijnheer de Voorzitter, als wij in de op-
positie waren. De P.v.d.A. doet dat wat anders. In een inter-
view immers met het weekblad „De Groene" van 2 oktober 
heeft de heer Den Uyl gezegd dat hij een volkomen polarisatie 
tegen dit kabinet heilloos zou vinden. Diezelfde dag hield hij — 
ik citeer Joop van Thijn uit „Vrij Nederland" van 9 oktober -
voor zijn partijraad: „een lome speech . . . " „zeer klein ge-
houden en met als trefwoorden: geldontwaarding, kabinet-De 
Jong, 2 mld. en 4 mld., liberale achteloosheid, Geertsema, in-
flatiecorrectie, bedrog, Wiegel en verbittering". Dat noem ik 
nog eens een genuanceerd betoog, oppositie met het floret in 
plaats van met de botte bijl! Misschien probeert de heer Den 
Uyl, mijnheer de Voorzitter, op die manier toch het excentri-
sche punt in de politiek te bereiken, waar D'66 zo graag een 
nieuwe progressieve volkspartij wilde oprichten. Ik zeg 
„wilde" en niet „wil", omdat D'66 op dit moment niet over 
schijnt te lopen van geestdrift, om op korte termijn tot de op-
richting van die P.V.P. te komen. Een enquête, verschenen in 
het D'66-blad „Peperbek", spreekt daarover duidelijke taal. 
Om nog maar te zwijgen over een artikel van de heer De Goe-
deren - niet de heer De Goede, zover is het nog niet - in het-
zelfde blad, waarin deze het betoog, dat de heer Van Mierlo 
op de pas gehouden studiedag van D'66 hierover heeft ge-
houden, „warrig" noemt en de gedachten erachter „gewoon 
prietpraat, een beschamende illustratie van het politieke dilet-
tantisme dat D'66 beheerst". Van je vrienden moet je het 
maar hebben, mijnheer de Voorzitter. Of alle discussie over 
partijvernieuwing ooit nog eens tot resultaten leidt, is op dit 
moment niet te zegeen. Onze opstelling is deze: De V.V.D. is 
bereid aan een zinnig gesprek over partijvernieuwing mee te 
doen. Wij zijn bereid met mensen uit de confessionele groepe-
ringen, D'66, DS'70 en ook uit de P.v.d.A., tot een hergroepe-
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ring in de Nederlandse politiek te komen. Als ik - en dat is 
mijn laatste zin, mijnheer de Voorzitter - het kabinet-Bies-
heuvel toewens dat het die hergroepering nog meemaakt, blijkt 
daaruit dat dit kabinet wat ons betreft de komende jaren aan 
het bewind zal blijven. 

De vergadering wordt te 18.20 uur geschorst 
en te 20.15 uur hervat. 

De heer Mellcma (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Van-
daag vragen velen in het land zich af, wat het nut is van het 
houden van algemene beschouwingen. Niemand zal reikhal-
zend hebben uitgekeken naar de 12e oktober 1971. Niemand in 
dit land zal verwachten, dat er na dit debat iets in ons land 
zal veranderen. Integendeel, ik meen dat velen denken dat 
het alleen maar erger kan worden. Misschien hebben wij vo!-
gend jaar in Rijnmond fase 4 en zijn de verkeersopstoppin-
gen bij het plein Ondenrijn nog 10 kilometer langer; misschien 
is het aantal doden in het verkeer in het eerste weekeind van 
oktober 1972 tweemaal zo groot als in het afgelopen weekeind. 
Er heerst aan de ene kant een toenemende onverschilligheid 
en aan de andere kant een stroming, die bewust tot onvrede 
oproept. Velen in de huidige maatschappij twijfelen, of er wel 
een wezenlijke vooruitgang in de ontwikkeling valt te ontdek-
ken. Het is hun niet duidelijk waar wij naar toe gaan. Zij 
hebben geen zicht op de wereld van morgen en zij vragen zich 
af, wat de toekomst zal gaan brengen. 

Wij - Regering en parlement - hebben de immense taak iets 
van die toekomst, van dat perspectief, te laten zien. Wij heb-
ben dat getracht te doen in onze verkiezingsprogramma's. Nu, 
een half jaar later, zijn de omstandigheden zó veranderd, dat 
er andere maatregelen nodig zijn dan wij in januari van dit 
jaar konden voorzien. Dat brengt mij, even terzijde, tot de op-
merking, dat in een volgend geval van verkiezingen • het toch 
wel uitermate noodzakelijk is, dat de partijen tot op het laat-
ste moment geïnformeerd zijn over de financiële stand van za-
ken. Deze siiuatie heeft onze programma's in hun geloofwaar-
digheid aangetast. Wij hebben alle schijn tegen, regerings-
partijen zowel als oppositie. Onze maatschappij is zo ingewik-
keld geworden, dat wij die met moeite slechts kunnen analyse-
ren en nauwelijks meer besturen en doorgaans ontbreekt het 
ons aan de moed, dat te bekennen. 

Omdat de problemen zo ingewikkeld zijn, omdat de ana-
lyse zo moeilijk is. gaan wij in onze debatten elkaar met hele 
cijferreeksen te lijf tot in tienden van procenten, om daarna 
te concluderen, dat de getallen anders uitvallen dan wij had-
den verwacht. Is het dan verwonderlijk, dat de kiezer twijfelt 
aan het nut van onze arbeid? Is het dan zo onbegrijpelijk, 
dat er onverschilligheid en onbehagen groeit? Is het dan niet 
te begrijpen, dat men denkt dat wij geen vooruitgang boeken? 

Zelf zou men eraan gaan twijfelen als men bladert in oude 
troonredes en een passage als de volgende tegenkomt: 

„Teneinde ontwrichting der begroting te voorkomen, 
moet dus de arbeid tot herstel van het telkens weer ver-
broken evenwicht onafgebroken worden voortgezet. Het 
streven naar beperking der uitgaven blijft daarbij op den 
voorgrond staan, waarbij in het bijzonder ook te denken 
valt aan een beperking van de nog steeds aangroeiende 
spoorwegtekoiten. Echter zal aan enige verhoging van 
enkele belastingen niet zijn te ontkomen, wil de over-
heid haar sociale taak kunnen blijven vervullen.". 

Dit citaat uit de Troonrede van 17 september 1935 doet je 
inderdaad verzuchten, dat er niets nieuws onder de zon is! 
Toch is de situatie van toen niet te vergelijken met die van 
nu! Problemen, die we meenden te hebben overwonnen, blij-
ken echter niet voorgoed voorbij te zijn. Wij hebben door 
het aanvaarden van het lidmaatschap van deze Kamer de ver-
antwoordelijkheid op ons genomen om deze problemen pro-
beren op te lossen, hoe moeilijk dat ook zal zijn. Wij weten, 

Mellema 
dat het nauwelijks lukt. In deze context, mijnheer de Voor-
zitter, houden wij algemene beschouwingen! In deze situatie 
praten wij over Troonrede en miljoenennota, over vrede en 
veiligheid, over rechtvaardige verdeling van welvaart, over eer-
biediging van de rechten van de mens en over de bescher-
ming van het leefmilieu! 

De Regering zegt, dat dat een uitdaging is, die wij met toe-
wijding en creativiteit tegemoet moeten treden. Maar als wij 
de nota en de begrotingen lezen, dan moeten we helaas con-
stateren, dat er wel toewijding is maar weinig creativiteit. In 
de stukken is geen enkele verrassende nieuwe gedachte te ont-
dekken. De inflatie wordt bestreden met oude beproefde mid-
delen, tot en met de verhoogde benzineaccijns en motorrijtui-
genbelasting toe! Creativiteit is niet de sterkst ontwikkelde 
eigenschap van de huidige Nederlandse politiek. Dat geldt zo-
wel voor de praktische parlementaire arbeid als voor de par-
tijpolitiek. Wij hebben de neiging oude vertrouwde paden te 
blijven bewandelen, die hoogstens hier en daar wat te wijzigen, 
maar daar blijft het dan ook bij! In dit verband, mijnheer de 
Voorzitter, zou ik de Nederlandse politiek een nogal vrije 
vertaling van de inleiding van prof. Fiolets „De 2e Reformatie" 
willen voorhouden. Wat hij de kerk heeft voorgehouden, geldt 
mijns inziens ook voor de politiek. 

„De verdeelde politieke partijen staan op het ogen-
blik op het kruispunt van wegen, waar zij een keuze 
moeten doen die beslissend is voor hun toekomst. Het 
alternatief lijkt weinig aanlokkelijk: 

Zij - de politieke partijen - kunnen rechtdoor gaan in 
het spoor van hun verdeelde tradities. Dan zal de legi-
tieme zorg voor het behoud van hun eigen identiteit een 
aanklacht worden tegen hun manifeste onmacht. Bij toe-
nemend functieverlies . . . en een beangstigende uittocht 
van de meest vitale krachten zullen zij degenereren tot 
asielen van achterblijvers, bezwaarden en verontrusten, 
die de politiek ongeloofwaardig maken als een middel-
eeuwse antiquiteit in het tijdvak van de ruimtevaart. Bo-
vendien zullen zij hun geijkte vernieuwingsleuzen moe-
ten afschrijven willen zij hun partijen niet uitleveren aan 
de lachlust van het toenemend aantal kiezers, die de po-
litiekc partij als instituut reeds lang hebben afgeschreven 
van hun dagelijkse interessen. De politieke partijen zullen 
daarentegen de mist in moeten gaan. Hun geijkte patronen 
zullen zij moeten durven inruilen. Beslissingen zullen zij 
moeten durven nemen, waarvan de gevolgen niet te 
overzien zijn!". 

Ik geloof, dat de politieke partijen in Nederland deze op-
merkingen ter harte kunnen nemen. Vandaag zal ik niet ver-
der stilstaan bij de partijpolitieke ontwikkeling - ik heb daar 
de laatste tijd genoeg over gezegd - maar zal mij beperken tot 
de problematiek, die hier vandaag aan de orde is, hoe relatief 
die dan ook door de kiezers wordt beoordeeld. Eén citaat nog, 
mijnheer de Voorzitter. Fiolet zegt verder letterlijk: 

„De vraag is niet belangrijk of de vorige generaties 
het goed of verkeerd hebben gedaan, maar of wij het 
nu goed of fout doen als we blijven staan waar zij toen 
stonden.". 

Daar gaat het om. Ook bij de beoordeling van de proble-
matiek van miljoenennota en Troonrede. 

In mijn eerste commentaar op de Troonrede heb ik ge-
zegd, dat ik het kabinet het voordeel van de twijfel geef. 

Ik heb er niet, zoals mijn collega Wiegel, behoefte aan, 
dat per Minister nu al in cijfers uit te drukken. Het moet 
overigens voor de Minister-President een bijzonder merkwaar-
dige ervaring zijn, dat de „jongeheer Wiegel", zoals hij hem 
eni^e tijd geleden nog kwalificeerde, nu bezig is, hem en de 
leden van zijn kabinet cijfertjes te geven. 

Minister-President Biesheuvel: Ik heb de heer Wiegel van-
daag geen cijfers horen geven. 
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Mcllema 
De heer Mellema (C.H.U.): Vandaag niet, maar als de 

Minister-President de kranten goed heeft gevolgd, heeft hij 
daarvan een verslag kunnen lezen. 

De heer Wiegel (V.V.D.): Ik heb die cijfers nooit gegeven, 
mijnheer Mellema! 

De heer Mellema (C.H.U.): Dan refereer ik mij op dit 
moment aan een krantebericht, dat niet klopt met de opmer-
kingen van de heer Wiegel. 

Ik mag - de volgende zinnen die op mijn papier staan, kan 
ik nu niet uitspreken - concluderen, dat de heer Wiegel, frac-
tievoorzitter van de V.V.D., nooit enkele leden van het kabi-
net in cijfers heeft beoordeeld. Ik sla de volgende passage op 
mijn papier dus over. Ik herhaal, wat ik 21 september heb 
gezegd, namelijk dat ik niet zo overtuigd ben dat het kabi-
net in 1972 reeds een belangrijke verbetering zal bewerkstel-
ligen en ik betwijfel of de noodzakelijke uitgangspositie voor 
een goed beleid voor de komende jaren inderdaad zal worden 
bereikt. 

Het is wel een eerlijke poging en als zodanig is mijn fractie 
bereid daaraan haar steun te verlenen, niet meer, ook niet 
minder! Die steun is niet een voetstoots aanvaarden van de 
regeringsvoorstellen, het is meer een kritisch volgen. 

Bij het debat over de regeringsverklaring heb ik reeds op-
gemerkt, dat de vrijheid van handelen van de regeringsfractie 
gering is. Die vrijheid van handelen wordt geringer, naarma-
te het aantal partijen, die bij het akkoord betrokken zijn, groter 
wordt en het aantal alternatieven van combinaties geringer. 
Te gauw wordt men dan geconfronteerd met de keuze bre-
ken of doorgaan, zonder voldoende ruimte te hebben de voor-
stellen naar eigen inzicht te amenderen. Deze situatie voegt 
aan de relativiteit van dit debat, zoals ik dat zo straks om-
schreef, nog een andere betrekkelijkheidsfactor toe! 

Toch meen ik, mijnheer de Voorzitter, dat de opstelling van 
de christelijk-historische Tweede-Kamerfractie het beste tot 
haar recht komt als ik concreet inga op de inhoud van Troon-
rede en miljoenennota. 

Het verheugt me, dat het kabinet is begonnen met enkele 
opmerkingen over de internationale politiek. In het verleden 
is door velen alleen maar gekeken naar specifiek binnenland-
se Nederlandse problemen. De buitenlandse spraken onvol-
doende aan. Het was te ver weg. Er is, geloof ik, nooit een 
politieke crisis geweest in de laatste jaren over het verschil 
van inzicht in de buitenlandse politiek. Die instelling is sterk 
aan het veranderen. De nieuwe generatie voelt zich heel nauw 
bij het gebeuren in het buitenland betrokken. Portugal, Grie-
kenland, Zuid-Afrika, Vietnam, China, Cuba zijn landen, die 
hier sterk in de belangstelling staan. Het verdient waardering, 
dat deze Minister van Buitenlandse Zaken daarvoor begrip 
heeft en in tegenstelling tot zijn voorganger niet aarzelt een 
duidelijk standpunt in te nemen. Hij zal op het terrein van de 
buitenlandse politiek nog bijzonder veel werk vinden en ook 
daar het beleid moeten ombuigen. 

Nederland is klein en heeft diplomatiek een gering gewicht. 
Onze economie is echter zo verweven met andere landen, dat 
daar in onze buitenlandse relaties het grootste aanknopings-
punt ligt. De toevallige combinatie van een Minister van Bui-
tenlandse Zaken, die tevens econoom is, zou in een kabinet dat 
het profijtbeginsel zo hoog in zijn vaandel heeft geschreven, 
zijn maximale profijt moeten opbrengen! 

Hoe verweven wij met de economie van andere landen wel 
zijn, blijkt uit de valutacrisis. Hier ligt volgens mij één van de 
belangrijkste knelpunten van dit moment. Alles zal gedaan 
moeten worden via internationale afspraken spoedig tot een 
oplossing te komen. Mijn fractiegenoot Van der Mei zal bij dit 
probleem uitvoeriger stilstaan. 

Als niet spoedig een oplossing wordt gevonden, dan dreigt 
de hele E.E.G."landbouwmarkt te desintegreren. Alle nationa-
listische stromingen krijgen dan volop de gelegenheid weer be-
schermende maatregelen voor hun nationale markten te be-
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pleiten. De ervaring heeft geleerd, dat Fransen en Duitsers 
daar zeer bedreven in zijn en dat de Nederlandse boer daar-
voor doorgaans het gelag betaalt. Wij hopen, dat deze Rege-
ring dat zal weten te voorkomen, of anders met gelijke munt 
zal betalen. Een oud-minister van landbouw, die dit kabinet 
aanvoert, moet de fungerende landbouwminister daarbij tot 
grote steun kunnen zijn. 

Dat ik op het handelspolitieke aspect bij de buitenlandse be-
trekkingen een zwaar accent leg, betekent niet, dat ik de an-
dere zou veronachtzamen. De Oost-West-verhouding vraagt 
nog steeds onze niet aflatende aandacht. Voor één ding dienen 
wij bij allerlei nieuwe ontwikkelingen in deze verhouding 
echter wèl te waken: Dat is een groeiende verdeeldheid van het 
Westen. Zouden wij dat toelaten, dan zal de aan te richten 
schade niet te overzien zijn. Mijn fractie acht het dan ook van 
grote betekenis, dat Nederland in deze periode geen politiek 
van lijdzaamheid voert, maar zich daadwerkelijk inzet in de in-
ternationale organen met het aandragen van oplossingen en het 
scheppen van voorwaarden om tot redelijke internationale ver-
houdingen te komen. 

Het krachtige pleidooi in de Assemblee van de Verenigde 
Naties van Minister Schmelzer om tot meer samenwerking te 
komen op die terreinen, waar dat mogelijk is, heeft dan ook in 
onze fractie een gunstig onthaal gevonden. Deze realistische 
aanpak, gericht op het perspectief van een grotere belangenge-
meenschap van de volkeren in de wereld, spreekt ons zeer 
aan. 

Met nadruk wenst mijn fractie naar voren te brengen, dat in 
die opvatting volledig past een kritische, zo nodig afwijzende 
benadering van die tendensen, die het naderbij brengen van dit 
perspectief verhinderen of vertragen. Ook het optreden van 
Nederland in de Verenigde Naties ten aanzien van de China-
politiek hee '< tot nu toe onze instemming. Er is in de wereld 
van vandaag geen vruchtbaar fundamenteel internationaal 
overleg mogelijk, wanneer communistisch China daarvan uit-
gesloten blijft. Het vergroot daarentegen de problematiek met 
betrekking tot de positie van Formosa in de Verenigde Naties. 
Wij zouden het zeer op prijs stellen, wanneer de Regering in 
dit debat reeds een zo concreet mogelijke aanwijzing zou 
kunnen geven van de opstelling van de Nederlandse delegatie 
a.s. week. 

Een belangrijk punt op de agenda van de Assemblee van de 
Verenigde Naties is de bespreking van de situatie in het Mid-
den-Oosten en met name de controverse rond Egypte en Israël. 
In beide landen gaat de bewapeningswedloop helaas onvermin-
derd voort. Meestal voorspelt dat niet vee! goeds. Wij achten 
het dan ook van groot belang, dat Nederland zowel binnen de 
Verenigde Naties als daarbuiten alles doet ter bevordering van 
het herstel van de vrede in dit gebied onder erkenning en ga-
rantie van het recht van Israël op een zelfstandig bestaan. De 
ontwikkeling in het Midden-Oosten is voor de veiligheid van 
het westelijk deel van Europa van bijzonder grote betekenis. 
Israël is één van de weinig overgebleven steunpunten van West-
Europa in het oostelijk en zuidelijk deel van de Middellandse 
Zee. Onze fractie onderschrijft voorts volledig het Nederlandse 
standpunt, dat het recht van vrije doorvaart door het Suezka-
naal, de Straat van Tiran en de Golf van Akaba voor alle na-
ties erkent dient te worden. 

In het kader van een bevorderen van een betere verstand-
houding tussen de Oostbloklanden en het Westen gebeuren de 
laatste tijd enkele opmerkelijke dingen. Brandts politiek levert 
naar onze mening daaraan een wezenlijke bijdrage. Brosio's 
reis naar Moskou kan eveneens zijn resultaten in de verminde-
ring van de wederzijdse bewapening inluiden. Met dit mandaat 
en deze reis blijkt de N.A.T.O. reële mogelijkheden te bieden, 
die kunnen bijdragen tot een verdergaande politieke ontspan-
ning in ons werelddeel. Een instituut als de N.A.T.O. blijft bo-
vendien nog onmisbaar, zo lang fundamenteel verschillende 
politieke, economische, sociale en culturele systemen naast el-
kaar bestaan. 
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Mellema 
Het risico van heftige botsingen van belangen blijft aan-

wezig. Zo lang dat gevaar bestaat zal een bondgenootschap-
pelijk veiligheidssysteem noodzakelijk zijn. Dat systeem vraagt 
van zijn leden een evenredige bijdrage en wij zijn bereid die 
gevraagde bijdrage te leveren. In het licht van de discussie in 
de U.S.A. over het terugtrekken van hun troepen uit Europa is 
het bijzonder gevaarlijk de defensielasten te zien als louter on-
nutte uitgaven. Pogingen om deze lasten in belangrijke mate te 
verlagen, de gevechtskracht te verminderen en het vrijkomende 
geld elders te gebruiken, klinken aardig, maar zijn gevaarlijk. 
Het plan van de P.v.d.A., een extra bezuiniging van 190 min. 
toe te passen, vind ik eveneens gevaarlijk, maar aan de andere 
kant ook niet reëel. Ik wil hiermee niet zeggen, dat het defen-
sieapparaat niet efficiënter zou kunnen worden aangewend. Ik 
ben van mening, dat dat wel kan en dat het ook moet. Teleur-
stellend is het daarom, dat de ingestelde commissie-Van Rijcke-
vorsel - ik herhaal het - zich niet gaat bezighouden met de 
departementale opbouw. Het is dacht ik noodzakelijk, dat de 
onzekerheid, die op de achtergrond nog steeds aanwezig is 
door de aanvallen op de organisatievorm, wordt weggenomen. 
Bij de begrotingsbehandeling van Defensie komen wij daarop 
zeker terug. 

Mijnheer de Voorzitter! Over de positie van Suriname en de 
Antillen binnen het Koninkrijk ben ik geneigd een definitief 
oordeel op te schorten tot de rapportage van de in te stellen 
Koninkrijkscommissie. Uitspraken nu - van wie ook - lijken 
mij wat voorbarig. Het is wel van groot belang, dat deze com-
missie er heel snel komt en snel rapport uitbrengt. De dis-
cussie wel, of niet, gedeeltelijk of helemaal zelfstandig, duurt 
al geruime tijd en moet mijns inziens nodig worden gekanali-
scerd. Ook het vraagstuk van de migratie binnen de Konink-
rijksdelcn vraagt om een oplossing. Het doet ons genoegen, 
dat voor de periode 1972-1975 wederom een vierjarenplan 
voor de ontwikkelingssamenwerking is geformuleerd. Op 
grond hiervan zal in de komende 4-jarige periode door Neder-
land het dubbele bedrag van de vorige periode worden uitge-
trokken. Wij achten dat op zichzelf, mede tegen de achter-
grond van een toenemende internationale geldstroom naar de 
ontwikkelingslanden, een verheugende ontwikkeling. Het ge-
volg hiervan is echter, dat de schuldenlast van deze landen met 
het jaar toeneemt. Wij betreuren dan ook, dat in de periode 
1960-1969 niet alleen het aandeel van de ontwikkelingslanden 
in de totale wereldhandel is teruggelopen, maar dat ook het 
percentage van de exporten in het totale deviezeninkomsten-
pakket, terugloopt. Hoewel hiervoor hier en daar bilateraal 
oplossingen worden gevonden, die op de korte termijn verlich-
ting geven, zal dit probleem in de toekomst steeds neteliger 
worden. Kan de Regering nog eens aangeven hoe zij hierover 
denkt en in hoeverre men naar afdoende oplossingen zoekt? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik keer terug naar de binnenlandse 
politiek. Die politiek wordt helemaal overschaduwd door 
overbesteding en stijging van lonen en prijzen. Het begro-
tingsbeeld staat in het teken van herstel van een gezonde 
ontwikkeling van onze volkshuishouding. Iedereen is ervan 
overtuigd, dat er wat moet gebeuren. Iedereen heeft de laat-
ste tijd daarover de nodige gedachten gelanceerd. Ministers 
zullen hun salarissen niet procentueel door laten stijgen. 
Kamerleden willen zelfs hun salarissen bevriezen. Vakver-
enigingen hebben plannen op tafel gelegd, waaruit duidelijk 
naar voren komt, dat ook zij bereid zijn tot matiging. Onder-
tussen wordt het leven op water en brood duurder, moeten wij 
een aantal schemerlampen vervangen door kaarsen en drinken 
wij straks frisdranken uit een vingerhoed. 

Het is natuurlijk krankzinnig, dat wij in deze tijd moeten 
constateren, dat wij de groei in onze maatschappij niet de baas 
kunnen. Wij hebben het geld om auto's te kopen; kopen die 
dan ook, en dan kunnen wij ze niet meer parkeren en wij 
hebben evenmin het geld om er passende wegen bij te 
bouwen. Tegelijkertijd zitten wij met een verliesgevend open-
baar vervoer en verstopte en door smog vergiftigde steden. De 
industriële ontwikkeling is de laatste jaren in een razend tempo 

voortgeschreden. Wij hebben duizenden buitenlandse arbeids-
krachten nodig om onze economie draaiende te houden en in 
het Rijnmondgebied is de ontwikkeling dolgedraaid met het ge-
volg, dat we niet meer kunnen ademhalen. De toestand is daar 
in één woord verontrustend! Die verontrusting wordt nog ver-
groot door de onzekerheid van de eigenlijke oorzaak van de 
„smog". Het ene onderzoek wijst op de industrieconcentratie 
en het andere op het gemotoriseerde verkeer. De een pleit 
voor het sluiten van fabrieken en de ander voor stopzetting 
van het verkeer. Beide maatregelen scheppen een onmogelijke 
situatie. 

Er is geen gemeente, geen regio, die het probleem van de 
luchtvervuiling op zich zelf aankan. Het is een nationale, ei-
genlijk een internationale zaak. Het zal na de laatste dagen on-
nodig zijn de Regering met de allergrootste klem te vragen 
alles te doen wat er te doen valt. De lering, die uit alles ge-
trokken kan worden, v/ijst mijns inziens duidelijk in de richting 
van een effectiever spreidingsbeleid. Men zal meer dan tot nu 
toe de industriële ontwikkeling in het westen moeten af-
remmen. Een investeringsheffing kan daarbij een duidelijke bij-
drage leveren. Ook toewijzing van woningen kan een middel 
zijn de bevolking naar die delen van het land te leiden, waar 
nog ruimte is om te leven. 

Het zal niet lang meer duren dat we Zoetermeer een even 
grote vergissing vinden als de Bijlmermeer of Hoogvliet. De 
ontwikkeling in het westen is minstens zo verontrustend als in 
het noorden. Wij bouwen er eerst honderden huizenblokken en 
constateren dan, dat wij er niet kunnen wonen vanwege de 
stank of de geluidshinder! 

Tegelijkertijd stijgen uit andere delen van het land nood-
kreten op. dat gehele dorpen leeglopen en er hele streken zijn, 
waar de bevolking geen voldoende gevarieerde werkgelegen-
heid heeft en derhalve het gebied verlaat, dat daardoor even-
min leefbaar dreigt te worden! 

De Regering heeft een structuurrapport voor het noorden 
aangekondigd. Wanneer dat rapport zich alleen beperkt tot dat 
deel van het land — hoe dringend dit gebied ook directe hulp 
nodig heeft - en het spiegelbeeld van het noorden, het westen, 
daarbij niet betrekt, lost men nationaal niets op. Vorige kabi-
netten hebben meer gereageerd dan geregeerd! Daarom is het 
nu volstrekt noodzakelijk, dat de Regering prioriteiten stelt bij 
de uitvoering van dit structuurrapport en voorts dat de aange-
kondigde landinrichtingswet aansluit op de ruimtelijke in-
zichten van dit kabinet. Het scheefgroeien in de ontwikkeling 
van noord, zuid, oost en west is niet het enige, dat ons zorgen 
baart. Was dat maar zo! 

Mijnheer de Voorzitter! Met de produktie, zoals wij die 
thans kennen, is iets aan de hand. Wij kennen een voortdurend 
overspannen arbeidsmarkt en een steeds maar stijgende loon- en 
prijsspiraal. Wij accepteren een loonkostenstijging van 12 pet., 
wat dan voor de werknemer in het bedrijf een reële verbetering 
van 2 pet. betekent. Jarenlang hebben wij ervoor geijverd de 
arbeidsquote te vergroten en nu moeten wij constateren, dat het 
deel van het nationaal inkomen, dat via de lonen zijn bestem-
ming vindt, zo hoog is opgelopen, dat kapitaal voor investe-
ringen bijzonder schaars wordt en achterwege blijft. Het rende-
ment loopt sterk terug en het lijkt of wij weer naar 1935 terug-
hollen met een grote werkloosheid voorde deur! 

Mijnheer de Voorzitter! Het is in dit verband begrijpelijk, 
dat de Minister van Economische Zaken op 5 oktober in Til-
burg nog eens een oud idee nieuw leven heeft ingeblazen. Ik 
geloof met hem, dat wij moeten zoeken naar nieuwe eigen-
doms- en zeggenschapsverhoudingen, maar ook, dat voeg ik 
daaraan toe, naar nieuwe vormen van loonvorming! De loon-
vorming zal in de toekomst niet uitsluitend een betaling 
moeten zijn van direct besteedbare middelen. Er zal een deel 
van het loon als een vorm van kapitaalsparticipatie moeten 
komen. Welke vorm deze kapitaalsparticipatie dan moet 
hebben, is op dit moment niet zo belangrijk. Nu een loonmati-
ging absoluut gewenst is', is de tijd gekomen, aan deze ge-
dachte nadere vorm te geven. Ik meen ook dat ieder welden-
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Mellema 
kend mens dat moet toegeven. Als men deze gedachte kan 
realiseren, krijgt de bereidheid van de vakcentrales, zich in de 
loonvorming te matigen, een andere dimensie. De plannen 
van de vakcentrales die ons hebben bereikt, verdienen onze 
sympathie. 

Wij betreuren het, dat de drie vakcentrales pas a.s. don-
derdag hun suggesties bespreken en dat er pas na dit debat 
van een gezamenlijk standpunt sprake zal zijn. Nu reeds lijkt 
het, dat dit standpunt in grote lijnen onze instemming zal 
kunnen hebben: voor de lagere inkomens een reële verbete-
ring plus een compensatie van de kosten van levensonder-
houd - zonder de indexering van de overheidslasten — en 
voor de hogere een gelijk bedrag als werkelijke inkomensver-
betering, met voor de allerhoogste in het geheel geen reële 
verbetering. 

Een van de voorwaarden die de centrales daaraan ver-
binden, is het inhouden van 60 pet. van de inflatiecorrectie, 
welke dan zou moeten worden aangewend voor de volkswo-
ningbouw. De inflatiecorrectie is echter een onderdeel van het 
regeerakkoord. Er is afgesproken dat deze correctie voor 80 
pet. zal plaatsvinden. Dat is een politieke beslissing die bij de 
totstandkoming van deze Regering is genomen. Deze politieke 
beslissing is vanzelfsprekend de laatste tijd wel weer in dis-
cussie geweest. Het kabinet heeft zijn uitgangspunt echter niet 
gewijzigd en wij hebben dat geaccepteerd. Wij hebben veel be-
grip voor de wens van de centrales het woningbouwpro-
gramma op te voeren. Ook wij vinden een toename van plm. 
7000 woningen in 4 jaar aan de magere kant. Er zijn twee 
dingen die ons in het bijzonder verontrusten, nl. de sterke stij-
ging van de bouwprijzen — in 1971 maar liefst 11 pet. — en de 
daarmee samenhangende noodzakelijke, maar gedeeltelijke 
aanpassing van het verplichtingenbedrag van 60 min. In het 
debat naar aanleiding van de regeringsverklaring heb ik na-
mens mijn fractie heel duidelijk uiting gegeven aan de hoge 
prioriteit die wij aan de volkshuisvesting geven. Wanneer er 
één ding in ons volk leeft, dan is het dit punt. De vraag rijst 
voortdurend: Kunnen wij niet meer bouwen, komen wij ooit uit 
de ellende van jaren wachten op een eigen onderdak? Wij 
hebben in het verleden gegoocheld met fysieke woningen, 
woningequivalenten, vergunningen, in aanbouw genomen wo-
ningen, gereedgekomen woningen en wat al niet meer. Wij 
zullen met zijn allen moeten trachten, dat programma op te 
voeren. In het regeerakkoord staat 137 000 woningen als getal 
genoemd. Achteraf is dat geen gelukkige zaak, omdat dat aan-
leiding heeft gegeven tot vele misverstanden. De bezorgdheid 
van de vakcentrales delende, zouden wij nog eens een dringend 
beroep op de Regering willen doen, het woningbouwpro-
gramma voor de jaren 1973, 1974 en 1975 bijzonder kritisch 
te bezien en de mogelijkheid te overwegen, of uitbreiding van 
dat programma mogelijk is. Met name de huidige C.H.U.-
Staatssecretaris van Financiën heeft mij in de afgelopen jaren 
geleerd tot welke moeilijkheden en onbillijkheden een doel-
belasting kan leiden. Ik ben er ook geen voorstander van. Hij 
heeft mij dat namelijk afgeleerd. Bezwaren tegen het plan van 
Marcel van Dam zijn dan ook legio voorhanden. Toch blijkt 
uit de reacties op de gedachte om vrijwillig een hogere belas-
ting te accepteren, mits die voor de woningbouwproduktie 
wordt aangewend, duidelijk hoe de woningnood in de ge-
dachten van het Nederlandse volk leeft. Ik hoop dat uit het 
antwoord van de Minister-President duidelijk zal blijken dat de 
Regering alles in het werk stelt, eraan te doen wat mogelijk is 
en niet lichtvaardig de veelgewraakte toevoeging in de rege-
ringsverklaring „voor zover en tenzij" hanteert. Ik herhaal nog 
eens dat mijn fractie voor dat argument niet licht zal 
zwichten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben mij zeer goed bewust dat de 
financiële mogelijkheden van dit moment zeer beperkt zijn. De 
begrotingstekorten liegen er niet om. Die situatie heeft vele 
plannen doen vergeten. Het heeft ook vele impopulaire maat-
regelen noodzakelijk gemaakt, zelfs afspraken tijdens de for-
matie zijn op losse schroeven gezet. 
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Ik ga nu voorbij, omdat ik meen, dat onze instemming dat 
zal kunnen hebben, aan de overschrijding van de 6 pct.-norm. 
De reden, waarom van die afspraak is afgeweken, en de wijze, 
waarop dit is gebeurd, hebben onze instemming. 

Het kabinet heeft een aantal maatregelen voorgesteld, die 
werkelijk geen geringe operatie betekenen. Wij erkennen de 
noodzaak daarvan. Een voorwaarde blijft echter een billijke 
verdeling: Naast de billijkheid moet er ook een logica uit 
spreken. Niet in alle voorstellen valt die te ontdekken. Het 
ontgaat mij, dat de verpleegtarieven van academische zieken-
huizen in verband met de kosten welke verband houden met 
het onderwijs in een keer met f 50 per vcrpleegdag moeten 
worden verhoogd. Het is algemeen bekend, dat het Haagse 
Zuidwal-ziekenhuis hiervoor model staat. Het is waarschijnlijk 
minder algemeen aanvaard, dat de huidige nieuwbouw van zie-
kenhuizen onveranrwoord duur is. Hier zal men drastisch zijn 
beleid moeten wijzigen. Niet bezuinigen op de medische 
dienstverlening, wel op het jarenlang gevolgde systeem van de 
relatie arts-specialist èn een aantal bedden in één ziekenhuis. 
Poliklinische en extramurale zorg kunnen het aantal te bouwen 
bedden binnen de perken houden en dat kan ook in academi-
sche ziekenhuizen. 

Ook het steeds weer belasten van de auto schept onbillijk-
heden. De behandeling van het verkeer per as staat in schrille 
tegenstelling tot het verkeer te water. Heeft de Regering ooit 
overwogen, of het verkeer te water niet belast zou kunnen 
worden? Waarom een D.A.F.-je wel belasten, en een luxe 
kruiser op de Friese meren vrij laten varen? 

Mijn fractie zou de Regering in overweging willen geven, 
aan deze ongelijkheid een einde te maken. Men kan wel mooie 
verhalen ophangen, dat het autogebruik moet worden beperkt, 
maar de tijd van de trekschuit komt niet terug. Is het mogelijk, 
een systeem te ontwikkelen, waarbij het verkeer te water wordt 
belast — niet alleen voor het gebruik van een jachthaven —, 
zodat uit de opbrengst ervan het onderhoud van vaarwegen 
kan worden bekostigd en een deel van de waterzuivering kan 
worden betaald? Duizenden jachten vervuilen in ernstige mate 
het water en vele watersportcentra komen daardoor voor on-
oplosbare problemen te staan. Niet alleen de auto is milieube-
dervend, ook het plezierjacht. Het lijkt ons redelijker en recht-
vaardiger, het watersporttoerisme te belasten dan een vcrdub-
beling van leeszaalcontributies. 

Mijnheer de Voorzitter! Het verheugt me, dat in de fiscale 
sfeer aandacht is geschonken aan de positie van de „kleine 
zelfstandigen". Ik zou willen aandringen op het nemen van 
maatregelen uiterlijk per 1 januari 1973 en met nadruk zeggen 
dat, wanneer wij spreken over „zwakke groeperingen" de zelf-
standigen hiertoe behoren. 

Ik was van plan geweest, een vrij uitvoerige beschouwing te 
wijden aan de wiebeltax. Ik ga hier wegens tijdnood aan 
voorbij. Wij hebben niet gemeend, dit instrument in de eerste 
plaats te moeten kiezen; wij hebben ten slotte ook gezegd, dat 
het hanteren daarvan voor ons niet aanvaardbaar is. 

Mijnheer de Voorzitter! Verontrustend vinden wij het ach-
terblijven van het belastingaccres en de nationale groei. De 
Regering zegt hiervan, dat het waarschijnlijk tijdelijk is. Wij 
betwijfelen dit. Als het zo is, zouden de als tijdelijk aangekon-
digde maatregelen van studentenstop en inkrimping van de we-
genbouw ook wel eens niet tijdelijk kunnen blijken, maai' struc-
tureel, en dan zouden wij achteruit glijden en geen perspectief 
bieden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik besluit mijn opmerkingen in 
eerste termijn aan de hand van een citaat van oud-senator Pol-
lema, die zei: 

„Beginsel zonder werk is even onvruchtbaar als werk 
zonder beginsel!". 

Wij hebben te werken aan een maatschappijstructuur, die 
het beginsel van waaruit wij politiek bedrijven het meest nabij 
komt. Dat uitgangspunt is voor de Christelijk-Historische Unie 
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nog steeds „Het dienen van God en de dienst aan de naaste". 
Het werk moet gericht zijn op de bevordering van het welzijn 
van de mens in het geheel van een rechtvaardige samenleving. 
Wij zullen de voorstellen van dit kabinet aan dit doel blijven 
toetsen. Op dit moment is herstel van een gezonde economie 
de eerste taak, die wij hebben te bevorderen. Ik herhaal het, 
dat wij vinden, dat dit kabinet daartoe een eerlijke poging 
doet, en wij zullen onze steun aan die poging op dit moment 
dan ook niet onthouden. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Nu bij 
de jaarlijkse algemene politieke en financiële beschouwingen 
alle fractievoorzitters het woord voeren, wil ik graag beginnen 
met namens onze fractie de heer Veringa een voiiedig herstel 
en een spoedige terugkeer in ons midden toe te wensen. 

Mijnheer de Voorzitter! Plan-Ter Heide: centen in plaats 
van procenten. 

Plan-Heertje: reële verbetering alléén onder de f 30 000. 
Prof. Pen: beginnen aan de top in plaats van aan de voet. 
N.K.V.: accijnsverhoging en b.t.w. buiten de indexering 

houden. 
C.N.V.: een vloer en een plafond in de procentuele prijs-

compensatie. 
Prof. Hartogh: nominale in plaats van reële verbeteringen. 
Bijval voor het p!an-Ter Heide uit de sector van de vrije be-

roepen. 
Gerritse van het C.N.V. en De Groodt van het N.K.V. be-

tuigen bijval aan de suggestie van het lid van de V.V.D. Mi-
nister Langman. 

Van Boven van het N.C.W.: zuinigheid bij de prijsontwik-
keling. 

Eijsink: bevriezing van de burgemeesterssalarissen. 
Het kabinet geeft het voorbeeld met de eigen salarissen. 

Alle kamerfracties beraden zich over de vraag, hoe dit voor-
beeld te volgen. De voorzitter van de fractie van de K.V.P. 
verzendt 15 persoonlijke collegiale brieven (14, zegt de voor-
zitter), en betreurt vervolgens dat deze in de openbaarheid 
komen, een naïviteit, die bij mijn weten in de parlementaire 
historie alleen overtroffen wordt door de correspondentiedrift 
van de vroegere voorzitter van die andere grote fractie. Er zijn 
ook tegengestelde geluiden en ik mis nog onze topvoetballers, 
maar deze dissonanten en lacunes kunnen de indruk niet weg-
nemen dat er iets aan het veranderen is. Het zijn verande-
ringen in de mentaliteit, niet alleen op sociaal-economisch ter-
rein. 

Marcel van Dam lanceert zijn plan voor de woningbouw. 
Brouwer van de N.K.V. Bouwbond, waarlijk geen vriend van 
dit kabinet, komt met een eigen idee. De werkgevers in de 
bouwnijverheid nemen het initiatief tot een algeheel structuur-
onderzoek in hun bedrijfstak. 

Ik ga al deze plannen en initiatieven niet beoordelen. Veel 
belangrijker dan de vraag welk idee of welke combinatie van 
ideeën de beste is en of er wellicht nog een betere suggestie is, 
is bet feit, dat ze er zijn. Er blijkt immers uit, dat men zich in 
brede kring, bij overheid en bedrijfsleven, bij werkgevers en bij 
werknemers, bewust is van de ernst van de situatie. Er blijkt 
ook uit - en dit is nog belangrijker — dat velen bereid zijn de 
moeilijkheden te lijf te gaan door niet allereerst naar de ander 
te wijzen maar door bij zich zelf te beginnen. Wat misschien 
nog het allerbelangrijkste is: er spreekt het besef uit, dat de 
problemen niet onoplosbaar zijn en dat wij aan die oplossing 
zelf iets kunnen en moeten doen. 

De Minister-President zei op 3 augustus bij de presentatie 
van zijn kabinet: de noodzaak van een gezamenlijke aanpak 
zou ik hier met grote nadruk willen onderstrepen: wij zullen 
ons er steeds meer rekenschap van moeten geven dat niet alle 
maatschappelijke heil uitsluitend van de overheid kan en mag 
worden verwacht. Mijnheer de Voorzitter! Het zou te veel eer 
zijn als wij het ontluikende besef van de zin en de noodzaak 
van de eigen inspanning geheel aan het kabinet toeschreven, 
maar het zou te weinig eer zijn, als wij aan de waardering voor 
de vele initiatieven niet de erkenning koppelden, dat het ka-

Aantjes 
binet belangrijk heeft bijgedragen tot het daarvoor vereiste kli-
maat 

De sleutel tot de infiatiebestrijding ligt inderdaad in het 
overleg. Daarmee echter zijn Regering en parlement niet van 
hun verantwoordelijkheid af. De beperkte mogelijkheden voor 
de overheid mogen er niet toe leiden dat zij de verantwoorde-
lijkheid van zich zou afschuiven. Anderen zijn ook beperkt in 
hun mogelijkheden. De overheid wil goed, maar kan niet 
zonder de goede wil van de sociale partners. De goede wil van 
de sociale partners heeft geen effect als het niet doorwerkt bij 
wat wordt genoemd hun „achterban". 

De taak van de overheid ligt daarbij allereerst in het geven 
van het goede voorbeeld. Daarbij behoort een voortdurende 
toetsing en onderlinge afweging van de overheidsuitgaven. 
Maar daarnaast en mede daardoor zal het er voor de Regering 
vooral om gaan, een stuk defaitisme en immobilisme te door-
breken. Ik hoop dat dit kabinet, dat daartoe pogingen doet, 
daarin zal slagen, een hoop die door een constructieve oppo-
sitie behoort te worden gedeeld. 

De moeilijkheden, waarin wij verkeren zijn niet alleen ont-
staan door onwil, niet alleen door overmacht, maar ook door 
een gevoel van onmacht. Het gevoel dat het toch niet helpt, en 
dat het toch niets uithaalt wat één man zou doen. Ook is door 
inflatie en door politiek gehakketak het vertrouwen in de eigen 
kracht en mogelijkheden geschokt. Die krachten moeten weer 
gemobiliseerd en geactiveerd worden. Nu de beperkte functie 
van de rijksbegroting als instrument om de loon- en prijsspi-
raal te doorbreken moet worden erkend, staat de Regering 
voor de veel moeilijker taak, te inspireren, hoop te wekken, 
uitzicht te bieden. De eerste tekenen daarvan vind ik terug in 
de sfeer van het sociaal overleg, in de aanpak van Minister 
Stuyt, in de toelichting op de begroting van Buitenlandse 
Zaken, in de rede van Minister Langman, voor het N.C.W., in 
de medewerking van alle ministers tot een grondige herbezin-
ning op de uitgaven en tot een desondanks onvermijdelijke be-
langrijke lastenverzwaring. Het is de kracht van het samen iets 
willen. 

Dat is de vonk die moet overspringen. Wij zijn niet machte-
loos, niet t.o.v. de oude problemen als oorlog en inflatie, en 
niet t.o.v. de nieuwe problemen als milieu en ontwikkelings-
landen. Dit zeg ik niet vanuit een optimistisch geloof in de 
mens — ik besef zeer wel, dat zolang de mens zelf niet veran-
dert, er ellende zal blijven; een van mijn fractiegenoten zei 
vanmorgen in de fractievergadering: Zolang kinderen om 
speelgoed vechten, zal er oorlog zijn — maar omdat ik geloof 
dat God de mensen niet heeft geschapen om elkaar te vernie-
tigen en dat Hij de wereld niet heeft gemaakt om in haar eigen 
vuil te verstikken. Als dit niet Zijn bedoeling is en als Hij ons 
deze wereld toch in handen geeft, dan geloof ik, dat Hij ons 
ook de mogelijkheden geeft, er iets van te maken en er iets 
goeds van te maken, en dat het zonde is, wanneer wij dit niet 
zouden doen. Het losmaken van de positieve krachten in de sa-
menleving heeft daarom voor mij fundamenteel te maken met 
christelijke politiek, meer en fundamenteler dan zaken als lijk-
verbranding. zondagsrust en een preambule in de Grondwet 
(of het bestrijden hiervan). 

De mens kan er werkelijk iets aan doen om de problemen 
de baas te worden. Dat kan, als wij eindelijk onszelf niet 
meten aan de ander die er meer op vooruitging dan ik, maar 
aan de ander die er minder op vooruitging dan ik. Dat is geen 
offer, maar een blijk van dankbaarheid. Helaas echter lijkt het 
soms gemakkelijker, geduldig te zijn in tegenspoed dan dank-
baar in voorspoed. 

Nodig is de nationale onderschrijving van de zinsnede uit de 
Troonrede, dat beperkingen onmisbaar zijn voor het herstel 
van onze economie en een voorwaarde om te kunnen voort-
werken aan de duurzame verbetering van onze maatschappij 
en aan onze bijdrage voor de oplossing van internationale 
vraagstukken. 

De inflatie moet worden bestreden en gekeerd. De overheid 
beseft het, de sociale partners erkennen het, er zijn aanwij-
zingen, dat dit besef in brede kring gaat leven. Wie er zich 
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niet druk over kan of wil maken, zal ervan overtuigd moeten 
worden, dat hij zich er druk om móet maken, willen de kleine 
zelfstandigen, de gepensioneerden, de weduwen en wezen niet 
de prijs betalen, wil de ontwikkelingshulp niet uitgehold 
worden, wil het woningbouwprogramma gehaald kunnen 
worden, wil het sociaal program niet in gevaar komen, en wil 
het afschuwelijk alternatief van de werkloosheid niet juist hem 
zelf treffen. 

Op de concrete suggesties die vanuit het bedrijfsleven zijn 
gedaan wil ik thans niet verder ingaan. Deze week vindt het 
loonmatigingsoverleg in de Stichting van de Arbeid plaats en 
dat dienen wij af te wachten. Ik wil slechts één opmerking in 
dit verband maken. Die betreft de beslissing van het kabinet 
ten aanzien van de eigen salarissen. Ik vind dit een juiste en 
psychologisch waardevolle beslissing. De wens van onze 
fractie is, dat ook wij als kamerleden een soortgelijke beslis-
sing nemen. Wij zien de complicaties wel. Complicaties zullen 
zich echter ook bij anderen voordoen. Bovendien weegt het po-
Iitieke karakter van onze functie zwaar bij onze conclusie. 

Ik kom nu tot de fiscale maatregelen die de Regering voor-
stelt te treffen. Allereerst de verhoging van de wiebeltax. 

In mijn eerste commentaar op de Troonrede en de miljoe-
nennota heb ik reeds gezegd, dat ik persoonlijk de voorkeur 
zou hebben gegeven aan het niet doorgaan van de inflatiecor-
rectie boven de voorgestelde verhoging van de wiebeltax. De 
wiebeltax is bedoeld als conjuncturele maatregel en als zo-
danig een minder passend instrument om als dekking van het 
financieringstekort te dienen. Daar staat tegenover dat uitslui-
tend de verhoging van 2 pet. voor dit doel wordt bestemd en 
dat de b.t.w. ervan is uitgezonderd. In feite verschilt het effect 
van de 2 pet. wiebeltaxverhoging dus niet zoveel van een niet 
doorgaan van de inflatiecorrectie. Zelfs blijkt de uitkomst van 
de voorgestelde maatregel, volgens de berekeningen van de 
miljoenennota, voor de lagere inkomens iets gunstiger uit te 
pakken. Het verschil is niet onbelangrijk, maar laten wij ons 
Wel realiseren dat het, in de situatie waarin wij verkeren, rela-
tieve zaken zijn. Primair is het matigingseffect. Alles bij elkaar 
ziet mrjn fractie geen reden ons tegen dit kennelijk binnen het 
kabinet getroffen politieke akkoord, dat ons als zodanig als een 
redelijk akkoord voortkomt, te verzetten. Daaraan wil ik 
echter één opmerking toevoegen: Wie het ene aanvaardt, dient 
ook het andere te aanvaarden. Men kan niet staan op het te-
ruggeven van de inflatiecorrectie en tegelijk de verhoging 
van de wiebeltax ter discussie stellen. Nu de inflatiecorrectie 
voor 80 pet. onaangetast blijft, is bij de huidige ontwikkeling 
de voorgestelde verhoging van de wiebeltax onontkoombaar. 
Volgend jaar zullen we in het licht van de dan bestaande situ-
atie opnieuw over alle alternatieve mogelijkheden oordelen. 

Wat betreft de voorgestelde verhogingen op het wegverkeer, 
speelt kennelijk zowel de behoefte aan meerdere inkomsten 
een rol als de voorkeur voor het openbaar vervoer. Ik zou er-
voor willen waarschuwen van dit laatste geen dogma te maken. 
Met de bevolkingsdichtheid en de meerdere vrije tijd groeit 
ook de verplaatsingsbehoefte. Voor de randstad ligt de situatie 
bovendien geheel anders dan voor de regio. Niet alleen perso-
nenauto's, maar ook het goederenvervoer maakt van de wegen 
gebruik, In de regio is juist de infrastructuur een belangrijk in-
strument om de aantrekkingskracht voor vestiging te verhogen. 
Op de voorgestelde maatregelen zelf zal mijn fractiegenoot de 
heer Vermaat nader ingaan. 

Tot lastenverzwaring leidt ook de toepassing van de zgn. 
profijtgedachte. Er kunnen goede redenen zijn bepaalde dlen-
sten niet of slechts gedeeltelijk door de gebruikers te laten be-
talen. Maar dat betekent nog niet dat zij niets kosten. Als de 
gebruiker ze niet betaalt, betaalt de niet-gebruiker ze. In de af-
weging van dat alternatief zal telkens de beslissing moeten 
worden genomen. De grens ligt daarbij voor ons in het draag-
krachtbeginsel. Per geval moet worden beoordeeld of dat tot 
een beperkte of gedifferentieerde toepassing van de profijtge-
dachte moet leiden, dan wel of de bezwaren rechtvaardiger 
worden opgevangen door compenserende maatregelen. Wij 

zullen bij de afzonderlijke begrotingen aan de hand van deze 
criteria ons oordeel van geval tot geval bepalen. Daarbij reali-
seren wij ons dat het alternatief dikwijls zou moeten zijn een 
verhoging van de indirecte belastingen. Ook kan de toepassing 
van de profijtgedachte bijdragen tot een zeker herstel van een 
selectief bestedingspatroon. In een situatie waarin de collec-
tieve voorzieningen via belastingen en premies beslag leggen 
op rond 50 pet. van het nationale inkomen is dat geen overbo-
dige luxe. 

Dat kan zo niet doorgaan, vooral als gevolg van de auto-
nome stijgingen. Ligt er een grens en zo ja, waar ligt naar het 
oordeel van de Regering die grens? 

Waardering wil ik in dit verband uitspreken voor de advies-
aanvrage aan de S.E.R. over de programmering van de sociale 
verzekering, een zeer goede adviesaanvrage, die in kwaliteit 
niet voor de vorige onderdoet. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Mijnheer Aantjes, bent u aan 
het eind van uw financiële paragraaf? Mag ik dan een vraagje 
stellen naar aanleiding van wat u hebt gezegd? 

„Het volgende jaar", zegt u, „zal de wiebeltax verdwijnen 
en dan zal structurele dekking moeten worden gevonden, waar-
bij alle alternatieven weer kunnen worden bekeken". Valt 
volgens de A.R.-fractie onder „alle alternatieven" ook de 
inflatiecorrectie in het jaar 1973? 

De heer Aantjes (A.R.P.): Ik heb gezegd, dat wij het vol-
gende jaar in de dan bestaande situatie over alle alternatieve 
mogelijkheden opnieuw zullen oordelen. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Is die inflatiecorrectie 1973 
een mogelijkheid volgens de A.R.-fractie? 

De heer Aantjes (A.R.P.): Een kind heeft kunnen vast-
stellen, dat ook in de situatie van dit moment de inflatiecor-
rectie een alternatieve mogelijkheid is. Ik heb mijn mening 
er ook over gezegd en ik ben tot een conclusie gekomen. Als 
het kabinet het volgende jaar in de dan bestaande situatie met 
voorstellen komt, zal ik ze op precies dezelfde wijze beoor-
delen en naar ik vertrouw tot een even juiste conclusie komen 
als ik nu ben gekomen. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Ik neem aan, dat de heer 
Wiegel daaraan dan ook weer zijn fiat zal moeten geven? 

De heer Aantjes (A.R.P.): Dat zal u aan de heer Wiegel 
moetïn vragen. Zover gaat het nu ook weer niet, dat ik al 
namens de heer Wiegel spreek. Tot uw geruststelling kan ik 
zeggen, dat het wel heel ver gaat, maar zover nog niet, althans 
niet als het over de wiebeltax gaat. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Ja, ja. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Heb ik 
al aan de Regering gevraagd, op welke termijn zij het advies 
van de S.E.R. verwacht of hoopt te ontvangen? 

Minister-President Biesheuvel: Neen, dat hebt u nog niet 
gevraagd. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Dan heb ik dat bij dezen gedaan. 
Wat betreft de volkshuisvesting past het bouwprogram bin-

nen hetgeen daarover in het regeerakkoord werd overcenge-
komen. Wij moeten ervoor oppassen de vvoningproduktie niet 
tot het enige criterium van de volkshuisvesting te maken. Een 
volkshuisvestingsbeleid omvat veel meer. Het regeerakkoord 
zegt daarover dat dit totale beleid gevoerd dient te worden 
onder het centrale gezichtspunt van de zorg voor een goede 
en betaalbare huisvesting voor degenen, die daartoe op eigen 
kracht niet in staat zijn. Aan dat criterium zullen wij de be-
groting van dit jaar en in komende jaren het beloid van Minis-
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ter Udink toetsen. Ook dit vraagstuk is oplosbaar, maar ook 
dat hangt vooral af van de mate waarin wij er gezamenlijk in 
slagen de inflatie terug te dringen. 

Hetzelfde geldt voor de positie van de zelfstandigen. Het 
regeringsbeleid ten aanzien van de zelfstandigen toont aan dat 
de Regering begrip heeft voor de moeilijke positie waarin 
grote groepen middenstanders en boeren en tuinders verkeren. 
De zwakke punten in hun positie zijn: het eigen vermogen is 
vooral bij jonge ondernemers vaak te gering om de noodzake-
lijke investeringen te financieren; de inkomens laten vaak on-
voldoende besparingen toe om de economische groei in andere 
sectoren van het bedrijfsleven te volgen; het bedrijf staat of 
valt met de gezondheid van de ondernemer; aan kennis en aan 
ontwikkeling van ondernemerscapaciteit worden steeds hogere 
eisen gesteld. De inflatie heeft deze moeilijkheden nog aan-
zienlijk verscherpt. Een beleid gericht op inflatiebestrijding 
is voor deze groep ondernemers van het allergrootste belang. 

Daarnaast zijn echter meer gerichte maatregelen nodig. Het 
regeerakkoord opent, met de verwijzing naar de commissie-
Van Soest, daarvoor perspectief en in de verschillende begro-
tingshoofdstukken is daarvoor reeds een eerste aanzet te vin-
den. Bij de behandeling van deze begrotingshoofdstukken zul-
len wij daarop nader terugkomen. 

Niet alleen bepaalde bevolkingsgroepen, ook bepaalde regio's 
verkeren ten aanzien van andere in een moeilijke positie. Ik 
denk met name aan het noorden. Er is maar één kader waarin 
het ontwikkelingsbeleid van Noord-Nederland past. Dat is het 
nationale ruimtelijke ordeningsbeleid. Terecht gaat ook dit 
kabinet uit van de tweede nota Ruimtelijke Ordening, waar-
van het meest wezenlijke element is de bevolkingsspreiding 
op nationale schaal: ontlasting van het westen en bevolkings-
groei met name in het noorden. 

Om dat te bereiken moeten duw- en trekkrachten worden 
gemobiliseerd. Duwkrachten vanuit het westen. Ik denk aan 
een selectieve investeringsheffing — komt die er en wanneer 
komt die er? — en aan een meldingsplicht van de industriële 
vestigingen in de randstad. Overweegt de Regeling die? Liever 
tijdig maatregelen van deze aard dan dat de „natuurlijke" duw-
kracht van de milieuvervuiling in het westen er straks toe 
dwingt. Trekkrachten vanuit het noorden. Ik denk aan de 
woningbouw, de infrastructuur, de werkgelegenheid, het on-
derwijs en andere verzorgende voorzieningen. Wij komen 
daarop bij de verschillende begrotingshoofdstukken nog wel 
terug. 

Nu wil ik graag reeds opmerken, dat deze trekkrachten 
één gemeenschappelijk kenmerk moeten vertonen. Dat is het 
best weer te geven met het woord „anticipatie". Wil men 
groei bereiken dan moet men een anticiperende planning han-
teren, vooruitgrijpen op de toekomstige groei. 

Anticipatie is conditio sine qua non voor het slagen van het 
bevolkingsspreidingsbeleid. Anticipatie vergt wezenlijke be-
leidsinzet en dus ook geld. Nationale beleidsdoeleinden nood-
zaken tot ontwikkeling van Noord-Nederland. Regionaal be-
leid is derhalve per definitie nationaal beleid. 

In de financieringssfeer betekent dit, dat het ontwikkelings-
beleid in beginsel betaald behoord te worden uit de algemene 
middelen. Voor het welslagen van het stimuleringsbeleid is 
echter een grote financiële zekerheid nodig. In het A.R.-rap-
port „Groningen, Friesland, Drenthe 1971 en ve rde r . . . . ? " 
is becijferd dat een anticiperend beleid ten aanzien van het 
noorden f 75 miljoen per jaar extra vergt. 

Mijn vraag is nu of de Regering bereid is de mogelijkheid 
in studie te nemen om een deel van de rijksopbrengsten uit 
aardgas voor het noordelijk regionaal beleid af te zonderen. 
Dat zou financiële zekerheid scheppen en ook psychologisch 
van betekenis zijn. 

Wij hebben macht de problemen op te lossen, mits wij het 
samen en zelf willen. Sommigen, die wel willen, maar niet of 
onvoldoende kunnen, moeten geholpen worden. Ik noemde 
al enkele voorbeelden. Anderen, die wel kunnen maar niet 
willen, zullen overtuigd of zelfs gedwongen moeten worden. 

Ik denk bij voorbeeld aan het milieubeheer. In enkele jaren 
tijds komt daar een geheel nieuwe problematiek op ons af. 
Het is geen geringe zaak als mensen overspannen raken door 
geluidshinder en in ademhalingsmoeilijkheden komen door 
smog. Er ontstaat wat de heer Goudzwaard dezer dagen met 
een rake term heeft genoemd een „milieuproletariaat". Waar 
het om gaat, is dat wij niet voor de problematiek capituleren. 
Hier ligt een terrein waar de Regering, ook zonder dat het 
overheidsgeld kost, veel kan doen door overleg en wetgeving, 
ook in internationaal verband. De temporisering in bij voor-
beeld de aankoop van natuurgebieden, behoeft niet noodzake-
lijkerwijs te leiden tot verslechtering van het milieu. De start 
van Minister Stuyt geeft vertrouwen. Met de heer Van Mierlo 
vraag ik aandacht voor de exclamatie van de heer Toxopeus, 
waarbij alle commissarissen van de Koningin zich hebben 
aangesloten. De belangrijkste bijdrage zal echter ook hier van 
ieders eigen en van onze gezamenlijke inzet, ook in de kleine 
milieuverontreiniging, moeten komen. En wij zullen er goed 
aan doen daarbij de zorg voor de geestelijke milieuhygiëne niet 
te vergeten. 

Wie wel willen, maar onvoldoende kunnen, moeten gehol-
pen worden. Het ziet ernaar uit dat tot die sectoren ook delen 
van de dagbladpers gaan behoren. Het zou een wezenlijke ver-
arming zijn als door de wetmatigheid van economische pro-
cessen de verscheidenheid verloren zou gaan. Wie meent, dat 
pas geholpen behoeft te worden als de polarisatie zich vol-
trokken heeft in een liberale en een socialistische dagbladpers 
en een kleurloze regionale pers, wordt kennelijk het meest 
geleid door zijn politieke voorkeur. 

In dit verband wil ik in het algemeen waarschuwen voor 
een subsidiebeleid dat dringt in de richting van de veralge-
menisering. Wat vindt de Regering van de gedachte om in af-
wachting van een meer omvattende wetgeving op het terrein 
van het maatschappelijk en cultureel welzijn op korte termijn 
te komen met een algemene raamwet, waarin de grondslagen 
en de objectieve normen voor het subsidiebeleid zijn vastgelegd? 

Vooruitlopend op de begrotingsbehandeling wil ik een 
enkele opmerking over onderwijs en wetenschappen maken. 
Bij velen blijkt de gedachte te leven, dat onderwijs en weten-
schappen het kind van de rekening zijn geworden van een niets 
ontziende bezuinigingswoede. De cijfers van de begroting wij-
zen het tegendeel uit. Zouden de uitgaven echter in hetzelfde 
tempo als in de afgelopen jaren blijven stijgen, dan zouden 
tegen het jaar 2000 de uitgaven voor onderwijs beslag leggen 
op het gehele overheidsbudget. Enige herbezinning, die nog 
beperkt wordt door toepassing van de profijtgedachte, is daar-
om onvermijdelijk en ten overstaan van andere sectoren een-
voudig een daad van rechtvaardigheid. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik had nog iets willen zeggen over 
de wetgeving ten aanzien van de abortus provocatus, maar ik 
kan mij op dat punt aansluiten bij hetgeen de heer Andriessen 
heeft gezegd. 

Vraagstukken die mede door onze inspanning tot een oplos-
sing kunnen worden gebracht, liggen niet alleen binnen onze 
landsgrenzen. Ik denk daarbij allereerst aan de andere landen 
van het Koninkrijk. 

Wij vertrouwen dat het kabinet de B.B.-lijn, de lijn-Biesheu-
vel-Bakker zal doortrekken. Dat betekent: uitvoering van de 
protocollen. De Koninkrijkscommissie is door ons toegejuicht. 
Ik hoop dat de vice-Minister-President dit spoedig rond krijgt 
en dat de Surinaamse en Antilliaanse regering daaraan van 
harte zullen meewerken. De Minister gaat nu op reis, zij het 
niet als Minister van Financiën, maar als vice-Minister-Presi-
dent. Het moet voor hem een verademing zijn na de afgelopen 
maanden eens het andere jasje te mogen aantrekken. Behalve 
onze goede wensen voor hem zelf, willen wij hem op zijn reis 
nog twee wensen meegeven. In de eerste plaats aandacht voor 
de opvang van Surinamers en Antillianen in Nederland. Ik 
vraag nu geen antwoord, maar vraag wel van hem de mogelijk-
heid te overwegen van een bureau in Suriname waarin voor-
zien wordt in medische begeleiding, in een voogdijregeling 
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Aantjes 
voor minderjarigen en in een redelijk gewaarborgde huisves-
ting. Mijn andere wens is dat de Minister niet alleen aandacht 
zal hebben voor de zware industrie, maar ook voor de basis 
van elk land in ontwikkeling, namelijk de landbouw. Dit zal de 
Minister-President genoegen doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij deze gedachtcnwisseling wil ik 
nog een opmerking van algemene aard maken over de besluit-
vorming in ons parlement. Parlementaire delegaties en com-
missies doen er naar mijn mening verstandig aan, wanneer zij 
terughoudend zijn in het als delegatie en als commissie doen 
van politieke uitspraken over zaken die in het parlement zelf 
onderwerp van discussie dienen te zijn en waarover in het par-
lement beslist moet worden. Parlementaire commissies en dele-
gaties hebben een oriënterende en beleidvoorbereidende, niet 
een beleidbeslissende functie. 

De heer Van Lier (P.v.d.A.): Dit begrijp ik niet helemaal, 
mijnheer Aantjes. Realiseert u zich wel, dat wij verleden jaar, 
ook met uw instemming, een contactplan hebben aangenomen 
voor het contact tussen parlementariërs van de Nederlandse 
Antillen, Suriname en Nederland? Daarin lag vervat dat wij op 
een nieuwe manier met elkaar besprekingen zouden voeren, 
aan de hand van een agenda, zakelijke discussies en uitwisse-
ling van standpunten. Bent u het niet met mij eens, dat nie-
mand in de Kamer een ander kamerlid kan beperken in het 
recht om zijn eigen standpunt naar voren te brengen? Na-
tuurlijk loopt hij dan het risico dat hij daarop kritiek krijgt en 
dat daarover een discussie ontstaat, maar het recht om een 
standpunt naar voren te brengen, kan naar mijn mening door 
niemand in de Kamer aan een ander worden ontzegd. Dat u in 
uw eigen fractie misschien afspraken maakt en beperkingen 
oplegt, is een zaak voor uw fractie, maar voor de Kamer geldt 
geen beperking. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
de heer Van Lier rustig laten uitspreken, want ik kan mij wel 
voorstellen, dat hij zich aangesproken voelde. Dat is dan te-
recht. 

De heer Pors (DS'70): Ik voel mij óók aangesproken. Ik 
meen namelijk, dat men een standpunt kan innemen zonder de 
Kamer daarmee in diskrediet te brengen of de Kamer te verte-
genwoordigen. Wij hebben op reis naar Suriname en de Neder-
landse Antillen ais kamerleden gemeenschappelijk een stand^ 
punt ingenomen en dat daar verdedigd. Ik begrijp niet, wat 
daar tegen kan zijn. 

De heer Schakel (A.R.P.): Dat was dan zeker van de reis-
club. 

De heer Pors (DS'70): Dat standpunt was het standpunt 
van leden van de Eerste en Tweede Kamer die een zelfstandig 
oordeel hadden dat toevallig gemeenschappelijk was. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Zijn er 
misschien nog meer leden van de commissie die naar Suriname 
en de Nederlandse Antillen zijn geweest, die het woord willen? 
Ik kan hen dan beter tegelijk beantwoorden. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Gaat u eerst maar even uw 
gang, mijnheer Aantjes. 

De heer Aantjes (A.R.P.): U anticipeert blijkbaar op de 
volgende reis, mijnheer Den Uyl. Ik heb naar ik meen heel 
zorgvuldig geformuleerd en ik zou de heren Van Lier en Pors 
willen aanraden dan ook te luisteren naar die zorgvuldige for-
mulering. Ik heb van niemand, noch van binnen, noch van 
buiten mijn fractie, ook maar op enigerlei wijze het recht 
willen betwisten een standpunt in te nemen. Ik heb gezegd, dat 
naar mijn mening in het algemeen de taak van parlementaire 
commissies en delegaties oriënterend en beleidvoorbereidend is 

en dat beleidbeslissingen hier worden genomen. Ik heb ook 
gezegd dat ik in het algemeen vind dat parlementaire delega-
ties en commissies verstandig doen terughoudend te zijn met 
het als commissie en delegatie een politiek standpunt over zulk 
een zaak in te nemen. Wat heb ik miszegd? 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Als niet lid van de reisclub 
ook van mijn kant een opmerking. Natuurlijk moet de opmer-
king van de heer Aantjes worden gezien in een bepaalde con-
text, anders zou hij haar op het ogenblik niet maken. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Ik heb ook gezegd: bij dit 
punt. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Wij weten wel waarover wij 
het hebben. Het gaat over het standpunt, ingenomen door de 
betrokken commissie. Daar praten wij over; dat is buitenge-
woon belangrijk. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Neen, neen. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Neen, daarover wil de heer 
Aantjes niet praten, het gaat in het algemeen, maar wij hebben 
wel een aanwijzing van wat hij bedoelt in dit verband. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Neen, ik wens dat volstrekt te 
betwisten. Het gaat niet over het standpunt. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Het gaat over het feit. . . 

De heer Aantjes (A.R.P.): Ja. 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): . . . of een standpunt is inge-
nomen. Wij zijn het dan tenminste over één ding eens. Over 
het feit dat een standpunt is ingenomen maakt de heer Aantjes 
in dit verband de opmerking, dat zo'n commissie terughouding 
past en dat de beslissing aan de Kamer is. 

Natuurlijk is de beslissing aan de Kamer, dat spreekt van-
zelf, maar evenzeer is het het goed recht van kamerleden, in 
commissieverband al of niet verenigd, van hun opvattingen 
blijk te geven en ais dat gebeurt, waarvan in dit verband 
sprake is, in het kader van een door de Kamer nadrukkelijk 
opgedragen en georganiseerde gedachtenuitwisseling met de 
delegaties van de staten van Suriname en de Antillen, dan is 
dat van bijzonder belang. Ik vind dat de opmerking die de heer 
Aantjes in dit verband maakt, uitsluitend tot strekking kan 
hebben de betekenis van het feit dat die commissie een be-
paald standpunt heeft ingenomen, dat groot opzien heeft ge-
baard en naar mijn mening van een zeer grote voortreffelijkheid 
is geweest, te verkleinen. Dat betreur ik bijzonder; ik vind het 
ook heel erg jammer dat de heer Aantjes in dit verband heeft 
gemeend zijn opmerking te moeten maken. Hij heeft daarmede 
naar mijn smaak aan de zaak waar het om gaat schade berok-
kend. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zal 
mij er wel voor wachten mij voor de interruptie van de heer 
Den Uyl er toe te laten verleiden een uitspraak te doen over 
het standpunt.. . 

De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Over het feit dat een stand-
punt is ingenomen. Dat valt de heer Aantjes aan en dat mag 
hij niet doen in dit verband. Natuurlijk niet, want hij berok-
kent daarmee schade aan het standpunt. 

De heer Aantjes (A.R.P.): De heer Den Uyl behoeft niets 
minder te lezen en te horen in wat ik heb gezegd dan ik heb 
gezegd. Hij moet er ook niets meer in horen. Ik vind dat parle-
mentaire delegaties en commissies in het algemeen verstandig 
doen in dit opzicht terughoudend te zijn en ik zou het geen 
goede zaak vinden als het gewoonte zou worden dat niet te 
doen. 
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Aantjes 
De heer Den Uyl (P.v.d.A.): Ik wil volstaan met te consta-

teren dat ik het voortreffelijk vind dat die commissie in dit 
verband een duidelijk standpunt heeft ingenomen. Ik ben die 
commissie daarvoor zeer dankbaar. 

De heer Aantj<?s (A.R.P.): Ik wil nog één keer dan heel 
goed zeggen, omdat de heer Den Uyl weer heeft geprobeerd 
dat te suggereren, dat ik op geen enkele wijze het recht van 
welk kamerlid dan ook heb betwist noch wil betwisten een 
standpunt in te nemen. 

Ten aanzien van de ontwikkelingssamenwerking wil ik mijn 
waardering uitspreken voor de benadering die spreekt uit het 
initiatief van Minister Boertien overleg te gaan plegen met de 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het Nederlands 
Economisch Instituut om na te gaan of en op welke wijze een 
herschikking van produktie en handel ten behoeve van de ont-
wikkelinsslanden mogelijk is. Bij de forse beleidsombuigingen 
die het kabinet heeft moeten toepassen, is de ontwikkelingssa-
menwerking tot onze voldoening vrijwel geheel buiten schot 
gebleven. Overigens geldt ook hierbij dat de beste bijdrage, diie 
wij allen eraan kunnen leveren, is het terugdringen, van de in-
flatie. Het is niet alleen een zaak van regeringen en internatio-
nale machten, wij kunnen er echt zelf iets aan doen. Pro-
b'emen oplossen door eigen inspanning, door helpen wie niet 
kunnen en door te overtuigen en te pressen die niet willen, dat 
zijn ook de aspecten die het buitenlands beleid moeten bepalen 
en die ik tot mijn voldoening in sterke mate in de uiteenzet-
tingen van de nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken terug-
vind. 

Helaas is dat alles zonder bewapening nog niet mogelijk. 
Wie er anders over denkt, moet zich maar eens afvragen, hoe 
het Israël in 1948, in 1958, in 1968 en in 1971 zou zijn ver-
gaan als het vrede en veiligheid zonder bewapening had willen 
behouden. Onze trouw aan de N.A.V.O. dient boven alle 
twijfel te zijn, de N.A.V.O. als vrede bewarend èn vredestich-
tend orgaan. Dat stelt eisen aan de integriteit. Ook al is niet 
iedere smet op dit vrijheidsschild een reden het te verwerpen, 
wij mogen er niet in bei asten. Minister Schmelzer erkent dat 
blijkens zijn ondubbelzinnige uitlatingen in de memorie van 
toelichting over Portugal en hij is duidelijk niet voornemens 
daarin passief te blijven. Over die opstelling verheugen wij ons. 
Hij staat voor de niet gemakkelijke opgave alle N.A.V.O.-part-
ners en de N.A.V.O.-leiding van deze zienswijze te over-
tuigen, te doordringen en met concrete voorstellen tot activi-
teit te bewegen. 

Over de verhouding N.A.V.O.-Warschau-Pact heb ik bij het 
debat over de regeringsverklaring al uitvoerig gesproken. Nu 
alleen nog deze opmerking: Wie door de smetten die door Por-
tugal en Griekenland aan de N.A.V.O. kleven het zicht op het 
fundamentele verschil tussen beide pacten mocht dreigen kwijt 
te peraken, bedenke dat dit verschil het duidelijkst hieruit 
blijkt: Wie uit de N.A.V.O. wil treden, kan dit van de ene dag 
op de andere, althans van het ene jaar op het andere doen. Die 
ai leen nog maar de verdenking wekt dat hij wel eens uit het 
Warschau-Pact zou kunnen willen treden, wordt al bij voor-
baat door zijn „bondgenoten" onder de voet gelopen. 

De heer Wiebenga (P.S.P.): Ik wil aantekenen, mijnheer 
Aantjes, dat uw lichtgelovigheid wat het eerste deel van uw 
stelling betreft naar mijn mening ook iets van naïviteit in-
houdt. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Ik geloof er volstrekt in, mijn-
heer Wiebenga. Als wij gebruik zouden maken van ons recht, 
volgend jaar uit de N.A.V.O. te treden, is er geen sterveling 
die gelooft, dat Amerika ons onder de voet zal lopen zoals 
Rusland Tsjecho-Slowakije onder de voet heeft gelopen. 

De heer Wiebenga (P.S.P.): Er zijn wel een paar sterve-
lingen, die dat geloven en die daarvoor een goede reden heb-
ben ook. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Dat zijn dan de kleingelo-
vigen. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij de beoordeling van N.A.V.O. en 
Defensie kan ik niet loskomen - ik ben ervan overtuigd, dat er 
in deze Kamer meer zijn - van het beeld van het Tsjechische 
parlementslid, dat ternauwernood zelf het Duitse concentra-
tiekamp, waarin hij zijn vrouw had verloren, overleefde en die 
bij het afscheid van onze parlementaire delegatie in 1969 tegen 
ons zei: Ik heb toen van velen een einde vol verschrikking ge-
zien; nu wacht ons een verschrikking zonder einde. Het is een 
droevig maar reëel feit, dat niets garandeert dat het ons zonder 
de N.A.V.O. niet net zo zou vergaan. 

Met instemming heeft onze fractie ook kennis genomen van 
de principiële stellingname ten aanzien van de apartheid. Te-
recht wordt de taak van Nederland bij een duidelijke en ondub-
belzinnige afkeuring van het beginsel van de apartheid primair 
gezocht in de dialoog met Zuid-Afrika. Als men die dialoog 
ernstig wil, offert men de mogelijkheden daartoe niet op aan 
binnenlands partijpolitiek stuntwerk, zoals hier verleden week 
is opgevoerd. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Mijnheer de Voor-
zitter! Deze keer trek ik het mij persoonlijk aan. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Dat hebt u goed begrepen. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): De P.P.R. was van 
plan, aan dat gesprek deel te nemen tot een half uur ervoor er 
een brief van de Zuidafrikaanse ambassade op tafel lag met 
een verklaring van de drie heren, dat zij alleen bereid waren te 
praten in het kader van een welwillendheidsonderzoek van col-
lega's. Voor mij betekende dat, dat de vertegenwoordigers van 
het Nederlandse volk zouden gaan praten met de vertegen-
woordigers van het Zuidafrikaanse volk en als ik dat ging 
doen, had ik het gevoel, daarmee mijn zwarte medemensen te 
verraden. Wat dat met partijpolitiek te maken heeft, begrijp ik 
niet. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Ik ben daar niet geweest en ik 
ben er ook niet voor uitgenodigd. Ik heb uit de commentaren 
na afloop overigens niet begrepen, dat er van een bijzonder 
grote mate van welwillendheid sprake was. Ik ga af op dat-
gene, wat wij er publiek van gezien hebben; de heer De Gaay 
Fortman vestigt daarop terecht de aandacht. In dat licht hand-
haaf ik hetgeen ik heb gezegd. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Het is toch wel bjj-
zonder teleurstellend in dit gebouw als alles, wat wij doen, met-
een wordt opgevat als te zijn gedaan vanuit partijpolitieke mo-
tieven. Ik hoop, dat mijnheer Aantjes kan begrijpen, dat som-
mige mensen zich bij bepaalde problemen emotioneel en 
in de eerste plaats als mens betrokken voelen en dat de ge-
dachte aan partijpolitiek in dat verband bij hen niet opkomt. 

De heer J. N. Schollen (A.R.P.): Het is mij, mijnheer de 
Voorzitter, een raadsel, waarom de heer De Gaay Fortman 
zich ineens blind staart op een bezoek van collega's uit Zuid-
Afrika. Dit bezoek was reeds meer dan een half jaar geleden 
als zodanig aangekondigd. Ik kan mij dan ook niet voorstellen, 
dat de heer De Gaay Fortman een half uur voor de bijeen-
komst nog wèl wil spreken en door binnenkomst van de betref-
fende brief niet meer. Dat is voor mij volstrekt ongeloof-
waardig. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Kan dit 
probleem niet nog eens apart op de agenda worden geplaatst, 
zodat de heren die erbij zijn geweest er met elkaar nog eens 
over kunnen praten? 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R;): Mijnheer de Voor-
zitter! Ik kan best begrijpen, dat sommigen een ander stand-
punt willen innemen. Daarom gaat het niet... 
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De heer Aantjes (A.R.P.): . . . en die zich daar ook emotio-
neel en als mens bij betrokken voelen, mijnheer De Gaay 
Fortman! 

De heer De Gaay Forfman (P.P.R.): Precies, precies, dat 
kan . . . 

De heer Aantjes (A.R.P.): Monopoliseert u dat vooral niet 
voor u alleen! 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Precies, dat kan ik 
mij helemaal voorstellen. Daarom zou de gedachte ook niet bij 
mij opkomen om die mensen te verwijten, dat zij het voor par-
tijpolitiek gewin deden. 

De heer Schakel (A.R.P.): En hoe verklaart de heer De 
Gaay Fortman dan dat er toen toevallig ook 40 televisie-
mensen op de gang waren?! 

De heer Voogd (P.v.d.A.): De heer Aantjes moet wel be-
denken, dat een dialoog met Zuid-Afrika in wezen betekent 
een dialoog met blank Zuid-Afrika; voor een dialoog met de 
anderen krijgt men namelijk niet de kans. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik durf 
bijna niet verder te spreken, want ik bemerk, dat al mijn frac-
tiegenoten mij te hulp willen komen! 

Vrede bewaren en vrede stichten. Onze verantwoordelijk-
heid houdt bij de grenzen van de N.A.V.O. niet op, maar be-
gint daar eerst goed. Ik denk aan Oost-Pakistan. Het meest 
urgente probleem is thans dat miljoenen vluchtelingen van 
honger dreigen om te komen, indien niet op veel groter 
schaal hulp wordt verleend en deze hulpverlening niet beter 
wordt gecoördineerd. Ik constateer met instemming, dat de 
Nederlandse Regering deze financiële hulpverlening niet wil 
overlaten aan particuliere acties (hoe belangrijk deze ook 
zijn) en zich metterdaad bereid getoond heeft, bedragen 
hiervoor uit te trekken. 

Helaas is het niet alleen een probleem van financiële hulp-
verlening. Ten diepste is het een politiek vraagstuk, waarbij 
men alleen maar mag hopen en bidden, dat de oplossing ervan 
niet gezocht zal worden in een subcontinentale oorlog. Van 
ons mag worden verwacht, dat wij in deze zaak, die tot één 
van de grootste drama's van de geschiedenis dreigt uit te 
groeien, tot een stellingname komen. Men kan niet volstaan 
met de opmerking, dat het hier een binnenlandse aangelegen-
heid betreft. Er zijn situaties, waarin zoveel gebeurd is, dat dit 
argument zijn geldigheid verliest. Een vertegenwoordiger van 
„Bangla Desj" zei onlangs: „De gedachte van de ene staat Pa-
kistan ligt definitief begraven onder de miljoenen lijken van 
Oost-Pakistaners". Hij kon weleens gelijk hebben. 

Of er een politiek rechtvaardige oplossing komt, hangt mede 
af van wat de omringende landen en van wat de grote mogend-
heden willen. 

De grote vraag, die ons vooral aangaat, is, hoe het Westen en 
in het bijzonder de Verenigde Staten zich opstellen. Door de 
NAVO zijn wij politiek en militair met de Verenigde Staten 
verbonden. De houding van Amerika ten opzichte van de grote 
wereldproblemen wordt daardoor als representatief voor het 
gehele Westen ervaren. Daarom mag van Nederland worden 
verwacht, dat het samen met andere bondgenoten de Ameri-
kaanse Regering ervoor waarschuwt, dat zij in haar Pakistan-
beleid niet aan de verkeerde kant komt te staan. Daarbij mag 
worden bedacht, dat er ook in de Verenigde Staten zelf velen 
zijn, zoals senator Edward Kennedy, die dit eveneens zo zien. 
Er behoeft niet te worden gekozen tussen de stellingname van 
China of van Rusland; er behoeft alleen te worden gekozen 
voor het vervolgde volk van Oost-Pakistan. 

In de Troonrede, in de memorie van toelichting op de be-
groting van Buitenlandse Zaken en in de rede van de Minister 
van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Naties wordt Peking 
wèl en Taiwan niet genoemd. Ik verwijs in dit verband naar 
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mijn opmerkingen in het debat over de regeringsverklaring. 
Kort samengevat komt het hierop neer; Wij zijn vóór toelating 
van Peking-China tot de Verenigde Naties, ook tot de Veilig-
heidsraad, maar niet met uitstoting van Taiwan uit de volkeren-
organisatie. Ik voeg daaraan toe, dat dan Taiwan uiteraard de 
pretentie moet prijsgeven geheel China te vertegenwoordigen. 
Dat moet ons inziens de opening bieden om uit de impasse te 
geraken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom aan het slot. Het kabinet 
doet een geweldig appèl op ieders medewerking. Ik wil dit na-
mens mijn fractie krachtig ondersteunen. Het kabinet heelt 
veel vertrouwen in het overleg. Ik hoop, dat het sociaal 
overleg niet alleen een anti-inflatieoverleg zal zijn, doch veel 
breder. Ik herinner aan de suggestie van de voorzitter van het 
C.N.V., de heer Lanser, voor een beraad van Rejering en be-
drijfsleven over de gehele maatschappelijke ontwikkeling en 
maatschappijstructuur. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit kabinet is gebrek aan visie en 
perspectief verweten. De regeringsverklaring gaf daartoe aan-
leiding. De Troonrede was op dit punt al beter. De memories 
van toelichting op een aantal begrotingen en het optreden van 
verschillende ministers geven daaraan reeds een duidelijker re-
liëf. 

Mijnheer de Voorzitter! Godfried Bomans heeft eens ge-
schreven: „Politiek is niets anders dan het nauwkeurig waar-
nemen van sociale stromingen en deze tijdig, niet te vroe<; en 
niet te laat, kanaliseren. Wacht u voor politici met eigen 
ideeën!" 

Mijnheer de Voorzitter! Godfried Bomans is de zoon van 
een kamerlid en ik weet niet hoeveel illusies ik mij mag maken 
ever het oordeel, dat mijn eigen zoon te zijner tijd over het po-
litieke bedrijf zal hebben. Toch heeft Bomans ongelijk, want 
het zijn tenslotte de ideeën, die de wereld regeren. Daarom 
komt het op de aard van die ideeën aan, ook bij een kabinet 
dat steunt op drie politieke stromingen en op vijf politieke par-
tijen. 

De heer Berger (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben er 
zo langzamerhand achter, waarom een beroemd man in de Ne-
derlandse literatuur, het was niet Godfried Bomans, zich kon 
veroorloven te zeggen: „Publiek, ik veracht u", om daarna ook 
nog applaus te krijgen. Niemand van de aanwezigen rekende 
zich namelijk tot degenen, die veracht werden, maar allen tot 
de uitverkorenen, die mede konden verachten. Zo, mijnheer de 
Voorzitter, gaat het ook een klein beetje met de verlaging van 
de verhoging. Ik gebruik opzettelijk niet het woord „bezuini-
ging", want van wezenlijke achteruitgang van de overheidsuit-
gaven is geen sprake, hooguit van het beheersen van de ex-
pansie, van het beheersen van de groei. Als je mensen, waar 
dan ook, op straat, of in de huiskamer, in cafés of op voet-
balvelden spreekt, dan zijn zij het er allemaal over eens, dat 
het niet goed gaat met Nederland, dat de inflatie tot staan ge-
bracht moet worden, dat de ideeën van Drees en van anderen 
nog zo gek niet zijn. Maar zo gauw deze algemene instelling 
wordt omgezet in concrete maatregelen voor bepaalde 
groepen, begint pas de ellende. 

Iedere Nederlander is van oordeel, dat de nationale eco-
nomie gesaneerd dient te worden, maar niemand is voorlopig 
bereid zijn hemdsmouwen op te stropen om de daarvoor nood-
zakelijke injectie te ontvangen, zeker niet als eerste. In Neder-
land nebben we een groot tekort aan huizen, maar een ontel-
baar aantal heilige huisjes. Mijnheer de Voorzitter! Voor de 
bestrijding van de inflatie, voor de sanering van onze eco-
nomie, is nu eenmaal meer nodig, dan de bereidheid de feiten 
onder ogen te zien, namelijk ook de wil om moeilijke en zware 
beslissingen te nemen en te aanvaarden. Maar, mijnheer de 
Voorzitter, ik zit nu onbewust al in de nationale politiek en 
daar wou ik het toch niet bij laten. Ik vind namelijk, dat bij de 
aanvang van de algemene beschouwingen tot de begroting een 
verwijzing naar de algemene economische situatie in de wereld 
beslist niet overbodig is. Ik weet wel, dat wij heel erg met ons-
zelf bezig zijn en dat is ook begrijpelijk. Wij stikken in de 
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problemen en moeilijkheden, maar alle water van de zee wast 
niet af, dat wij een klein landje in deze wereld zijn. 

De positie van Nederland in de wereld en de betekenis van 
onze buitenlandse politiek kunnen wij alleen op zakelijke wijze 
schatten als wij ons er goed van bewust zijn, dat wij in dit eco-
nomisch geheel geen hoofdrol spelen, maar anderzijds ook niet 
een onbelangrijke rol. Nederland behoort tot de 10 rijke 
landen, die in de besprekingen omtrent de doüarcrisis een bij-
zondere positie innemen. Ik weet wel, mijnheer de Voorzitter, 
dat er Nederlanders zijn, die zich bijna generen voor het feit, 
dat wij tot die tien rijke landen behoren, ja sterker nog, dat het 
feit, dat wij tot die tien rijke landen behoren, als het ware een 
bewijs van onze grote verdorvenheid is. Zover gaat ons poli-
tiek masochisme niet. Wij zijn niet van plan mee te werken aan 
een verzwakking van onze positie, een positie, die ondanks alle 
ellende en alle fouten, die wij maken, ons in staat stelt hervor-
mingen en verbeteringen van de maatschappelijke structuur 
door te trekken en die ons de gelegenheid biedt in de wereld 
mee te werken aan de verdediging en de verbetering van de de-
mocratie. Wij willen inderdaad een democratie met een men-
selijk gezicht en daarom wijzen wij, hoe weinig modieus dat 
ook moge klinken, systemen af, die op gezette tijden tanks 
over dat gezicht laten rollen. 

De wereld verandert en mensen veranderen met die wereld, 
maar dat alles doet niets aan het feit af, dat er geen genade 
bestaat voor afwijkingen binnen de machtssfeer van het Russi-
sche communisme. En dat alles doet ook niets aan het feit af, 
dat er o.a. ook een spanning op de rand van de koude oorlog 
bestaat tussen het Russische en het Chinese communisme. 

Ik heb geen behoefte politieke scherpslijpers te citeren, ik 
houd mij gemakshalve maar bij wat ik zou willen noemen 
voorzichtige deskundigen, zoals het Britse instituut voor strate-
gische studies. Die vertellen mijn fractie en mij, dat de Russi-
sche macht groeiende is en die vertellen mij tegelijkertijd van 
de stagnatie en de relatieve achterstand van de Amerikaanse 
bewapening. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik houd niet van geladen woorden. 
Ik spreek niet - als ik over Amerika spreek - van een vol-
maakte vrije wereld, maar wel van een wereld, waarin de vrij-
heid een kans heeft en verder kan groeien en kan worden be-
vochten. 

Mijnheer de Voorzitter! Een streven naar ontspanning is een 
geweldig belangrijke zaak, maar voor de ontspanning zijn er 
tenminste twee nodig. Een ontspanning, die aan de ene kant 
ernstig wordt bedreven en aan de andere kant noch door 
daden, noch door gezindheid, noch door politiek, maar slechts 
door loze verklaringen wordt geïllustreerd, ligt heel ver af van 
de werkelijke ontspanning, die wij nastreven. Ontspanning, die 
wordt nagestreefd uit een positie van economische stagnatie of 
stagflatie en die ten doel heeft door vermindering van politieke 
en militaire inspanningen tegemoet te komen aan verlangens 
naar een gemakkelijke en aangenamer leven, zulk een ontspan-
ning leidt alleen tot versterking van de machtspositie der te-
genpartij. En daaraan hebben wij geen behoefte. 

Normale, gewone burgers van alle rangen en standen willen 
niet een lager, maar een hoger welvaartspeil. Er zijn maar heel 
weinigen, al roeren zij zich geducht, die verlaging van ons le-
venspeil voorstaan en die dat voorstaan omdat wij als het ware 
moeten boeten voor de zonden van onze vaderen en voor de 
fouten, die wij ook zelf nog elke dag begaan. Sommigen 
maken het nog wat bonter en ingewikkelder door tegelijkertijd 
te pleiten voor een hoger levenspeil en de afbraak van de 
weerbaarheid. Indien zij gelijk zouden krijgen, zou ons dat 
zowel onze welvaart als onze vrijheid kosten. Wij doen dan 
ook niet mee aan een politiek, die gebaseerd is op de gemak-
zucht van die Amerikanen die de onwil vertegenwoordigen 
om de lasten te dragen, die aan de positie van een super-mo-
gendheid zijn verbonden. Met andere woorden, wij staan niet 
onkritisch tegenover Amerika. In vele opzichten niet. Een van 
de punten van onze kritiek is de neiging in Amerika het aan-
deel van de Verenigde Staten in onze totale militaire sterkte te 

verminderen. Maar, mijnheer de Voorzitter, die kritiek is al-
leen dan geloofwaardig en oprecht, als wij tegelijktertijd oog 
hebben voor eigen tekorten op dit terrein en als wij duidelijk 
durven uitspreken, dat wij de Amerikanen steunen in hun 
streven om de Europese staten te bewegen, het Europese aan-
deel in de gemeenschappelijke krachtsverhouding te vergroten. 
En dat betekent dus ook het Nederlandse aandeel waarbij ik 
ervan uitga dat de huidige Amerikaanse politiek niet de rich-
ting van een zich losmaken van Europa uitgaat. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kan hier natuurlijk niet de begro-
ting van Buitenlandse Zaken bespreken, maar ik wil er toch 
graag op wijzen dat wij er geen bezwaar tegen hebben, dat de 
Chinese Volksrepubliek wordt toegelaten tot de Verenigde Na-
ties. In feite gaat het natuurlijk niet alleen om dit lidmaat-
schap, waardoor Rood-China medeverantwoordelijkheid 
draagt voor de wereldvrede, maar ook om een poging Rood-
China in een minder ongelijkwaardige positie tegenover de 
Sovjet-Unie te brengen. Daartegen is geen enkel bezwaar, 
maar dat betekent tegelijkertijd dat het niet gaat om een capi-
tulatie voor Mao, en dat dus het uitstoten van Taiwan uit de 
Verenigde Naties niet nodig en niet gewenst is en dus ook niet 
door onze Regering actief of passief gesteund dient te worden. 
Overigens veroorloof ik mij een sterk scepticisme tegenover 
de uitvoerbaarheid van dit Nixon-gambiet. 

Mijnheer de Voorzitter! In dit kader wil ik nog een geheel 
andere opmerking maken. Bondskanselier Willy Brandt is 
bezig goals te maken, waar De Gaulle hoog over het doel 
heen trapte. Ik hoop dat onze Minister van Buitenlandse Zaken 
bij het a.s. staatsbezoek of geheel los daarvan zal pogen een zo 
duidelijk mogelijk inzicht te krijgen in de voordelen, maar ook 
in de eventuele nadelen of gevaren van de Duitse Oost-poli-
tiek. Wij maken ons bezorgd over de ontwikkeling van Eu-
ropa. Dat betekent geenszins dat wij afkerig zijn van een zoge-
naamde Europese Veiligheidsconferentie; integendeel, als 
maar vaststaat dat op die conferentie alle zaken aan de orde 
komen, die oorzaak zijn van het reeds vele jaren bestaande ge-
voel van onveiligheid in Europa. Een hoofdpunt is hierbij de 
reeds 25 jaar voortdurende aanwezigheid van grote Sovjetle-
gers in het hart van Europa. Overigens is niet alleen de Euro-
pese situatie verontrustend. In het Nabije Oosten ligt een grote 
hoeveelheid gevaarlijke brandstof opgehoopt en wanneer Sadat 
deze brandstof tot ontsteking zou brengen, dan is het duidelijk, 
dat de gevolgen hiervan zich niet zullen beperken tot het Nabije 
Oosten. 

Voor vandaag wil ik niet meer zeggen over de buitenlandse 
politiek, doch nog slechts de opmerking maken, dat wij gespan-
nen afwachten wat de pas geïnstalleerde commissie voor de de-
fensie, de zgn. brede commissie, heeft te zeggen. Wij zijn voor 
een defensie, die ons militair sterker maakt dan de tegenwoor-
dige. De uitgaven voor de defensie vormen de extra-premie, 
die betaald moet worden om onze verworvenheden veilig te 
stellen. Zo gezien, is deze premie, hoe beroerd het ook is, haar 
te betalen, even zinvol als de bijna 20 pet. voor de sociale ver-
zekeringswetten. Dat sluit doelmatigheid en reorganisatie 
echter niet uit. Integendeel. Doelmatigheid en reorganisatie 
zouden wel eens een belangrijke bijdrage voor een betere de-
fensie kunnen zijn. Ik hoop, dat de defensiecommissie ook 
deze kant van de zaak grondig zal bezien. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben ingestemd met de be-
dragen, welke bestemd zijn voor de ontwikkelingshulp. Tot nu 
toe moeten wij daarbij erkennen, dat de offergezindheid van 
Nederland gepaard gaat met een betalingsbalanstekort, terwijl 
wij èn onze binnenlandse uitgaven èn onze ontwikkelingshulp 
wezenlijk zelve zouden moeten betalen. Daar lag en ligt onze 
aarzeling tegenover de hoogte van het bedrag. 

Mijnheer de Voorzitter! Nog enige andere, wat algemene 
problemen. Onze overbevolking is een vraagstuk van het 
grootste gewicht, omdat het met tal van andere problemen ver-
bonden is. Wij zijn een heel klein landje van 33 000 vierkante 
kilometer grootte met 13 min. inwoners. Wij zitten als het 
ware boven op elkaar en in het westen nog eens extra, omdat 
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zowel onze bevolking als de industrie en kantoren zeer slecht 
gespreid zijn. Het resultaat van een en ander is gebrek aan 
ruimte in het westen en een relatief welvaartstekort in andere 
gebieden. Een gevolg van dit alles is dan ook vervuiling, smog, 
gebrek aan recreatie, onevenwichtigheid en agressie en een 
geweldig huisvestingsprobleem. 

Als het zo doorgaat, zal het nog ernstiger worden. Dan zal 
onze bevolking in het jaar 2000 zo tegen de 17 a 18 min. 
mensen belopen zonder immigratie en dit betekent, dat de ver-
vuiling, die zich thans in hoofdzaak concentreert om het Euro-
poortgebied, zich in een veel groter gebied gaat manifesteren. 
Ik behoor niet tot de pessimisten, maar wij mogen onze oren 
niet dicht houden voor de waarschuwingen van deskundigen. 
Wat baat het de mens, indien hij alle schatten der wereld ver-
werft en schade lijdt aan zijn ogen, keel, longen en hart. In dit 
verband moge ik o.a. verwijzen naar een artikel in „Het Pa-
rool" van zeven oktober jl., getiteld „Enorme ramp bedreigt 
de wereld". 

Ik ben er volkomen van overtuigd, dat beperking van de be-
volkingstoeneming, ook door afneming van de immigratie en 
een betere spreiding, één van de belangrijkste taken van de ko-
mende jaren moet zijn. Dat betekent, dat, willen we deze pro-
blemen aankunnen, wij niet bij de pakken neer kunnen gaan 
zitten; dat betekent een bewuste bevolkingspolitiek, een be-
wuste ruimtelijke ordeningspolitiek en niet minder een recrea-
tiepolitiek op hoog niveau. Dit zijn zeer belangrijke opgaven. 
Het is mij daarom niet duidelijk, waarom de pil en daarmee te 
vergelijken andere anticonceptionele middelen geen deel van 
het ziekenfondspakket zouden kunnen uitmaken. Het is be-
langrijk, het abortusvraagstuk op te lossen en het is natuurlijk 
nodig bij dit vraagstuk rekening te houden met godsdienstige 
en levensbeschouwelijke gevoelens van anderen, evenals met 
de inzichten van deskundigen en de gevoelens van betrok-
kenen. Maar het is even belangrijk om ervoor te zorgen, dat 
zo weinig mogelijk vrouwen voor dit vraagstuk komen te staan. 
Daarom vraag ik met klem het kabinet zich nadrukkelijk te 
bezinnen op de mogelijkheid van verstrekking van de anti-con-
ceptiepil en daarmee te vergelijken andere middelen in het zie-
kenfondspakket. Ik weet, dat dit een belangrijk en een teer 
vraagstuk is, maar het is ook zo'n gewichtig vraagstuk, dat wij 
er niet omheen kunnen. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij de besprekingen van het regeer-
akkoord heb ik reeds gezegd, dat dit kabinet voor een aantal 
maatregelen komt te staan, die niet eenvoudig te nemen zijn, 
maar die zullen moeten worden genomen om een werkelijke 
sociale politiek te kunnen voeren. Ik heb erop gewezen, dat 
voor ons de woningbouw één van de allerhoogste prioriteiten 
is, niet alleen naar aantal, maar ook naar kwaliteit en ook 
naar betaalbaarheid; dat voor ons een spoedige verhoging van 
de A.O.W.-uitkering heel erg belangrijk is, omdat het hier om 
mensen gaat, die vaak worden vergeten en die dikwijls stille 
armoede lijden. Ik heb mogen wijzen op de uitkeringen aan de 
z.g. oud-invaliden en op de verbetering van de sociale positie 
van de zelfstandigen. Ik herinner mij, dat ik heb gezegd, dat 
een kabinet, dat deze doelen nastreeft een „sociaal" kabinet 
genoemd mag worden en daarvoor de nodige maatregelen zal 
moeten nemen en moeten durven nemen. Ik kom op dit alles 
nog terug. De begrotingen en de miljoenennota liggen nu voor 
ons en daarover moeten wij nu oordelen. Ik herinner mij, dat 
op 2 maart mevrouw Van Someren-Downer, ons geacht oud-
medelid van de Tweede Kamer, en de heer Drees voor de tele-
visie debatteerden over de financiële en economische positie 
van ons land. In dat debat speelde het artikel van de heer 
Drees in het „Algemeen Dagblad" van 2 maart een zeer grote 
rol. In dat debat, zei mevrouw Van Someren ongeveer: „Hoe 
kunt u, mijnheer Drees, mijnheer Witteveen zo attaqueren, hij is 
een bekwaam econoom en een wijs en honorabel man". Mijn-
heer de Voorzitter! De heer Witteveen is een uiterst bekwaam 
econoom en is een uiterst integer man, maar de expansie van 
de uitgaven bij ongewijzigd beleid is dan toch maar uit de 
hand gelopen. Zelfs nog meer dan de heer Drees voorspelde. 

En die is - ik ben zijn partijgenoot, maar ik mag het zeggen -
toch ook waarlijk Nederlands grootste optimist niet. Hoe het 
ook zij, de tegenvallers in 1971 betekenen voor de begroting 
van 1972 een stijging van de relevante uitgaven van 500 min. 
en van de salaris- en pensioenmaatregelen van bijna 1 mld. 
Natuurlijk hebben wij ingestemd met een onderzoek naar het 
tekort van 3,9 mld., dat is namelijk een heel belangrijke zaak. 
Maar ik heb de neiging, mijnheer de Voorzitter, om te zeggen, 
dat ik eigenlijk nog belangrijker zou vinden, instelling van een 
studiegroep van zeer deskundigen inzake de wenselijke omvang 
van het structurele begrotingstekort en het gebruik van de 6 
pct.-norm. Want, mijnheer de Voorzitter, wij werken met sy-
stemen. Wij hebben eerst - om maar niet te ver in de geschie-
denis terug te gaan - de Romme-norm voor de uitgaven ge-
kend. Deze stond een stijging toe parallel aan die van het nati-
onale inkomen. Wij kennen nu het Zijlstra-kader. 

Dat is een neutrale ruimteberekening, gebaseerd op een 
trendmatige groei van het reële nationale inkomen, thans van 
4,8 pet., en een progressiefactor van 1,25. Met behulp van 
deze norm kan men dan de politieke keuze maken ten aanzien 
van de vraag of een groeiend overheidsinkomen zal worden aan-
gewend om de uitgaven te vergroten, dan wel de belastingen te 
verlagen, dan wel een combinatie van beide. 

In deze Kamer hoef ik het voordeel van zo'n systeem na-
tuurlijk niet uiteen te zetten. Maar, mijnheer de Voorzitter, het 
is natuurlijk vervelend en verwarrend, als de praktijk zover 
afwijkt van de trend. Want geschat wordt, dat de volumestij-
ging van het nationaal inkomen aanzienlijk zal achterblijven 
bij het aangenomen gemiddelde en in plaats van 4,8 pet. 
slechts 3 pet. zal bedragen. Bovendien verwacht men, dat in 
1972, onder meer als gevolg van inkomensverschuivingen, de 
progressie beneden de 1,25 zal blijven. 

Een en ander heeft ertoe geleid, dat in de begroting wel een 
beslag op de ruimte van 6 pet. wordt gelegd ten behoeve van 
de uitgaven, maar dat er aanmerkelijk minder aan belasting-
middelen zal binnenkomen. Nu ben ik geenszins van mening, 
dat het kabinet ten onrechte het 6 pct.-kader heeft gehanteerd. 
Het kon niet anders en er staat thans geen beter systeem ter 
beschikking. Maar dat alles doet niets aan het feit af, dat het 
de moeite waard is na te gaan of dit Zijlstra-kader nog wel 
valt te hanteren in deze periode. Herbezinning op de ruimtebe-
rekening dringt zich als het ware vanzelf op. In E.S.B, van 6 
oktober is daarop dan ook door verschillende schrijvers uit-
voerig gewezen. 

Op pagina 28 van de miljoenennota kan men lezen, dat van 
de uitgavenstijging in 1972 als 5,1 mld. afgaat; 2,7 mld. voor 
algemene salarismaatregelen en 1,5 mld. voor verwachte prijs-
stijgingen. Er rest dus 900 min. voor taakuitbreiding. Dat is 
één gegeven. 

Het tweede gegeven is, dat de beleidsombuigingen van 1100 
min. bestaan uit 700 min. werkelijke uitgavenbeperkingen en 
375 min. toepassing van de profijtgedachte. Het derde gegeven 
is, dat de belastingdruk stijgt ten opzichte van 1971 met 0,5 
pet. exclusief wiebeltax en met 0,8 pet. inclusief wiebeltax. De 
samenstelling van deze 0,8 pet. is: 

I. de belastingdruk, exclusief tijdelijke maatregelen 0,2 
pet.; 

II. de invloed van de belastingdruk door de verhoging van 
de wiebeltax 0,3 pet.; 

III. de drukverzwarende werking van andere tijdelijke fis-
cale maatregelen bedraagt 0,3 pet. 

Samen 0,8 pet. 
Conclusie: 
A!s gevolg van de sterke prijsstijgingen is bij een belasting-

drukverhoging van 0,8 pet. toch slechts een reële uitgavenstij-
ging mogelijk van 900 min. en dan nog onder voorwaarde van 
het realiseren van voor 1,1 mld. aan beleidsombuigingen. Dit 
betekent, dat veel ambitieuzer programma's - en die zijn vóór 
de verkiezingen op tafel gelegd - tot een veel grotere belas-
tingdrukstijging zouden leiden. Zonder beleidsombuigingen of 
met geringere beleidsombuigingen zou deze stijging uiteraard 
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nog meer bedragen. Een extra-uitgave van bij voorbeeld nomi-
naal 1 mld. zou nog eens een extra druk van 0,8 pet. bete-
kenen. Afgezien van alle rekensommetjes is het duidelijk dat 
een kabinet, dat becritiseerd wordt om zijn beleidsombui-
gingen, om wat men noemt zijn bezuinigingen, uiteraard 
minder uitgeeft en dus ook minder opeist, dan een kabinet dat 
meer wil uitgeven en dus de belastingen wil verhogen. In dit 
kader een tweede opmerking, en wel een over de inflatiecor-
rectie, maar ook over de wiebeltax. Er is naar mijn gevoel wel 
degelijk een duidelijk verschil tussen beide. Door het belasting-
progressie-effect bij inflatie worden trekkers van zeer uiteenlo-
pende inkomens verschillend getroffen. Wie een zeer hoog in-
komen heeft en bij voorbeeld 70 pet. marginale inkomstenbe-
lasting betaalt, heeft geen last van drukverzwaring door de in-
flatie. Maar degenen met lagere en middelbare inkomens, 
waaronder ook de kleine zelfstandigen!, wel. Het teruggeven 
van de inflatiecorrectie lijkt ons dan ook een sociaal rechtvaar-
dige zaak. Dit systeem past ook beter bij het verlangen, op zijn 
minst de belastingvrije voet aan te passen. 

Het is duidelijk, dat een bestedingsbeperkende belasting als 
de wiebeltax is een voor iedere belastingplichtige gelijk percen-
tage verhoging eist. 

Op blz. 13 van de hoofdpunten van het regeringsbeleid - en 
ook in de miljoenennota - kan men een berekening vinden van 
het gecombineerde effect van de verhoging van de wiebeltax 
van 3 naar 5 pet. en de tariefsverlaging bij loon- en inkomsten-
belasting als gevolg van de zgn. automatische inflatiecorrectie. 
Bij een inkomen van bij voorbeeld f 20 000 per jaar gaat men 
ongeveer f 86 minder betalen. 

Over de wiebeltax nog twee opmerkingen, mijnheer de 
Voorzitter. In de eerste plaats vraag ik mij af, of het wel ver-
standig is, de wiebeltax van 3 naar 5 pet. te verhogen. Ik heb 
zelf de neiging — mijn fractie met mij - daarbij een duidelijk 
vraagteken te zetten. Ik meen dat ons land zich bevindt in een 
slotfase van de hoogconjunctuur. In zo'n periode lijkt mij een 
forse verhoging van de wiebeltax niet zo heel erg verstandig. 

Ik begrijp wel, dat de Regering voor deze verhoging heeft 
gekozen. Ik zeg ook niet bij voorbaat, dat ik het een onver-
stand'ge of een onaanvaardbare keuze vind, maar mijn fractie-
genoten en ik zouden, gelet op de aarzelingen in onze conjunc-
tuur, de voorkeur aan een geringere verhoging of geen verho-
ging hebben gegeven. In ieder geval rekenen wij erop — hierop 
komt het aan' ik zeg dit dan ook met nadruk - dat zodra het 
nodig is in verband met de conjunctuur (ik denk hierbij ook 
aan onze economisch zwakkere gebieden) de Regering de wie-
beltax zal verlagen. Dat kan en ik neem aan, dat men niet zal 
aarzelen, het ook te doen indien het nodig is. Wij zien hier een 
ander en heel belangrijk kenmerkend verschil met het in-
houden van de inflatiecorrectie, die de voorstanders ervan per-
manent willen hanteren. 

Een tweede opmerking over de wiebeltax, mijnheer de Voor-
zittcr. Hier en daar wordt de opmerking gemaakt, dat het heel 
vreemd is - om geen sterkere woorden te gebruiken - zij 
wórden gebruikt - dat een deel van de wiebeltax wordt ge-
bruikt om het begrotingstekort te verminderen. 

Dat wordt als een soort financiële doodzonde gezien - in 
deze tijd kan ik dit woord wel gebruiken zonder iemand te 
grieven - maar, mijnheer de Voorzitter, ik vraag mij in alle 
nuchterheid af, of het nu per se nodig is, de wiebeltax, die een 
'zeer wendbaar instrument is in de conjunctuur, heel dogma-
tisch te hanteren, met andere woorden, dat de opbrengst van 
de wiebeltax uitsluitend gebruikt zou mogen worden voor de 
liquiditeitsbinding in engere zin. 

In de eerste plaats gaat het slechts om een deel en in de 
tweede plaats blijft het een bestedingsbeperkende maatregel, 
gegeven een bepaalde begroting. 

Ik moet u zeggen, dat juist het feit, dat de wiebeltax voor 
een deel wordt gebruikt om het begrotingstekort te vermin-
deren en dus het beroep van het Rijk op de kapitaalmarkt ver-
mindert, de bezwaren tegen het percentage enigszins doet af-
nemen. Immers, als gevolg van de wijze, waarop de wiebeltax 

wordt gehanteerd, ontstaat er enige ruimte meer voor de ge-
meenten op die kapitaalmarkt. Overigens bij de behandeling 
van het amendement-Kieft merkte Minister Witteveen destijds 
op: 

„Ik heb er eigenlijk ook geen bezwaar tegen, indien 
het althans zo wordt begrepen, dat dit amendement niet 
beoogd uit te sluiten, dat de opbrengst eventueel zal 
kunnen worden gebruikt om minder te lenen op de kapi-
taalmarkt.". 

Dit kabinet staat voor een uitermate zware taak. Het is met 
beleidsombuigingen begonnen, maar zij komen in de miljoe-
nennota zelf onvoldoende uit de verf. Je moest ze als het ware 
uit de afzonderlijke begrotingen plukken, en dat was nogal 
tijdrovend. Ik betreur dat. 

Het DS'70 plan ging uit van herwaarderingen in 1973 en la-
tere jaren, maar daar zijn natuurlijk reeds nu beIeidsombui-
gingen voor nodig. Het is daarom, dat een herwaardering van 
de uitgaven bij ons zo'n hoge prioriteit geniet. Thans kennen 
we de cijfers uit het antwoord van de Minister van Financiën 
en voortbouwende op het regeerakkoord. Opnieuw blijkt, dat 
op Verkeer en Waterstaat en Onderwijs sterk is besnoeid. Ik 
heb begrepen dat de andere begroting op Verkeer en Water-
staat nog eens wil besnoeien. Nu ik het toch over Verkeer en 
Waterstaat heb, wat wordt precies bedoeld met ..uitgaven die 
volgen en uitgaven die initiëren?" Welke criteria spelen een 
rol bij de te betrachten terughoudendheid? Ik ben daarnaar 
nogal nieuwsgierig. 

Een andere vraag voor de Minister van Verkeer en Water-
staat, en uiteraard voor het kabinet is: 

Welke bezwaren bestaan er tegen een verhoging van de au-
tokostenfictie van 15 tot 20 pet., wat, blijkens het antwoord 
van de Minister van Financiën, f 80 min. oplevert? Deze ver-
hoging zou eventueel in mindering kunnen worden gebracht op 
de verhoging van de motorrijtuigenbelasting. Wat zijn hiervan 
de voor- en nadelen? Is het kabinet bereid dit opnieuw te be-
zien en de sociale en financiële voor- en nadelen nader te be-
kijken? Het is nogal een bedrag, 80 min., en misschien kan het 
voor de kleinere inkomens een verlichting betekenen. 

Het wordt weleens voorgesteld alsof het toch maar heel 
kleinzielig is om voortdurend te kisse-bissen over b.v. 1 pet. 
belastingdrukverhoging. In de eerste plaats is natuurlijk dat 
percentage wat misleidend, want 1 pet. betekent nogal wat, 
maar in de tweede plaats vergeet men nogal eens, dat wij in 
Nederland een uitgebreid stelsel van sociale voorzieningen 
hebben. Ik persoonlijk ben daar heel gelukkig mee, al herhaal 
ik nog eens, dat vereenvoudiging van uitvoering en admini-
stratie van grote betekenis is. Die gelden moeten echter, 
evenals de belastingen worden opgebracht door de inwoners 
van dit land. Indien men Nederland dus met andere landen 
vergelijkt, dan moet men de gecombineerde druk van belas-
tingen en sociale verzekeringen op het inkomen vermelden. 
Uitgedrukt in percentages van het nationaal inkomen 
betekent dat een gemiddelde druk van 47i pet., exclusief wie-
beltax. De marginale druk is reeds nu ruim 60 pet. Wij moeten 
dus kiezen: Of onze sociale voorzieningen handhaven, ons 
vrij-besteedbaar inkomen niet verder aantasten en dus geen 
sterke verhoging van overheidsuitgaven, of vermindering van 
het reëel vrij-beschikbaar inkomen, of aantasting, want dat kan 
ook nog, al wil ik het niet, van ons peil van sociale voorzie-
ningen. Kiezen moeten wij echter. 

Om die keuze kunnen we niet heen draaien. Ze moet ge-
maakt worden. Indien men althans de inflatie belangrijk wil 
afremmen. 

Bladzijde 75 van de Macro-Economische Verkenningen kan 
ons op dit punt heel veel leren. De stap naar de vrije loon- en 
prijspolitiek is genomen en die stap heeft althans een stuk ge-
schonden vertrouwen hersteld. Maar daarmede zijn we er nog 
niet. De macro-economische voorspellingen rekenen immers 
op een prijsstijging van 7 pet. bij een reëel vrij-beschikbaar in-
komen van 3,8 pet. 
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Intussen moet worden erkend, dat van de zijde van de vakbe-

weging en ook van de zijde van de werkgevers reeds — uiter-
aard nog niet uitgewerkte - gedachten zijn geopperd om tot 
een afremming van de inflatie te komen. Daarvoor kunnen wij 
dankbaar zijn. Een wezenlijk einde van de inflatie is er pas als 
de nominale inkomens niet sneller stijgen dan de produktivi-
teit. Dat kan niet één-twee-drie. Maar in 1972 zal een fors 
begin moeten worden gemaakt met de inflatiebestrijding. Dat 
is een van de allerbelangrijkste zaken. 

Wat kan nu dit kabinet daaraan doen? Dit kabinet kan in 
de eerste plaats zijn gezag verhogen in de besprekingen met 
liet bedrijfsleven door voor Ministers en Staatssecretarissen 
af te zien van een eigen verhoging. Dat zou in feite een 
achteruitgang van hun reële inkomen betekenen, maar er valt 
nog wel van te leven. Ook kamerleden zouden op advies en 
in navolging van de heer Andriessen mede het voorbeeld kun-
nen geven. 

Mijnheer de Voorzitter! In geld uitgedrukt betekent dat nu 
niet zo heel veel, maar psychologisch betekent het wel heel 
veel. Het gezag van het kabinet om het bedrijfsleven nog meer 
te doordringen van de ernst van de zaak zou erdoor toenemen, 
want - ik wil er niet omheen draaien; het moet worden uit-
gesproken - de situatie is hoogst ernstig. Het bedrijfsleven 
draagt de verantwoordelijkheid voor de loon- en prijspolitiek. 
Men heeft de vrijheid en de verantwoordelijkheid gewild, 
maar het kabinet blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de 
gezondmaking van onze economie. Lukt dit niet, dan blijven 
wij zitten met een ongekende inflatie; dan helpen wij onge-
wild en onbedoeld de vrijheid van het bedrijfsleven om zeep. 
Heel grote matiging is dus nodig, juist ter wille van de sociale 
rechtvaardigheid, juist ter wille van de mensen met de laag-
ste inkomens, juist ter wille van de mensen met de kleine por-
temonnaie. 

Het is misschien een boude bewering, mijnheer de Voor-
zitter, maar ik waag het er toch maar op. De herwaardering 
van de overheidsuitgaven en de kracht waarmee de overheid 
en het bedrijfsleven de inflatie dit jaar te lijf gaan, beslissen 
in wezen over de mogelijkheden van een gezond sociaal en 
economisch beleid in de komende jaren. Het is ook een kwestie 
van eenvoudige sociale rechtvaardigheid. 

Ik denk hierbij aan de verhoging van de vrije voet bij de 
inkomstenbelasting, de verhoging van de A.O.W. en A.W.W., 
de woningbouw, de maatregelen voor de zelfstandigen, ver-
dere verruiming voor de werkende gehuwde vrouw en een 
lager overwerktarief in de Tabel Bijzondere beloningen loon-
belasting. 

Wij denken daarbij ook aan de werkgelegenheid. Ik heb dat 
reeds gezegd. In dit kader vraag ik opnieuw aan de Regering: 
vertel ons welke diensten en kantoren zullen worden over-
gcplaatst naar de zwakkere economische gebieden, welke maat-
regelen genomen zullen worden om de ontwikkeling van die 
gebieden te bevorderen en durf drastisch op te treden. Wat 
wij verwachten ten aanzien van het noorden is, dat dit kabinet 
nu niet eens als de brandweer optreedt, maar poogt door een 
actieve en intensieve politiek rampen te voorkomen en ach-
terstanden Weg te Werken. 

Ik herhaal wat al zo vaak is betoogd: men kan ter zake van 
de problematiek van het noorden de zaken niet serieus genoeg 
nemen. Op blz. 11 van de memorie van toelichting bij de be-
groting van Economische Zaken wordt mijn zorg als het ware 
onderschreven. De oplossing van deze problematiek moet een 
uitdaging voor dit kabinet zijn. 

Nu ik toch bij Minister Langman terecht ben gekomen, wil 
ik nog een opmerking, die uiteraard niet alleen voor het noor-
den en voor Zuid-Limburg geldt maken. Ik hoop dat deze 
Minister, die het bedrijfsleven uitstekend kent, het mede tot 
zijn taak zal rekenen een goede en vooral bewuste industrie-
politiek te bevorderen, dat wil zeggen, dat de toekomst van 
industrieën en bedrijfstakken in ons land en binnen de inter-
nationale markt op korte termijn, maar vooral ook op langere 

Berger e. a. 
termijn systematisch wordt onderzocht. Een bewust beleid op 
dit gebied kan ons veel ellende in de toekomst besparen. 

Mijnheer de Voorzitter! De bewindslieden van Onderwijs 
en Wetenschappen hebben een heel belangrijke en zware taak. 
Zij zullen zeer belangrijke beslissingen moeten nemen en het 
zal niet altijd meevallen de belangen goed af te wegen. Het 
doet mij daarom genoegen, dat ik uit de opmerkingen op de 
blzz. 2 en 7 van de memorie van toelichting op de begroting 
meen te mogen opmaken, dat zij zullen streven naar een zo 
groot mogelijke samenwerking met belanghebbenden en met 
de organisaties. Ik hecht hieraan grote waarde. Er is hier en 
daar nogal wat misverstand over een aantal vraagstukken. Dat 
is op zichzelf heel begrijpelijk, want het gaat om heel belang-
rijke zaken, waar een ieder zich bij betrokken voelt. 

Bij de behandeling van de begroting van Onderwijs en 
Wetenschappen zullen wij hierop terugkomen, maar ik zou 
thans reeds de volgende vraag willen stellen. Indien de school-
gelden voor het voortgezet onderwijs worden verhoogd, is 
het dan niet mogelijk tegelijkertijd de schoolgeld-vrije voet op 
te trekken en wat meer differentiatie te brengen in de te be-
talen bedragen en dat naar de hoogte van het inkomen? 

De laatste minuten, die ik nog heb zal ik besteden aan een 
eerste voorlopige indruk van het „andere begrotingsbeleid". 
Ik zal namelijk geen aparte financiële beschouwingen houden. 
Men verwacht van een dergelijk ontwerp een wezenlijk an-
dere opzet, die een geheel ander beleid voorstelt. Wat valt nu 
op? 

1. dat de belastingdruk met nog eens 0,2 pet. zal stijgen: 
2. dat de inflatiecorrectie wordt ingehouden; 
3. dat daarentegen de wiebeltax, die om de drie maanden 

kan worden bijgesteld, niet zal worden verhoogd; 
4. dat de vennootschapsbelasting met één punt zal worden 

verhoogd; 
5. dat de vermogensbelasting zal worden verhoogd. 
Dit kabinet wil het vraagstuk van de vermogensbelasting 

bezien in het kader van een vermogenswinstbelasting: terwille 
van de kortheid verwijs ik naar blz. 3 van de miljoenennota. 

De verhoging van de vermogensbelasting zonder meer be-
tekent, dat mensen met hoge pensioenen niet worden getrof-
fen en dat de zelfstandigen, of zij nu al of niet een lijfrente 
hebben, wè! worden getroffen. Dan geef ik de voorkeur aan 
de oplossing die op blz. 35 van de miljoenennota wordt ver-
meld; die lijkt mij sociaal rechtvaardiger; 

6. dat in afwachting van de studies van de defensiecommis-
sie nu reeds de begroting voor defensie wordt verlaagd; 

7. dat de toeneming van het aantal ambtenaren nog verder 
wordt beperkt dan reeds door dit kabinet is gedaan. Ik zal 
daarover graag het oordeel van de Minister-President ver-
nemen. Is het mogelijk, het aantal ambtenaren nóg verder te 
beperken dan dit kabinet reeds heeft voorgesteld? 

8. dat een aantal maatregelen worden voorgesteld waar-
voor moeilijke wettelijke voorzieningen nodig zijn, zodat in 
afwachting daarvan toch voor tijdelijke dekking moet worden 
gezorgd. 

Al met al kan ik niet inzien, dat deze voorstellen op korte 
termijn aantrekkelijker, socialer en economisch meer verant-
woord zijn dan de aan ons door dit kabinet voorgelegde voor-
stellen. Wel zie ik dat deze voorstellen door de aard ervan op 
den duur tot een permanente belastingverhoging leiden. 

De vergadering wordt te 22.38 uur geschorst 
en te 22.56 uur hervat. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Mijnheer de Voor-
zitter! Graag wens ik van deze plaats de heer Aarden een 
spoedig herstel toe en mede namens de heer Aarden wens ik 
de heer Veringa een spoedig herstel. Wij hebben nog nooit een 
regering gehad die ons zei onvrede en onveiligheid voor te 
staan, onrechtvaardige verdeling van de welvaart, schending 
van de rechten van de mens, en vernietiging van het leefmilieu. 
Het komt er dan ook op aan wat voor consequenties wij aan 
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ons uitgangspunt verbinden. En als we dan zien, dat het met 
de vrede in de wereld steeds slechter gesteld raakt, dat het 
door de toenemende bewapeningswedloop steeds onveiliger 
wordt, dat het verschil tussen arm en rijk toeneemt, dat er 
steeds nieuwe gebieden bijkomen waar de rechten van de mens 
worden geschonden, zoals nu weer in Oost-Pakistan, dat het 
leefmilieu eraan dreigt te gaan, als we dat alles zien dan 
moeten we ons toch afvragen, waardoor het komt dat onze 
schraperige maatschappij zo volkomen faalt. 

Een alternatief voor de Troonrede is daarom nog belang-
rijker dan een alternatief voor de begroting. Een radicale 
koersverandering in ons denken is nodig om te voorkomen dat 
wij met z'n allen vastlopen en ons zelf ten gronde richten. 

Niet de levensstandaard, maar de kwaliteit van het leven 
moet centraal staan. Want wat betekent economische groei als 
wij weten dat de kwaliteit van het leven in de wereld nu al te-
rugloopt? Het gaat nu niet meer in de eerste plaats om vrijheid 
of welvaart maar om het behoud van het leven zelf. Vanuit 
een inzicht in het falen van onze maatschappij moeten wij ver-
volgens komen tot een visie op een betere toekomst. 

Welnu, in haar toekomstvisie is de Regering op volkomen 
verkeerd spoor, het spoor van het ongemotiveerde optimisme. 
De Troonrede deelt ons mee. dat de Regering zich gesterkt 
weet tot het algemeen verlangen naar een meer humane sa-
menleving. waarin de solidariteit met de misdeelden groeit. 
Hoe k?n dit nu gezegd worden in een wereld, waarin steeds 
meer mensen van armoe en ondervoeding omkomen en waarin 
het leven van de werklozen in de krottenwijken van de steden 
steeds ondraaglijker wordt? En hoe kan dit zelfs alleen in Ne-
derland gezegd worden, terwijl wij om ons heen zien dat er 
steeds meer mensen geen woning hebben of in een veel te 
slecht huis wonen, dat er steeds meer bejaarden zijn naar wie 
niemand nog omkijkt, dat er steeds meer mensen zijn die door 
de geluidshinder en de lucht- en waterverontreiniging tot aan 
de grens van hun geestelijk weerstandsvermogen zijn geraakt, 
dat er steeds meer jonge mensen hun toevlucht nemen tot 
drugs als enig middel om aan de keiharde carrièremaatschappij 
tijdelijk te ontsnappen? Het moet nu toch wel voor iedereen 
duidelijk zijn, dat de solidariteit met de misdeelden, als deze al 
toeneemt, dan toch alleen op papier groeit. In plaats van uit te 
gaan van een bestaande toename van de solidariteit met de 
misdeelden, zou de Regering zelf maatregelen moeten nemen 
waardoor die in praktijk wordt gebracht. 

Voor de internationale strategie voor de samenwerking met 
de arme landen heeft de Regering een aantal goede woorden 
over. Wij verwelkomen die. De Regering aanvaardt de in de 
strategie neergelegde afspraken, maar waarom moet aan de zin 
waarin dat staat nog worden toegevoegd „als richtsnoer voor 
haar beleid"? Onze aanvaarding van de internationale ontwik-
kei ingsstrategie mag geen schijn-aanvaarding zijn. Dit punt 
lijkt met name van belang nu de omvang van de ontwikkelings-
hu'p reëel, dat wil zeggen de groei van de wereldbevolking en 
de stijging van de wereldhandelsprijzen in aanmerking ge-
nomen, niet is gestegen. De laatste bezuinigingen die ons zijn 
aangezegd betekenen zelfs dat de reële waarde van onze ont-
wikkelingshulp is gedaald. Daarom hepen wij dat althans op 
het terrein van de handelspolitiek de Regering de afspraken in 
de internationale ontwikkelingsstrategie voor de volle 100 pet. 
zal nakomen. De P.P.R. ziet maar weinig heil in het vragen 
van toezeggingen aan de Regering nadat zij haar beleid al he-
lemaal op tafel heeft gelegd. De Regering zal maar weinig ge-
neigd zijn, toezeggingen te doen aan een kleine fractie als de 
onze. Daarom gebruiken we deze gelegenheid om zelf een 
aantal toezeggingen aan de Regering te doen. De eerste 
daarvan is dat de P.P.R. in de komende vier jaar zal werken 
aan plannen voor een versnelde herstructurering van het Ne-
derlandse bedrijfsleven. We gaan ervan uit, dat de Regering 
„die immers het particulier initiatief zo op prijs stelt" van ons 
werk gebruik zal willen maken. 

Met de Regering hopen wij dat het akkoord over Berlijn zal 
worden gevolgd door verdere maatregelen voor verbetering 

van de betrekkingen tussen Oost en West. Wel vragen wij ons 
af hoe men zonder enige beperking de N.A.V.O. kan blijven 
zien als waarborg voor onze veiligheid en als uitgangspunt 
voor een doeltreffend ontspanningsbeleid. Het is er door de 
toenemende bewapening, zowel in het Oosten als in het 
Westen, niet veiliger op geworden. Gelukkig krijgen steeds 
meer mensen oog voor wat ik zou willen noemen de bewape-
ningsparadox. Als één land zijn bewapening vergroot, wordt 
het in dat land veiliger, als alle landen tegelijk hun bewapening 
vergroten dan wordt het op de hele wereld een stuk onvei-
liger. 

Wat voor feiten kunnen de mening staven dat de N.A.V.O. 
uitgangspunt voor een doeltreffend ontspanningsbeleid moet 
zijn? Wat de ontspanning betreft, heeft zij in meer dan 20 jaar 
maar weinig bereikt. Met vele bewegingen in Nederland, waar-
onder ook Pax Christi, vragen wij ons dan ook af, of nu de 
N.A.V.O. nog tot een organisatie van wapenbeheersing en ont-
wapening kan worden omgevormd. 

Één van de meest bedroevende zinnen uit de Troonrede is 
die waarin gezegd wordt dat het van belang is dat de Neder-
landse defensie-inspanning wordt gedragen door de overtuiging 
van ons volk. Hier wordt de wereld op zijn kop gezet. In 
plaats dat de Regering zich laat leiden door de overtuiging van 
een steeds groter wordende groep mensen, dat de toenemende 
bewapening ons in een situatie van verschrikkelijke onveilig-
heid heeft gebracht, wordt van de mensen gevraagd hun over-
tuiging aan te passen aan de bestaande toestand van een bewa-
peningswedloop waaraan ook Nederland meedoet. De Rege-
ring hoopt dat haar commissie van civiele en militaire deskun-
digen de mensen mede zal kunnen overtuigen van de noodzaak 
van grotere uitgaven voor defensie. Welnu, wij mogen hier wel 
duidelijk zeggen, dat wij hopen, dat de commissie in die taak 
zal falen. Als de wereld nog een kans heeft, dan is het door 
de toenemende verontrusting, die wij om ons heen kunnen 
waarnemen. Een vertrouwen op het evenwicht van de afschrik-
king is niet alleen dom maar ook ongeoorloofd. Wij zeggen de 
Regering toe dat wij zullen proberen het jarenlang verwaar-
loosde standpunt uit het Kernwapenrapport van de Nederlands 
Hervormde Kerk, namelijk dat onze verdediging niet gebaseerd 
mag zijn op het afschrikken met kernwapens uit te werken in 
een concrete vredespolitiek. 

Dat een Regering, die met vreugde een zekere ontspanning 
in Europa constateert en bovendien nog doordrongen is van de 
noodzaak van bezuiniging, de uitgaven voor defensie opvoert, 
is ons een raadsel. 

De reële verhoging van de defensie-uitgaven steekt schril af 
tegen de reële verlaging van de ontwikkelingshulp. 

Wij menen dat we toe moeten naar een kleinere krijgsmacht, 
maar zolang deze er nog is moet die behoorlijk zijn toegerust. 
Vanuit die conceptie komen wij tot een verlaging van de de-
fensie-uitgaven die niet alleen past in een vredespolitiek, maar 
ook geld vrijmaakt voor uitbreiding van de overheidsbijdrage 
op gebieden waar de nood groot is, zoals de woningbouw en 
de bejaardenzorg. Één van de landen, waar de laatste jaren de 
bewapening het krankzinnigst is toegenomen, is Zuid-Afrika. 
Het gevolg is een toenemende onvrede en onveiligheid in zui-
delijk Afrika, een gebied, waarin een blanke minderheid de 
massa van de gekleurde bevolking zijn politieke rechten en 
economische kansen onthoudt. Nu in het openbaar gevraagd 
wordt om een verbinding van de defensie van Zuid-Afrika met 
die van het Westen, menen wij van de Regering een duidelijk 
standpunt in dezen te mogen vragen. Ook dringt de P.P.R. 
erop aan, smaldelen noch Ministers naar dit gebied te sturen 
voor vriendschapsbezoeken. In onafhankelijk Afrika wordt 
zoiets als bijzonder kwetsend ervaren. Vrede in zuidelijk 
Afrika kan pas tot stand komen wanneer de regeringen in de 
door blanke minderheden geregeerde landen zaken gaan doen 
met de bevrijdingsbewegingen. Het tijdstip waarop dat gebeurt, 
kan vervroegd worden, wanneer wij in navolging van de Raad 
van Kerken de bevrijdingsbewegingen rechtstreekse hulp ver-
lenen voor hun humanitair en ontwikkelingswerk. De Poli-
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tieke Partij Radicalen doet dit reeds en meent van de Regering 
te mogen vragen, het voorbeeld van de kerken te volgen. 

Terecht spreekt de Troonrede bezorgdheid uit over de inter-
nationalc monetaire crisis. Maar nog meer dan over de Neder-
landse economie met zijn nog altijd sterke gulden maken wij 
ons zorgen over de belangen van de arme landen met hun 
zwakke munteenheden. Het internationale kapitaalverkeer 
naar deze landen is al praktisch stil gelegd. Bovendien vrezen 
de arme landen een mogelijke verhoging van de goudprijs, 
waarvan niet de armen maar de rijken zullen profiteren. Op dit 
punt neemt de E.E.G. een nogal egoïstisch standpunt in. Waar 
de Regering zegt dat zij een eensgezind optreden van de lid-
staten van de E.E.G. van zeer groot belang acht, vragen wij, 
of er niet een grens moet zijn aan ons ijveren voor eensgezind-
heid in de E.E.G. Wij menen dat die moet liggen bij de be-
langen van de arme landen. Wanneer de meerderheid van de 
E.E.G.-landen deze belangen te kort wil doen, zal Nederland 
tóch een eigen standpunt moeten innemen. 

Wij delen de zorg van de Regering over lonen en prijzen, al 
spreken wij liever over inkomens en prijzen. De sleutel tot een 
bestrijding van de inflatie ligt in het beheersen van de particu-
liere investeringen en een inkomenspolitiek. Het is bekend, dat 
het alternatieve kabinet al een plan had om de particuliere in-
vesteringen te beheersen. De laatste jaren is de kwantiteit van 
de particuliere investeringen in de randstad zeer nadelig ge-
weest voor de Nederlandse economie terwijl hun kwaliteit het 
leefmilieu ernstig heeft aangetast. Ts ook de Regering tot deze 
conclusie gekomen? Bijzonder bedroevend is, dat de Regering 
geen inkomenspolitiek heeft ontworpen. Wie niet met een in-
komensbeleid komt, behoeft ook geen bezorgdheid over lonen 
en prijzen uit te spreken, want dan is het alleen een papieren 
bezorgdheid. 

Op dit punt wil ik de Regering herinneren aan een motie 
van 11 februari 1970, die aan de overzijde werd aanvaard en 
die ik helaas niet anders kan omschrijven dan als de ,,mo-
tie-De Gaay Fortman". Deze motie spreekt het oordeel uit, 
dat op dat moment, dus meer dan anderhalf jaar geleden, van 
een samenhangend inkomensbeleid niet kon worden gesproken 
en nodigt de Minister van Sociale Zaken uit, te bevorderen, 
dat de Regering binnen een redelijke termijn tot de formule-
ring van een doelbewust inkomensbeleid komt. We mogen aan-
nemen, dat de voorsteller van de motie met „een redelijke 
termijn" heeft bedoeld een termijn van minder dan anderhalf 
jaar. De „motie-De Gaay Fortman", die vanuit de regerings-
partijen werd voorgesteld, is helaas niet uitgevoerd. Wij 
vragen ons daarom af, of de Regering voor wat betreft het in-
komensbeleid wellicht zit te wachten op een motie van de op-
positie. 

Minister Boersma: Op het S.E.R.-advies. 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Mijnheer de Voor-
zitter! De sleutel tot het inkomensbeleid is naar onze mening 
het salarisbeleid voor de ambtenaren. Dit zijn de enige inko-
mens, die de overheid zelf direct in de hand heeft. Daarbij 
moeten wij wijzen op twee falikante fouten. De eerste betreft 
het trendbeleid. In plaats dat de overheid door een beleid voor 
de ambtenaren, dat een redelijker inkomensverhouding beoogt, 
een voorbeeld stelt aan het bedrijfsleven, laten wij nu eerst het 
bedrijfsleven knokken om de centen om daarna de ambtenaren 
met alles wat behaald is mee te laten gaan. Wij vragen dan ook 
van de Regering van het trendbeleid af te stappen. 

De heer Krosse (K.V.P.): Wat wilt u dan? 

De heer De Gaay Fortman (P.P.R.): Eerst moet het goede 
voorbeeld worden gegeven door een beleid, dat is gebaseerd op 
redelijker inkomensverhoudingen. Dit is een beleid van centen 
en procenten. Pas dan moet men het bedrijfsleven laten 
knokken om de centen. Ik kom daarop nog terug. 

Een tweede falikante fout in onze inkomenspolitiek is het 
percentage-beginsel. Dit percentage-beginsel moet worden aan-
gepast. Het is waarschijnlijk door de satan uitgevonden. Toen 
de mensen geloofden in het gelijkhcidsbsgir.x.': beviel dit de 
duivel niet en maakte hij ons wijs dat gelijkheid betekent ge-
lijke percentages. ,,10 pet. is 10 pet.", zei hij. Maar daarmee 
zijn wij bedrogen want 10 pet. van f 100 000 is f ' 0 000, 
terwijl 10 pet. van f 10 000 maar f 1000 is. Voor wij met 
kerstgratificaties begonnen kreeg iedereen met kerst een worst. 
Daarmee was de duivel niet tevreden en nu krijgt iedereen een 
percentage. Het percentage-beginsel vergroot de ongelijkheid. 
Daarom zijn wij bijzonder blij met de plannen van de vakbc-
weging om althans te beginnen met een systeem van loonsverho-
gingen in centen in plaats van precenten. Deze plannen zijn 
heel wat constructiever de de zogenaamde bevriezing van de 
ministerssalarissen en de salarissen van kamerleden op het ni-
veau van de prijsstijging. Want een koppeling aan het pe>xen-
tage van de prijsstijging betekent dat er niet echt bevroren 
wordt. Niemand kan een inkomen van 50 000 tot 100 000 
gulden helemaal uitgeven aan het kopen van allerlei artikelen. 
En als het al zo is, dat de prijs van luxe spullen, zoals kleuren-
televisie en jachten, met 10 pet. gestegen is, dan behoeft de ge-
meenschap degene, die zich die luxe kan aanschaffen, toch niet 
voor de prijsstijging te compenseren? Wij zouden pas echt het 
goede voorbeeld geven wanneer wij genoegen namen met een 
verhoging in cer.ten in plaats van procenten. Dit bedrag moet 
gebaseerd zijn op de stijging van de kosten van levensonder-
houd voor een doorsnee gezin. Daarmee sluit ik mij aan bij het 
oordeel van de voorzitter van een vakbond, de Nederlandse 
Christelijke Bond van Overheidspersoneel. In dit soort zaken 
meen ik, dat kamerleden, net als alle anderen, bij hun vakbond 
te rade moeten gaan. De ambtenaren zouden om te beginnen 
allemaal dezelfde vakantietoeslag moeten krijgen. De pcrcen-
tase-regeling heeft nu tot gevolg dat wij voor de ambtenaar 
met een hoog inkomen ook nog zijn eerste klas hotel betalen. 
Vanwege de problemen met de overheidsfinanciën meent de 
Regering op een aantal terreinen het beleid te moeten wijzigen. 
Bij de uitwerking hiervan blijkt dat voor de Regering in te 
houden, dat de overheid bepaalde taken van zich afstoot en 
het weer aan de burgers individueel overlaat om te zien dat zij 
aan hun trekken komen maar een dergelijke opvatting van be-
zuiniging op terreinen als onderwijs en cultuur betekent een 
stap - wat zeg ik, een hinkstapsprong - terug op de weg naar 
grotere gelijkheid van ontplooiingskansen, die met name de 
middengroepen treft. Omdat zij meer geld nodig hebben voor 
het onderwijs van hun kinderen, zullen de middengroepen 
doorgaan met het knokken om de centen bij loononderhande-
lingen. Daardoor zal het nog moeiijker wo~.len het primaat 
van de economische groei te doorbreken. Tegenover de opvat-
ting dat op een aantal gebieden het beleid moet worden gewij-
zigd in de zin van afstoting van overheidstaken stellen wij de 
visie dat het gehele beleid moet worden gewijzigd, maar niet in 
de zin dat de overheid essentiële gemeenschapstaken afstoot. 
Zeker, wij hebben de laatste jaren op te grote voet geleefd en 
wij moeten het zuiniger aan doen. Niet in de eerste plaats 
omdat er een betalingsbalanstekort is, maar omdat er in Ne-
derland nog 350 000 mensen zijn die geen behoorlijke woning 
hebben, moeten we alles wat we doen zo sober mogelijk doen. 
Het woord bezuiniging is gemeengoed geworden, maar ligt het 
niet voor de hand dat we beginnen te versoberen? Het zou 
zinvol zijn. als de Regering een voorbeeld gaf bij deze versobe-
ring. Eenvoudige auto's en eenvoudige werkkamers zouden het 
volk de indruk kunnen geven dat het de Regering ernst is. Is 
de Regering bereid tot zo'n soberheidsbeleid met richtlijnen 
voor alle lagen van de overheidsdiensten? 

Mijnheer de Voorzitter! Wat het leefmilieu betreft kunnen 
wij de Regering een aantal belangrijke toezeggingen doen. Wij 
zullen de Minister van Verkeer en Waterstaat helpen met een 
publikatic over mogelijkheden ter bevordering van het open-
baar vervoer, waaraan ook hij tot onze vreugde voorrang wil 
geven. Verder hopen wij alternatieven te bieden voor ('e 
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tweede nationale luchthaven, de nota ruimtelijke ordening en 
het plan voor de ontwikkeling van zuidwest-Nederland, waar 
de Regering in de periode 1970-1980 het aantal buitenlandse 
werknemers met 30 000 v/il vergroten. 

Ten aanzien van het onderwijsbeleid maken wij ons, zoals ik 
al eerder aanduidde, grote zorgen. Koe is het mogelijk dat 
men hier een terrein ziet voor toepassing van het profijtbe-
ginsel? Ik kom net uit een arm land waar men er trots op is in 
slechts zes jaar tijd een goed lopend stelsel van gratis on-
derwijs te hebben opgebouwd. Gratis onderwijs wordt daar ge-
zien als een kwestie van beschaving en daar heeft men gelijk 
in. Want is gelijkheid van ontplooiingskansen niet een groter 
teken van beschaving dan het eten met mes en vork? 

Bij het onderwijs en cultuurbeleid blijkt wel heel duidelijk 
het verschil in mentaliteit. Wij waren gewoon niet op het idee 
gekomen de collegegelden en de contributie voor de openbare 
leeszalen te verhogen. De Regering stelt in de Troonrede dat 
een hogere financiële bijdrage mag worden gevraagd van de-
genen die profijt hebben van het volgen van wetenschappelijk 
onderwijs. Hier wordt een gedachtenfout gemaakt; iemand die 
studeert, heeft helemaal geen geldelijk profijt, maar in tegen-
deel hoge kosten. Het profijt komt pas na de studie. De fout 
zit hem niet in het feit dat te weinig voor het profijt betaald 
wordt, maar in het profijt zelf. De inkomensverschillen tussen 
academici en niet-universitair gevormden zijn te groot. Als wij 
mensen voor het onderwijs laten betalen, dan benaderen wij dit 
vanuit een verfoeilijke carrièrementaliteit. Die mentaliteit leidt 
tot hartkwalen hier en honger elders. De Regering gaat uit van 
een verkeerd mensbeeld en van een verkeerd maatschappij-
beeld. Zij ziet de mens als een zelfzuchtig wezen in een toch 
niet te veranderen maatschappij. Maar de schraperige maat-
schappij moet hervormd worden omdat zij anders aan eigen 
verval ten onder gaat. Één van de belangrijkste hervormingen 
zal in het onderwijs moeten plaatshebben. Onderwijs moet niet 
gezien worden als een methode tot het verwerven van di-
ploma's en daarmee later een hoger inkomen, maar als een 
vorming om verantwoorde keuzen te leren maken. Onze pro-
blemen van woningnood, lucht- en waterverontreiniging. ge-
luidshinder, onveiligheid door de bewapeningswedloop zijn alle 
veroorzaakt door verkeerde keuzen in het verleden. Meer dan 
ooit hebben wij daarom onderwijs nodig dat gericht is op de 
vorming van de mens tot een verantwoordelijk wezen. 

Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, een enkel woord over de 
aankondiging van de Regering dat zij zich omtrent de staat-
kundige verhoudingen met Suriname en de Nederlandse An-
tillen voorbereidt op een studie. De problemen van Suriname 
en de Nederlandse Antillen mogen niet te eenzijdig van de 
staatkundige hoek uit worden benaderd. De parlementaire de-
legatie naar deze gebieden heeft naar onze indruk te weinig 
aandacht gegeven aar: de noodzaak tot grotere economische 
zelfstandigheid van de West. Als regeringspartijen en opposi-
tiepartijen gezamenlijk optreden, dan mogen wij wel tot de Su-
rinamers en de Antillianen zeggen: „Kijk dan uit - Iet op uw 
saeck". Deze partijen hebben zich in het verleden nog nooit op 
een andere noemer verenigd dan op die van het Nederlands 
belang. Sommige delegatieleden hebben openlijk uitgesproken 
dat zij zich lieten leiden door de vrees dat Nederland militair 
betrokken raakt bij onlusten. Men spiegelt zich aan het moei-
lijke parket, waarin do Engelsen nu in Noord-Ierland zitten. 
Maar deze benadering is veel te eenzijdig. Wie in Afrika heeft 
rondgekeken, weet hoeveel landen daar een schijnonafhanke-
lijkheid hebben gekregen. Wat betekent politieke onafhanke-
lijkheid zonder een minimum aan economische zelfstandig-
heid? Wij geven dan ook geen cent voor staatkundige veran-
deringen zonder economische hervormingen. Onafhankelijk-
heid van Suriname en de Nederlandse Antillen betekent niets, 
als niet duidelijk is, dat het geld dat in die landen wordt ver-
diend. voor de ontwikkeling van de arme mensen daar wordt 
■e! ruikt. Onze boodschap aan de Surinamers en de Antillianen 
is daarom: stel snel een prijs vast in termen van economische 
zelfstandigheid, die Nederland voor zijn verlangen naar staat-
kundige veranderingen zal moeten betalen. Wij van onze kant 
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zeggen gaarne een plan toe voor vergroting van de economi-
sche zelfstandigheid van de laatste resten van tropisch Neder-
land. 

Mijnheer de Voorzitter! De politieke problemen van deze 
tijd kunnen riet langer worden benaderd vanuit begrippen als 
links en rechts, progressief en conservatief. De scheidslijn 
loopt vardaag tussen degenen die denken dat de teruggang in 
de kwaliteit van het menselijk beslaan hun tijd wel zal duren 
en hen die willen knokken voor de 5 tot 10 pet. kansen op een 
redelijke wereldsamenleving die wij op langere termijn nog 
hebben. De P.P.R. wil de komende jaren bijdragen aan be-
wustwording van mensen door het nieuwe denken dat wij om 
ons heen zien groeien - in de oecumene, vredesbewegingen, de 
voorhoede van de vakbeweging en bij mensen uit de derde we-
reld - te vertalen in concrete politiek. 

De heer M. Bakker (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! 
Twee weken geleden heeft een opmerkelijke uitwisseling van 
toespraken plaatsgevonden, die als doelomschrijving en door 
de bijverschijnselen v/aarschijnlijk belangrijker zal blijken te 
zijn dan alle frases, waaraan de troonrede zo rijk is. Dat ge-
beurde bij de installatie van de fameuze commissie, waarvan 
iedereen weet dat zij bewijzen moet, dat de verhoging van de 
defensiebegroting met 750 min. tot een totale uitgave van 5 
mld. nog veel te laag is. Daarover heeft Minister-President 
Biesheuvel in de betreffende rede geen twijfel laten bestaan. 
Volgens de heer Biesheuvel is ons volk hogelijk gesteld op de 
N.A.V.O., en dat - ik citeer - „ook in het huidige tijdsge-
wricht van ontspanning en geruchten van ontspanning.". Er is 
blijkbaar een gevaarlijke fluistercampagne gaande in die geest, 
waarschijnlijk via geheime boodschappen van Radio Nordsee, 
tijdig gedecodeerd door de heer Geertsema. 

Het enige probleem, zo zei de heer Biesheuvel, is een com-
municatiekloof - een veel voorkomend euvel in deze dagen, be-
kend van massa-ontslagen en belastingverhogingen. Die 
leemte, zei cie heer Biesheuvel, wordt niet gevuld door het par-
lementaire debat, hetgeen men, dacht ik, een openbaring mag 
noemen. Immers, mocht iemand nog menen, dat een parlemen-
tair debat de bedoeling heeft, te komen tot besluitvorming, 
dan heeft de heer Biesheuvel hem bij dezen gecorrigeerd. Het 
doel is het dempen van communicatiekloven o,rer bewapenings-
uitgaven. 

Omdat het Parlement dan niet voldoet, moet nu een con>-
missie werken. Dit is, moet ik zeggen na de ervaring van van-
daag, niet uiterst vriendelijk voor de heer Aantjes, noch voor 
de heer Berger. Zij staan zich hier vandaag uit te sloven met 
alle gruwelverhalen van 1917 af. waarvan wij er tussen 1941 
en 1945 nog een extra-portie hebben gehad, nog wel voor de 
t.v., en wat zegt de heer Biesheuvel: het helpt allemaal niet?, 
het is allemaal verspilde moeite! En het is waar, want zolang 
er geen woord over Vietnam valt, zal dat alles verspilde 
moeite blijven. 

Aan die commissie gaf de heer Biesheuvel een taak-om-
schrijving mee, die dit opvallende heeft, dat zij geheel en totaal 
is ingesteld op de N.A.V.O. De taak van de commissie is, te 
zeggen, wat er moet gebeuren om de blijkbaar bijzonder klem-
mende eisen van Amerikaanse en Duitse generaals te verwe-
zenlijken. Wat de heer Biesheuvel in die rede in feite heeft ge-
daan, is, de oppermacht van het N.A.V.O.-bevel in alle open-
heid en nadrukkelijkheid over Nederland af te kondigen. 

Op die opdracht is de commissie-voorzitter, de heer Van 
Rijckevorsel, lang bekend in de politiek, vanaf het moment, 
waarop hij "De Telegraaf" verdedigde, en vanaf het moment, 
waarop hij Lages verdedigde, prompt ingestapt. Hij heeft zelfs 
uit een ontwerp-grondwet van de commissie-Cals-Donner een 
overigens nogal verraderlijke passage ter hand genomen, die 
wat verder aangekleed en hineininterpretiert, en daaruit de 
conclusie getrokken, dat op dit ogenblik al de ondergeschikt-
heid aan de N.A.V.O. de grondwettelijke plicht is van alle bur-
gers in Nederland. 
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Hiervoor wordt dan de samenstelling van de commissie als 

bewijs aangevoerd, waarbij ik onmiddellijk erop moet wijzen, 
dat het persoonlijke dienstverband van een aantal commissie-
leden in de N.A.V.O. en diverse apparaten daarvan ook voor 
ons buiten twijfel staat. 

Deze constructie van de commissie-voorzitter, alle Neder-
landers onderhorig te maken aan een soort N.A.V.O.-koIonels-
regime, is door de heer Biesheuvel bij die gelegenheid niet 
weersproken. Waarom niet, zou men vragen. Was de heer 
Biesheuvel zo blij, dat hij een P.v.d.A.-kolonel naast twee van 
zijn gedroste partijgenoten had weten te manoeuvreren? Een 
feit is, dat het doel van deze commissie duidelijk is. Zij moet 
blijkbaar de basis bieden voor een propaganda-campagne voor 
meer wapens en meer N.A.V.O."horigheid, een campagne, die 
niet alleen op de portemonnee, niet alleen op de vrede, maar 
ook - dat is uit de redevoeringen duidelijk geworden - op de 
rechten van het Parlement en op de democratische rechten van 
de burgers en de militairen in dit land gericht is. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij beginnen met dit punt, het op-
schroeven van de waanzinnige bewapeningsuitgaven en de 
N.A.V.O.-horigheid, omdat het de sleutel vormt van de poli-
tieke situatie in Nederland en omdat iedereen erover zwijgt of 
het terloops afdoet. 

De N.A.V.O. is destijds opgericht vanwege de zogenaamde 
dreiging van Berlijn. Over Berlijn bestaat op dit ogenblik een 
akkoord. Hij is daarna in stand gehouden met de fabel van de 
Russische bedreiging. Het is een verhaal, dat op het ogenblik 
niemand meer staande kan houden en dat ook niemand meer 
gelooft. Toen dat niet meer geloofwaardig was, werden de Chi-
nezen ten tonele gevoerd als de grote bedreigers. Maar wat zien 
wij? Nixon gaat naar Peking met het motief, dat China nodig 
is voor de vrede en de heer Schmelzer haast zich om dat te 
herhalen. Af argument! Een tijd lang is zelfs het Caraïbische 
gebied nog erbij gesleept als argument, maar nu hoorden wij 
in de Troonrede, dat ook daar geen problemen meer zijn. Dit 
wil dus zeggen, dat die hele leugenpropaganda van de Verenigde 
Staten en van de N.A.V.O. van het ene slop in het andere is 
verzeild. Die ontmaskering - dat moet worden gezegd - krijgt 
zo langzamerhand een lawinekarakter. De Pentagon-Papers 
hebben onthuld, hoe de Vietnamoorlog in werkelijkheid een 
systematische agressie was, gevoerd met behulp van moord, 
van staatsgrepen, van provocatie, van misleiding maar ondanks 
de zware nederlagen die de Amerikanen hebben geleden, on-
danks dit démasqué, weigert de heer Schmelzer als een brave 
knecht om Noord-Vietnam te erkennen. Die sturende hand in 
Vietnam, mijnheer de Voorzitter, is geen andere dan die hier 
in Nederland de politiek dicteert. Dit heeft de Minster van 
Buitenlandse Zaken ten overvloede nog eens geïllustreerd toen 
hij op een persconferentie na het betreurenswaardig staats-
bezoek aan het generaalsregime in Indonesië in alle open!ijk-
heid onthulde, hoe hij zelf het Nederlandse optreden ten op-
zichte van Indonesië in Washington had besproken, zelfs nog 
voordat hij Minister was, officieel tenminste. 

Het is niet zo, mijnheer de Voorzitter, dat, zoals de heer 
Biesheuvel suggereerde, onder de Nederlanders twijfel bestaat 
over de vorm van de N.A.V.O.-politiek. Er is geen communi-
catiekloof. Er is een groeiende weerzin en een vijandschap te-
genover de N.A.V.O. Dit komt doordat het in werkelijkheid 
steeds duidelijker blijkt te zijn een winstbron voor grote con-
cerns, een Amerikaanse handgranaat in de Europese pap, een 
brok geweldsdreiging binnen het kader van de neo-koloniale 
politiek en een intimidatieapparaat tegen de volkeren van West-
Europa zelf zoals de heer Van Rijckevorsel dit nog eens op 
zo'n fijne manier heeft aangetoond. 

De heer Luns mag dan op het ogenblik in zijn nieuwe 
functie over veiligheid en troepenreductie gaan praten en laten 
praten, maar op hetzelfde moment wordt de sterkte van de 
troepen opgevoerd, wordt de bewapening verzwaard en groeit 
bovendien het altijd aanwezige embryo van een Europese kern-
macht in het lichaam van de E.E.G. zoals onlangs op het La-
bourcongres is bevestigd, en die kunnen het weten. 

Zitting 1971-1972 

M. Bakker e. a. 
Wat heeft dat gepraat over veiligheid nu allemaal voor bele-

kenis als wij hier in Nederland zelf bij voortduring en onver-
minderd op een kruitvat blijken te zitten, op een atoom-
kruitvat? Wat heeft dat quasi vredelievende geklapwiek dat wij 
horen voor waarde, als deze Regering besluit in verband met 
de zogenaamde reactiesnelheid een extra tankbataljon naar 
West-Duitsland te sturen - zoals men trouwens ondanks alle 
nota's en protesten vastbesloten blijkt om Oost-Groningen met 
een groot legerkamp, mogelijk eveneens met atoomopslag-
plaatsen te versieren? 

Wat heeft al die hocus pocus over vrijheid, over democratie 
voor betekenis als er in het leger op dit ogenblik een ware hek-
senjacht wordt ontketend op jonge mensen die het wagen om 
eisen te stellen - en om die eisen kracht bij te zetten - tegen 
de heilige krijgstucht in? 

Het begint met aanmerkingen op het patat eten, een voed-
selsoort die inderdaad in betere militaire kringen niet genuttigd 
wordt. Vervolgens komt het zover, dat men soldaten in het 
weekend eenzaam opsluit, alléén omdat een hogere vermoedt, 
dat zij wel eens zouden willen demonstreren, zoals uit het ant-
woord van Minister De Koster op vragen die kort geleden zijn 
gesteld is gebleken. Ten slotte gebeurt het dat men jonge 
mensen, die in alle openlijkheid en op grond van de hun toege-
zegde democratische rechten in een blaadje hun mening 
zeggen over zulke dingen en over zo iets als het zinloze insti-
tuut van het parate weekend, voor vier maanden naar Nieu-
wersluis stuurt, in de tuchtklasse! Vier maanden vrijheidsbero-
ving voor een stukje in een soldatenkrantje! 

Is dit ook vooruitlopen op de N.A.V.O."grondwet van de 
heer Van Rijckevorsel? Is soms die desbetreffende comman-
dant zo geschrokken van het feit dat een jongen voor het 
dragen van lang haar door een krijgsraad werd vrijgesproken, 
nadat hij eerst veroordeeld was, dat hij de opsluiting nu maar 
zelf gaat regelen? 

De redevoeringen van de heer Biesheuvel, die van de heer 
Van Rijckevorsel, de plannen voorkomende in de begroting 
van Defensie, de huidige maatregelen in het leger, ze wijiren 
op pogingen ons in een steeds hogere golf van militarisering en 
N.A.V.O.-horigheid te storten, waartegen van het begin af pan 
stelling dient te worden genomen. 

Reden, mijnheer de Voorzitter, waarom ik de eer heb nu al 
vast een tweetal moties aan u voor te leggen. 

De Voorzitter: Door de heren M. Bakker, Hoekstra, Kremer. 
Meis, Wol ff en Van het Schip worden de volgende moties voor-
gesold: 

..De Kamer, 
gehoord de algemene politieke en financiële beschouwingen 

over de rijksbegroting voor 1972; 
overwegend dat een drastische verlaging van de defensie-

lasten geboden is en dat in dit verband zeker geen enkele 
stijging aanvaardbaar kan worden geacht; 

spreekt a!s haar oordeel uit, dat de defensie-uitgaven voor 
1972 niet het bedrag mogen overschrijden, zoals dat vervat is 
in de ontwerp-begroting voor 1971, 

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

„De Kamer, 
gehoord de algemene en politieke beschouwingen over de 

rijksbegroting voor 1972] 
kennis genomen hebbende van het bij wijze van disciplinaire 

straf opleggen van respectievelijk vier en drie maanden tucht-
klasse aan twee militairen in verband met een in het blad 
„Alarm" verschenen artikel; 

van oordeel dat dit strijdig is met de vrijheid van menings-
uiting en drukpers; 
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nodigt de Regering uit, stappen te ondernemen, die zullen 

leiden tot het ongedaan maken van de opgelegde straffen, 
en gaat over tot de orde van de dag." 
Ik stel voor, deze moties te behandelen bij deze beschou-

wingen. 
Daartoe wordt besloten. 

De heer M. Bakker (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! De 
defensiebegroting wordt dus verhoogd. Het is duidelijk, zoals 
ook in de stukken is aangeduid, dat wij hier de eerste stappen 
zien op weg naar de zgn. burden sharing, het overnemen van 
Amerikaanse oorlogsuitgaven. In Brussel, Londen en Washing-
ton wordt er door de heer Nelissen schier dagelijks een vast-
beradenheid gedeclameerd om niets voor niets te geven en 
in den Haag wordt de zaak al vast in het reine gebracht. 

Dit verklaart waarschijnlijk mede, waarom die geldcrisis 
steeds zo terloops is behandeld - in de Kamer was dit vandaag 
ook het geval - en in de stukken van de Regering ook zo'n 
geringe rol speelt. Dat. en de angst om de werkelijkheid onder 
de ogen te zien of althans aan het volk de werkelijkheid te 
laten zien. 

Die geldcrisis is het grootste demasqué van het kapitalisli-
sche wereldsysteem, dat sedert de tweede wereldoorlog heeft 
plaatsgevonden. In de loop van al die jaren is er een hele Efte-
ling aan sprookjes opgebouwd over het kapitalisme. Het crisis-
gevaar zou zijn uitgebannen, een min of meer gestadige wel-
vaartsgroei zou zijn gegarandeerd, volledige werkgelegenheid 
was een vast bestanddeel van de maatschappij geworden. Er 
waren enkele dingen die niet klopten, o.a. de ontwikkeling met 
betrekking tot de „derde wereld", in welker winkel wij zojuist 
de heer De Gaay Fortman hebben gezien, maar die paar din-
getjes kwam je op de Lange Poten niet tegen. 

De eers;e echte ontluistering heeft plaatsgevonden door de 
onophoudelijke groei van de inflatie, vooral toen in Engeland 
en Amerika bleek, dat massawerkloosheid daarop geen rem 
vormde. Vervolgens waren er de opeenvolgende valutacrises, 
die eerst zonder meer werden toegeschreven aan het bestaan 
van de Eurodollar en als een min of meer technische zaak 
werden voorgesteld. 

Met de rede van Nixon van 15 augustus is het probleem in 
zijn volle omvang naar voren getreden. Wij hebben te maken 
met een moordende strijd om markten en om macht tussen de 
kapitalistische concerns en de kapitalistische landen, een strijd 
die nu weer wordt gevoerd met de oudste wapens die het kapi-
talisme kent: protectionisme, monetaire oorlog en dumping. 

De V.S. zien hun economische oppermacht, mede door het 
tanen van hur politieke macht, aangevreten door snel groei-
ende rivalen, rivalen waarvan de voornaamste de hoofdtegen-
standers uit de tweede wereldoorlog zijn: Japan en West-Duits-
land. Amerika heeft gemeend, ze de reglementen te moeten 
aanzeggen, maar die reglementen gelden op dit ogenblik niet 
meer. omdat noch het Japanse imperialisme noch het Duitse 
de absolute Amerikaanse heerschappij meer wenst te erkennen. 
Het is nog niet in alle opzichten duidelijk, waartoe deze gewel-
dige botsing zal leiden. Wij staan zonder twijfel nog slechts 
aan het berin, maar alle kaarten die in het spel zijn wijzen op 
een verscherping en een verbittering van de tegenstellingen. 
Alle dromen over papiergeldoplossingen, bij voorbeeld, zijn 
vergeefs omdat het probleem niet technisch is maar de funda-
mentele machtsverhoudingen in het geding zijn. 

Ook voor de arbeidersklasse, voor de werkende mensen in 
het algemeen, is hierdoor een nieuwe situatie aan het ontstaan. 
Jarenlang was het de inflatie, die werd gebruikt om de meeste 
verbeteringen die zij zich wisten te verwerven af te romen en 
te ondermijnen, maar het ziet er naar uit, dat het kapitalisme 
ook op dit punt volop in zijn oude arsenaal gaat tasten. In 
Amerika hebben wij nu al, naast de werkloosheid, de loondic-
tatuur en het stakingsverbod. Op al deze punten roert zich ook 
steeds duidelijker het Nederlandse ondernemersdom. Er wordt 
kunstmatige werkeloosheid geschapen, er is na een maanden-
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lang psychologisch trommelvuur een frontale aanval ingezet op 
de lonen en op de koopkracht en de Regering zwijgt in alle 
talen over de anti-stakingswet, wat doet vrezen, dat zij gewoon 
hiermee wil doorgaan. 

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om er bij de Rege-
ring op aan te dringen, dat zij dit wanprodukt intrekt. De heer 
Van Agt was destijds nog jong, maar ik kan hem meedelen, 
dat tijdens de oorlog een lugubere loot van dezelfde stam aan-
wezig is geweest waarmee februari- en meistakers werden vcr-
volgd. Onze arbeidersklasse lust dit soort dingen niet. 

De Nederlandse Regering verkoopt die politiek van werk-
loosheid en van loondruk met binnenlandse economische argu-
menten. Het gevaar is, dat zij op grond van die ondeugdelijke 
argumenten een ontwikkeling in gang zet, die door intematio-
nale factoren niet meer te stuiten zal zijn, dat zij met kunstma-
tige middelen een crisis binnenhaalt op een moment, dat door 
de hevigheid van de botsingen die het hele kapitalistische 
stelsel teisteren de gevaren van een echte crisis ontstaan. Dan, 
als dit zo zou blijken te zijn, draagt deze Regering de volle 
verantwoordelijkheid en zij zal eraan worden gehouden. 

Wat wij hierover bij het debat over de regeringsverklaring 
hebben gezegd, blijft volledig van kracht. In Nederland is de 
uitvoer snel gegroeid. Het proces van de zwevende gulden en 
van de zwevende mark heeft dit bepaald niet verlangzaamd. 
Het centraal orgaan van economische betrekkingen met het 
buitenland heeft dit dezer dagen nog eens nadrukkelijk onder-
streept. De ontwikkeling van de betalingsbalans is dan ook 
nogal florissant, in vergelijking met alle voorspellingen die 
hierover zijn gedaan. 

Wie van week op week de overzichten leest van de resul-
taten van het eerste halfjaar van de ondernemingen en van de 
verwachtingen, komt voor 80 pet. tot gunstig of zeer gunstig. 
De directie van de Algemene Bank Nederland strooit bij voor-
beeld de laatste tijd uiterst sombere voorspellingen rond over 
de nabije toekomst, alsof de zaak op instorten zou staan. 

Dat geldt dan in ieder geval niet voor de Algemene Bank 
Nederland. Die had over het eerste half jaar een stijging van 
de baten met 30 pet., kosten, inclusief afschrijvingen 22.2 pet., 
bruto winst 60,7 pet., winst voor voorzieningen en reserve-
ringen 47,4 pet. ofwel 42,8 pet. per aandeel. Een aardig ap-
peltje voor de dorst als die dorst, die de Algemene Bank Ne-
derland voorspelt, zou komen. 

Nu kan men natuurlijk wel klagen, zoals de heer L;:m:man 
doet. dat het steeds meer van vreemd vermogen moet lomen, 
maar vreemd vermogen is ook vermogen. 

De heer De Jong: Heeft u nog meer cijfers? 

De heer M. Bakker (C.P.N.): Ik heb mij vast voorgenomen 
hier niet met politieke onderkruipsels te gaan discussiëren. 

De heer De Jong: Pardon? Dat is dan een zwakheid. U 
noemt de Algemene Bank Nederland, maar wilt u hierin ook 
het algemene bedrijfsleven betrekken? Als u met cijfers komt, 
dan moet u met goede cijfers komen. Wanneer de belastingop-
brengsten zijn gedaald, omdat het bedrijfsleven minder winsten 
heeft gemaakt, dan blijkt dat inderdaad de winsten van de on-
dernemingen onder druk staan. 

De heer M. Bakker (C.P.N.): Men moet ook de heer Witte-
veen niet zijn beleggingsmaatschappij wat gunnen. 

Alle cijfers wijzen uiteindelijk in dezelfde richting. De pro-
duktie neemt meer toe dan voorspelt, de investeringen dito. 
Ook de sombere verhalen over de orderpositie doen vreselijk 
overdreven aan, vooral als men de exportcijfers ziet en als 
men de zojuist gepubliceerde statistiek van het C.B.S. ziet, 
waarin niet verwachtingen maar exacte cijfers staan vermeld. 

Als er vermindering is, dan is daarvoor maar één reden, na-
melijk de ondergangscampagne die nu al maanden lang van 
bovenaf wordt gevoerd. Misschien heeft deze bij sommige be-
dnjfjes een zeker effect. Het gevaar bestaat dat wij te maken 
hebben met het prototype van een zichzelf realiserende voor-
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spelling: Er is geen inzinking, maar men probeert er een in het 
leven te praten, omdat men werkloosheid en loondruk 
wenst. 

De eerste slachtoffers daarvan dreigen in het noorden, in 
het bijzonder in Groningen te vallen. De achterstelling was 
daar al schrijnend. Zij wordt het nog meer nu naast het 
aardgas magnesium gevonden is, waarmee de Shell al grootse 
plannen heeft. 

Terwijl die vergaring van rijkdom plaatsvindt, weet de 
Regering niets beters te doen dan weer eens een plan aan te 
kondigen. Dat kan wat worden van een Minister die tot nu toe 
in het openbaar alleen nog maar over rendement heeft ge-
sproken. 

Nog veelbelovender is het wat het bureau-Bloemendal staat 
te verkondigen. Dit bureau heet er te zijn ter bevordering van 
de bedrijvigheid, maar tot nu toe heeft het als enige prestatie 
een aanval op de bedrijvigheid van de Groningse arbeiders. 
Blijkbaar is dit bedoeld tegen onze partij. 

De heer De Jong: U heeft toch het arbeidsklimaat daar in 
feite onmogelijk gemaakt? 

Ds heer M. Bakker (C.P.N.): Wat tot nu toe bereikt is, 
zowrl aan verbeteringen als in de strijd tegen de vers!echterin-
gen is te danken aan de communistische partij en aan de wijze 
waarop zij de Groningers, allereerst de arbeiders van Gronin-
gen. zelfvertrouwen heeft geschonken en hen het wapen van 
de actie heeft leren hanteren. Zonder dat zou er in Gronin-
gen niets gebeurd zijn; zelfs de krokodilletranen, waaraan 
men h;er zo rijk is, zouden niet gevloeid hebben. 

Ais er iets kenmerkends is voor de huidige situatie, dan is het 
de ijver waarmee diverse lieden in gedachten en woorden de 
centen zitten te verdelen die de arbeidersklasse toekomen. 
De arbeidersklasse in de breedste zin van het woord is altijd 
onderbetaald. Dat is nu eenmaal de basis van het kapitalis-
me. Het is wel buitengewoon grof, hoe men nu met haar 
geld plannen zit te maken. De ondernemers zitten op procenten 
te priegelen om hun export uit te breiden en hun macht te 
vergroten, om hun kapitaal te kunnen vergroten, om nog meer 
te kunnen investeren en om tegelijk de aandeelhouders tevreden 
te stellen. 

De Regering, geïnspireerd door de heer Drees. heeft plan-
nen ontworpen om iedere onderbetaalde cent met behulp van 
het profijtbeginsel weg te schrapen via school- en collegegeld, 
ziekenhuiskosten, elektriciteitsrekeningen, benzine en niet te 
vergeten via de belasting op frisdrank, de zogenaamde bubble-
tax. 

Tot onze verbazing en ergernis hebben wij moeten ervaren, 
dat ook N.V.V.- en P.v.d.A.-leiders hetzelfde spelletje spelen. 
In gedachten steken die een deel van het arbeidersloon beur-
telings in woningen, in schoolklassen, in steun voor het Soe-
harto-regime, terwijl sommigen zelfs niet eens onwelwillend 
naar de heer Langman zitten te luisteren, die er aandelen 
voor wil kopen. 

Dan moet je zo'n loon zien! Onlancs heeft de federatie van 
de metaalindustrie een berekening gemaakt, waarin ze de )oon-
kosten huizenhoog liet stijgen. In die hele berekening zat een 
schamel vakantiefooitje en een nauwelijks echte loonsverbete-
i ing. De hele loonbetaling is in Nederland zo'n mystificatie ge-
worden, dat er gegild wordt over geweldige stijgingen, terwijl 
de mensen achteruit gaan. 

Wat wil men nu eigenlijk met die matiging? Wil men de 
prijzen ermee beheersen? De macro-economische voorspel-
lingen verschaffen daar gegevens over. Als men het reële 
loon met bijna één procent vermindert, dan gaat het prijs-
peil met nog maar een fractie van een procent omlaag. Dat 
betekent, dat iedereen een reële loonsverlaging van weet ik 
hoeveel procent zal moeten accepteren om de prijzen alleen 
maar gelijk te laten blijven. 

Mijnheer de Voorzitter! Het blijkt ook uit de praktijk. Wij 
hebben in het eerste halfjaar van 1971 een loonstop gehad, 
aangekondigd en gepropageerd met het doel, de prijzen te be-

teugelen. Wat hebben wij gezien? De prijzen zijn nog nooit zo 
snel gestegen als in datzelfde eerste halfjaar van 1971. 

Wie de inflatie wil aanpakken, moet ergens anders begin-
nen. Die moet de militaire uitgaven afbreken. Die moet de 
woekeraars aanpakken, die als schuldeisers ieder jaar miljarden 
bij het Rijk en bij de gemeenten weghalen. Die moet de grote 
prijsopdrijvers aanpakken. Als men denkt dat men de arbei-
dersklasse een .schuldcomplex kan aanpraten en boete kan 
laten doen, dan is men er wel helemaal en vierkant naast. De 
werker is zijn loon waard en dat zal hij tonen ook. 

Wij zijn ook niet onder de indruk van de gaten, die men, 
zoals bij iedere kabinetswisseling gebruikelijk is, ontdekt. 
Eerlijk gezegd valt het ons zelfs nog mee van de heer Witte-
veen, dat hij op het laatste moment nog een aantal broodno-
dige miljoenen voor het onderwijs heeft laten uitgeven en ook 
nog wat extraatjes voor Verkeer en Waterstaat. Dat doet hij, 
naar het schijnt, wel meer, vlak voordat hij aftreedt. 

Wie kan dat hele gatengekerm nu werkelijk serieus nemen, 
als je ziet met hoeveel in één jaar tijds de oorlogsbegroting 
is gestegen, hoeveel meer er aan Soeharto en dergelijke re-
giems wordt gespendeerd, hoeveel bezit de vermogenden op 
het ogenblik kunnen gebruiken om er hun speculaties mee 
te bedrijven en hoeveel er naar de E.E.G. wordt overgeheveld 
in één jaar tijds, of als je bedenkt, dat in Nederland jaarlijks 
op het ogenblik voor minstens een half miljard gulden aan 
de Shell en aan de Esso worden weggegeven van de Nederland-
se aardgasrijkdom? 

Al het misbaar, dat men maakt, wordt alleen maar gebruikt 
om de mensen hogere lasten aan te praten, mensen, die er 
geen schuld aan hebben. 

Tot die komedie behoort dan ook het voorstel om de scha-
deloovstellingen voor de kamerleden te bevriezen, behalve 
dan natuurlijk voor de prijsstijgingen. 

Het komt erop neer, dat de kamerleden in hun spontane 
soberheid besluiten, dat hun inkomen met niet meer dan 
f 3000 per jaar zal stijgen. Een buitengewoon aardig denk-
beeld! Wij stellen voor, dat wordt besloten, dat iedereen een 
verhoging krijgt van niet meer en ook niet minder dan f 3000 
per jaar. Dat lijkt ons een redelijk voorstel! Het is nog altijd 
twee keer zoveel als de looneisen, die op het ogenblik bij de 
Amsterdamse scheepswerven worden gesteld; een looneis, die al-
le notabelen bijkans een rolberoerte bezorgt. 

Vooral de hoek, van waaruit dit voorstel is gekomen, is 
een bijzonder goede! Dank zij diezelfde K.V.P. is nog maar 
enkele maanden geleden een nieuw bedrag voor fractieassis-
tentie tot stand gekomen, een verhoging, die meer is dan het be-
drag, dat die fractie thans wil .,offeren". Een fractie, die het 
gehele staatsapparaat ter assistentie heeft! 

Wij zijn destijds zeer consequent opgetreden tegen het 
brengen van de schadeloosstelling voor kamerleden op het zeer 
hoge peil van dit ogenblik. Wij staan nog steeds op hetzelf-
de standpunt. Wij zijn niet van plan om op een valse manier 
model te gaan staan voor arbeiders, die hun looneisen moe-
ten beperken ter wille van winsten en oorlogsuitgaven. 

Wij zullen natuurlijk nog nader op de diverse belast;ng-
maatregelen terugkomen. Ik wil kort constateren, dat met de 
wiebcltax precies datgene gebeurt, wat wij destijds hebben 
gezegd. Het is een doodgewone belastingverhoging, zij het in 
een ander jasje. Het is geen wiebeltax, het is gewoon een 
extra-tax, die wel stijgt, maar niet zal dalen. Het blijkt te 
kloppen. 

Wat de inflatiecorrectie betreft, merk ik op, dat wij op dit 
punt niet van mening zijn veranderd, sedert wij daarvoor heb-
ben gestemd. 

Een bijzonder venijnige maatregel vinden wij de versnelde 
invordering van de definitieve belastingaanslagen. Dat is zó 
uitgekiend, dat de gehoopte 300 min. precies vóór de va-
kanties zullen moeten worden betaald. Voor velen zal dit op-
offering van hun vakantiegeld betekenen. Is het soms be-
doeld om de betalingsbalans een steuntje te geven? 

Wij zijn verklaarde tegenstanders èn van het bevriezen van 
de kinderbijslag èn van de betaling door ziekenfondsleden 
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voor eerste dokterskosten. De kinderbijslag vormt een onver-
vreemdbaar onderdeel van het loon. Een aanval daarop is een 
onderdeel van de algemene aanval op de lonen. 

Het verhaal van de dokterskosten treft zeer direct de minst 
betaalden. Het kan direct gevaar opleveren voor mensenle-
vens en voor de volksgezondheid in het algemeen. 

Een zeer dnngend probleem vinden wij de zorg voor de 
buitenlandse arbeiders, mensen, die hier heen zijn gehaald, 
omdat de fabrikanten dezen zo nodig hadden. Zij zijn van de 
meest fundamentele rechten verstoken. Er is een reeks voor-
zieningen hoogst nodig; van huisvesting tot scholing van hun 
kinderen tot recreatie. Wij zijn van mening, dat de heffing 
op de wervende industriëlen hoger zal moeten zijn dan is voor-
genomen. Daar moet het profijtbeginsel inderdaad worden toe-
gepast. 

Het laat zich aanzien, dat een zeer groot deel van de lasten-
verz waringen opgelegd zal worden via de gemeenten. De con-
statering in de miljoenennota, dat het directe aandeel van de 
burgers in de gemeentelijke uitgaven zo zeer is gedaald, doet 
het ergste vrezen. Hier viert het profijtbeginsel hoogtij. Het 
mes snijdt voor de Regering blijkbaar aan twee kanten; zij kan 
zelf bezuinigen en schuift dan in de vorm van de gemeente-
besturen de zondebokken tussen zich zelf en de geplunderde 
belastingbetalers. De aanschrijving van de heer Geertsema 
over de algemene tariefsverhoging lijkt nog slechts een begin 
te zijn. De gemeenten krijgen straks een rol toebedacht bij de 

i:i.hamonisatie, bij een reeks beperkingen op onderwijsge-
bied en bij het kortwieken van de bijstand, zoals zij ook als 
schuldige zullen moeten fungeren bij het realiseren van de niet 
meer te betalen woningen. 

Als blijk van waardering voor deze functie van rijksdeur-
waarder moeten zij snijden in al hun investeringsplannen die 
waarlijk niet uit luxe- of weeldezucht zijn opgezet. Tevens moe-
ten zij opnieuw de functie gaan vervullen die eertijds de diake-
nen plachten te vervullen. Het systeem van individueel de pet 
ophouden, dat feitelijk bestaat via de Bijstandswet, is in wezen 
een afschuwelijk systeem. Het is een levende aanklacht tegen 
het feit dat in een technisch en materieel hoog ontwikkelde 
maatschappij nog belangrijke groepen mensen bestaan die 
niet op de normale wijze verzekerd zijn van een inkomen. 

Dankzij vooral progressieve gemeentebestuurders is voor 
een deel dit gunstkarakter, dat voor een deel nog in de wet 
is ingebakken, verwijderd en is bijstand tot een recht gewor-
den. 

Niet alleen echter de sinds kort volop losgekomen druk op 
de bijstandsuitkeringen tast deze verworvenheid weer aan en 
doet de gedachte van een gunst weer herleven; het terrein 
wordt namelijk ook breder. Straks moet men verzoeken in-
dienen voor huursubsidie, schoolgeldkwijtschelding of -vermin-
dering, dokterstegemoetkoming en Joost mag weten wat nog 
meer, met de gemeente als armbestuur. Die gemeente moet 
dan weer via kosten van vuilnisbakken, vervoer en logé's de 
benodigde bedragen binnen zien te krijgen. 

Bij dit alles blijft het bouwprobleem het meest dringend. 
Het programma gaat mondjesmaat omhoog, maar de wo-
ningen worden zó duur dat zij voor het overgrote deel van de 
bevolking straks niet meer te betalen zijn. Het belangrijkste 
deel van het bedrag per woning wordt niet gevormd door de 
bouwkosten zelf, maar door hetgeen er bovenop komt, vooral 
de kosten van de rente. Onze fractie zal hierop bij de behande-
ling van de begroting voor de woningbouw gedetailleerd in-
gaan en aantonen dat er, zonder dat men de bouwvakarbeiders 
ook maar iets te kort doet, veel goedkoper zou kunnen worden 
gebouwd in Nederland. 

Mijnheer de Voorzitter! Reeds bij het debat over de rege-
rirgsverklaring hebben wij een volstrekte afwijzing uitge-
sproken van de voorgenomen onderwijspolitiek. Gelukkig 
wordt die afwijzing door velen gedeeld. De onderwijsdemon-
s;ratie van 25 september hier in Den Haag heeft, dat over-
vlocdig aangetoond. Er blijkt een geweldig verzet te zijn tegen 
hetgeen niet anders te karakteriseren valt dan als een ruwe af-
braakpolitiek. Onderwijs is duur, maar het is de basis voor 
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vooruitgang. Het hele moderne produktieapparaat dat in de 
laatste jaren in Nederland is opgebouwd, kan alleen bestaan 
doordat de deelname aan het onderwijs groter is geworden. 
Het klinkt wel erg: 10,5 mld. aan onderwijsuitgaven; het is 
echter de investering in een hele generatie en het is slechts de 
helft van het bedrag dat de ondernemers ieder jaar in leven-
loze bedrijfsmiddelen investeren. Er is een tijd een nogal plat-
vloerse campagne geweest om mooi weer te spelen met de gul-
dentjes van de studenten voor het lager onderwijs en de wer-
kende jeugd, maar de heren Van Veen en De Brauw hebben 
daar nu een drastisch einde aan gemaakt. Die pakken wer-
kelijk iedereen. 

Ik wil ook iets zeggen over het vraagstuk dat zozeer in de 
aandacht heeft gestaan, namelijk de milieuvervuiling. De Re-
gering heeft daaraan een opmerkelijke wending gegeven. De 
heer Drees is een veldtocht begonnen tegen de auto's door in 
één klap een lastenverzwaring in te voeren voor alle kostenfac-
toren; illustratief voor het Drees-denken. Een deel van de 
auto's moet weg, dus je pakt de mensen voor wie die auto iets 
is dat men nèt heeft kunnen kopen voor recreatie en voor het 
werk; de mensen voor wie de auto een grensmogelijkheid is. 
Wij moeten blijkbaar weer terug naar de goede oude tijd, toen 
de rijken de wegen voor zichzelf hadden en er dus ook niet 
veel wegen nodig waren, omdat er nu eenmaal niet zo veel 
rijken zijn. 

In dezelfde tijd heeft een A.N.P.-versie van een T.N.O.-rap-
port medegedeeld dat de auto's eigenlijk schuldig zijn aan de 
smog die de laatste tijd de Rijnmond heeft geteisterd, terwijl 
iedereen weet wie daar de lucht verpesten, namelijk verschil-
lende AKZO-bedrijven, Shell-chemie en nog een aantal van 
deze grote chemische concerns. Dit is overigens dezelfde Shell 
die ook de vuile benzine levert. 

Blijkbaar hebben de autoverhalen een speciale functie ge-
kregen, nu de Regering aan de provinciale besturen de be-
voegdheid heeft moeten toezeggen om in te kunnen grijpen bij 
smogvorming. Zij zouden blijkbaar moeten verordineren straks 
alles in de berm te rijden? Wij zijn van mening dat, als die be-
voegdheid straks bestaat, die moet worden gehanteerd tegen de 
echte vervuilers, vooruitlopend op een nog verdere concretise-
ring in de wet, die de vervuiling door bedrijven direct strafbaar 
stelt. 

Hoe is het ten slotte met het milieu van de Regering? Het is 
een bont allegaartje van partijen en personen dat, als wij het 
mogen geloven, alleen is bijeengebracht doordat de heer Steen-
kamp nog zo fiks ter been is en onvermoeibaar van de confes-
sionele kamer naar de V.V.D.-DS.'70-kamer kon tippelen. 

Zij is bij alle grootspraak eigenlijk nogal kreupel van start 
gegaan. De heer Geertsema heeft bij zijn eerste ontmoeting in 
de Kamer, dank zij de K.V.P., een paar nieuwe gemeente-
grenzen moeten slikken rondom Alkmaar die hem zullen 
heugen, als ten minste de Eerste Kamer dit merkwaardige 
gewrocht zal laten passeren. Bij het debatje over het noorden 
verhinderden de Antirevolutionairen de aanneming van een 
K.V.P.-motie, waarover de Regering zich had uitgesproken als 
was het een vertrouwensmotie. Het bezoek van Hirohito heeft 
terecht grote weerzin gewekt, ondanks alle inspanningen van 
de Regering om er een mooi feestje van te maken. Ook dat 
heeft de Regering niet beminnelijker gemaakt in de ogen van 
het Nederlandse volk, ondanks het feit dat de heer Biesheuvel 
nu zijn eigen Corry Vonk blijkt te hebben. 

De vreugde van de Catshuisbesprekingen waar, als wij het 
mogen geloven, de ondernemers en de vakbondsbestuurders el-
kaar welhaast in de armen vielen, is danig bekoeld. 

Op een ander punt zal ook zeker een tegenstelling ontstaan 
en dat is op het punt van de abortus. De gedachte dat de ver-
antwoordelijkheid voor de abortus allereerst ligt bij de vrouw, 
daarnaast bij haar medicus, is zo snel gemeengoed geworden, 
dat het regeringsplan daar een beoordelingscommissie tussen 
te schuiven overal van de hand wordt gewezen. Overigens is 
het heel merkwaardig, dat brokje zedenleer. Terwijl de Paus 
de pil verbiedt staat er in het hartje van Noord-Brabant een fa-
briekje ze dag en nacht te draaien; maar dat is dan ook de 
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AKZO en voor een omzet van honderden miljoenen guldens 
zwijgt de zedenleer stil. Wie verdient er aan een abortus? Van-
daar die strengheid. 

De nieuwe plannen om de drie van Breda vrij te laten zijn 
door de Minister van Justitie zo kies toegelicht, dat er meteen 
storm is opgestoken. De Minister kan nu niet meer zeggen dat 
hij nog nooit een steekhoudend argument tegen die vrijlating 
heeft vernomen. Dat is dan tenminste één cadeautje dat bij het 
staatsbezoek aan Bonn niet zal worden overhandigd. 

Tussen al die bedrijven door loopt dan de heer Wiegel, de 
zelfbenoemde aanstaande leider van het middenvolk, schoppen 
en schouderklopjes rond te delen, als het ware om aan te tonen 
dat ook Nederland zijn Gladstones heeft, ook al gaan zij dan 
niet in gebed voordat zij het woord nemen. 

Te zelfder tijd zijn de confessionele broeders in een onver-
kwikkelijke wirwar van hun volkspartij verstrikt. De C.H.U. 
blijkt haast te hebben om vóór de ondergang binnen te zijn, al 
zou de heer Kikkert er rooms voor moeten worden. Bij de 
K.V.P. gaat men ook al aftellen. Het gestomp en geduw van 
allerlei voormannen om nog gauw even een paar jaar in de 
regering te komen heeft het bestaan nu niet bepaald een gro-
tere zekerheid geschonken in deze kring. Al zal dan niet, zoals 
ook de heer Van Mierlo vandaag nog veronderstelde de 
wereld vóór het jaar 2000 ten onder zijn gegaan, met de 
K.V.P. is dat natuurlijk een heel andere kwestie. 

Onder die omstandigheden is zonder enige twijfel de zetcl-
vastheid groot, maar de kansen dat dit kabinet halverwege of 
eerder ineenzakt zijn groter. Het komt er maar op aan wat het 
tegenover zich vindt. 

De P.v.d.A. heeft een soort tegenbeleid ontworpen, 
waarvan wij de hoofdelementen van de heer Den Uyl hebben 
gehoord. Voor zover dat betreft een zwaardere belasting van 
de rijken, voor zover dat betreft een verzet tegen reeds met 
name genoemde verslechteringen zullen wij daaraan onze steun 
geven. 

Wij kunnen dat niet aan de aanvallen op de inflatiecor-
rectie. Het inflatiesurplus in de belasting wordt buiten de wet 
om geheven. Dit drukt bijzonder zwaar op loontrekkers en 
middengroepen. De correctie geeft dus niets, maar herstelt 
iets. Wie een belastingverandering wil, moet andere wetten 
voorstellen. Als de P.v.d.A. op dat punt met voorstellen komt, 
zullen wij die op hun eigen merites bezien. 

Wat het Partij van de Arbeid-standpunt over de defensie be-
treft: het komt praktisch neer op het accepteren van het over-
grote deel van de feitelijke verhoging, een aanpak, die uiter-
aard totaal ontoereikend is, vooral als de bron daarvan, name-
lijk het N.A.V.O.-machtsapparaat, buiten beschouwing wordt 
gelaten. 

Waar wij ons, wat de Partij van de Arbeid betreft, volstrekt 
tegen verzetten, is de redenering dat het zo beroerd gaat met 
de Nederlandse economie en dat wij, zoals de heer Den Uyl 
enkele malen heeft gezegd, de armoede moeten verdelen. Dat 
was de leuze van een vroegere Partij van de Arbeid-premier, 
namelijk de heer Schermerhorn. Kijk eens wat ervan terecht is 
gekomen, mijnheer Den Uyl. De armoede is niet verdeeld, 
maar ook de rijkdom is niet verdeeld. Als men nu in Neder-
land, waar een aantal van de rijkste machten van deze wereld 
zijn gevestigd, spreekt over het verdelen van de armoede, dan 
kan men dat toch niet serieus nemen. 

Mijn vriend Meis heeft er hier vorige week in verband met 
het noorden over gesproken. In Groningen is dit jaar een hoe-
veelheid aardgas geproduceerd die, uiterst krap gerekend, 
minstens 1 mld. oplevert. Hoe kan men dan nu spreken over 
verdeling van de armoede, als er tegelijkertijd in dat zelfde 
Groningen mensen werkloos de straat opgaan? 

Op dit kardinale punt wil ik overigens in de tijd die ik heb 
nog een motie indienen voordat ik mijn slotzinnen spreek. 

De Voorzitter: Door de heren M. Bakker, Hoekstra, Kremer, 
Meis, Wolff en Van het Schip wordt de volgende motie voor-
gesteld: 

Zitting 1971-1972 

1972 6de vergadering - 12 oktober '71 237 

Voorzitter e. a. 
„De Kamer, 
gehoord de algemene en politieke beschouwingen over de 

rijksbegroting voor 1972; 
kennis genomen hebbende van de voortdurende sociaal-

economische achterstand in het noorden van het land; 
dringt er bij de Regering op aan snelle en doeltreffende 

maatregelen te nemen, die de problemen ter plaatse kunnen op-
lossen; 

spreekt als haar oordeel uit, dat een belangrijk deel van de 
inkomsten uit de in het noorden aanwezige bodemschatten 
(aardgas, magnesium, etc.) voor de ontwikkeling van het be-
treffende gebied dient te worden bestemd, 

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

Ik stel voor, deze motie te behandelen bij deze beschou-
wingen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer M. Bakker (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Het 
is dus die verdeling van de rijkdom, die in Nederland aan de 
orde moet komen. Dat is in werkelijkheid ook het punt, waar-
over beweging bestaat in Nederland. De acties die er zijn, zijn 
er omdat er zoveel rijkdom en macht in handen is van enke-
lingen. Op dat punt is gezamenlijk optreden gewenst. Dat ge-
zamenlijke optreden heeft daar, waar het zich manifesteert, al 
de nodige schrik veroorzaakt. Wij hebben daarover de heren 
Mellema en Aantjes al gehoord, die hier eerder in de Kamer 
zijn opgetreden als een soort veldwachters met B.V.D.-be-
voegdheid. 

De nervositeit kan maar één reden hebben. Zij zien zeer te-
recht in een verenigde oppositie in Nederland de meest se-
rieuze bedreiging van de Regering, die zij na de nederlaag in 
de verkiezingen in elkaar hebben geknutseld. Daarom moet in 
Nederland niet de armoede worden verdeeld, maar verzets-
kracht moet worden gebundeld. 

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 0.16 uur gesloten. 

LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN 
met de door 

de Voorzitter ter zake gedane voorstellen: 

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

Naturalisatie van Kurt Bereiter en 21 andern (11 535); 
Naturalisatie van Geert Hermann Willem Beerta en 26 

anderen (11 536); 
Wijziging van hoofdstuk XIII (Departement van Econo-

mische Zaken) van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1970 
(11 537); 
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Wijziging van hoofdstuk XI (Departement van Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening) van de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 197! (11 538); 

Wijziging van de begroting van het Staatsbedrijf „Artillerie-
Inrichtingen" voor het dienstjaar 1970 (11 543); 

Wijziging van de begroting van het Staatsmuntbedrijf voor 
het dienstjaar 1970 (11 544); 

Wijziging van hoofdstuk IXB (Departement van Financiën) 
van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1970 (11 545); 

Wijziging van de Wet op de Krijgstucht, het Wetboek van 
Militair Strafrecht en het militaire strafprocesrecht (11 546); 

Naturalisatie van Anna Elise Paula Beine en 28 anderen 
(11547); 

Voorzieningen met betrekking tot tijdelijke verhoging of 
verlaging van belasting op grond van conjuncturele over-
wegingen (11 550). 

Deze Koninklijke Boodschappen zijn met de daarbij 
behorende stukken reeds gedrukt en rondgedeeid. 

2°. twee brieven van de directeur van het Kabinet der 
Koningin, houdende kennisgeving dat Hare Majesteit een aan-
tal door de Staten-Generaal aangenomen ontwerpen van wet 
heeft goedgekeurd. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven: welke betrek-
king hebben op ontwerpen van wet, aangenomen door 
de Eerste Kamer in haar vergaderingen van 24 augustus 
en 14 september 197!, voor kennisgeving aan te nemen; 

3°. een brief van de Minister-President met betrekking tot 
de coördinatie op het terrein van de ruimtelijke ordening en de 
milieuhygiëne (11 539). 

Deze brief is reeds gedrukt en rondgedeeld; 

4°. een brief van de Vice-Minister-President, de heer Ne-
lissen, ten geleide van de verslagen over het derde kwartaal 
1967 en het eerste en tweede kwartaal 1969 betreffende het 
Tienjarenplan en van het jaarverslag 1969 betreffende het 
Tienjarenplan, Vijfjarenplan, E.E.G.- en A.I.D.-projekten, 
samengesteld door de Stichting Planbureau Suriname. 

De Voorzitter stelt voor, deze brief niet te doen druk-
ken en hem voor kennisgeving aan te nemen; de verslagen 
zijn nedergelegd op de bibliotheek, ter inzage van de 
leden; 

5°. twee brieven van de Minister van Buitenlandse Zaken, 
ten geleide van een tweetal ter stilzwijgende goedkeuring aan 
de Kamer overgelegde overeenkomsten; 

een, ten geleide van Tractatenblad 1969, nr. 128, waarin is 
opgenomen de tekst van het Aanvullend Protocol bij het Ver-
drag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-
Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van de personen in 
dienst van de Benelux Economische Unie, op 29 april 1969 te 
's-Gravenhage tot stand gekomen (11 540, R 821); 

een, ten geleide van Tractatenblad 1969, nr. 127, waarin is 
opgenomen de tekst van het Protocol ter uitvoering van Arti-
kel 1, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het 
statuut van een Benelux Gerechtshof, op 29 april 1969 te 
's-Gravenhage tot stand gekomen (11 541, R 822). 

Deze brieven zijn reeds gedrukt en rondgedeeld; de 
bijbehorende Tractatenbladen zijn nedergelegd ter griffie, 
ter inzage van de leden; 

6°. een brief van de Minister van Buitenlandse Zaken, ten 
geleide van Tractatenblad 1971, nr. 157, waarin is opgenomen 
de tekst van de Overeenkomst inzake het handelsverkeer en de 
technische samenwerking tussen de E.E.G. en de lid-staten, 
enerzijds, en de Libanese Republiek anderzijds (11 532). 

Deze brief is reeds gedrukt en rondgedeeld: het bijbe-
horend Tractatenblad is nedergelegd ter griffie, ter in-
zage van de leden; 

7°. een brief van de Minister zonder Portefeuille, belast 
met de ontwikkelingssamenwerking, betreffende de noodhulp 
voor India en Pakistan (11 500, hoofdstuk V, nr. 6) (herdruk). 

Deze brief is reeds gedrukt en rondgedeeld; 

8°. een brief van de Minister van Onderwijs en Weten-
schappen, ten geleide van het verslag van de werkzaamheden 
van de Commissie tot bestudering van onderwijsmethoden voor 
het algemeen vormend nijverheidsonderwijs voor meisjes over 
de periode 1 januari 1969 tot 31 december 1970. 

De Voorzitter stelt voor, deze brief niet te doen druk-
ken en hem voor kennisgeving aan te nemen; het verslag 
is nedergelegd op de bibliotheek, ter inzage van de leden; 

9°. een brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat 
met betrekking tot de voorgenomen tariefverhogingen bij de 
PTT (11 424). 

Deze brief is reeds gedrukt en rondgedeeld; 

10°. twee brieven van de Minister van Economische Zaken: 
een, ten geleide van het tweede rapport van de directeur van 

de Rijks Geologische Dienst, inzake de uraan-vondst bij Haam-
stede (10 205, nr. 2) (herdruk). 

Deze brief is reeds gedrukt en rondgedeeld; het rapport 
is inedergelegd op de bibliotheek, ter inzage van de leden; 

een, met betrekking tot de monetaire situatie {11 293, nr. 8). 
Deze brief is reeds gedrukt en rondgedeeld; 

11°. een brief van de Staatssecretaris van Cultuur, Recre-
atie en Maatschappelijk Werk ten geleide van het verslag van 
de rijks archiefschool 1969-1970. 

De Voorzitter stelt voor, deze brief niet te doen drukken 
en hem voor kennisgeving aan te nemen; het verslag is 
toegezonden aan de leden en plaatsvervangende leden van 
de vaste Commissie voor Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk, terwijl een exemplaar is nedergelegd op 
de bibliotheek, ter inzage van de leden; 

12°. een voorstel van de heer Imkamp, tot wijziging van 
het Reglement van Orde der Kamer (11 542). 

Dit voorstel is met de daarbij behorende stukken reeds 
gedrukt en rondgedeeld; 

een voorstel van wet van de heren Geurtsen en Van Schaik 
tot wijziging van de Wet op de kansspelen (11 549). 

Dit voorstel van wet is met de daarbij behorende stuk-
ken reeds gedrukt en rondgedeeld; 

14°. een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, houdende benoeming tot 
leden van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad de 
heren J. H. J. Maenen, mr. M. de Niet, J. L. P. M. Teijssen, 
J. Heij, drs. M. C. Verburg, drs. Y. P. W. van der Werff, P. 
Tjeerdsma en drs. D. Eisma, allen lid van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal en de heren mr. F. J. F. M. van Thiel, W. P. 
G. Assmann, drs. D. F. van der Mei, mr. dr. N. G. Geelkerken, 
A. J. Hutschemaekers, drs. A. J. Lems, H. Wierenga, mr. A. 
Geurtsen, mejuffrouw N. G. Barendregt en de heren M. J. J. 
van Amelsvoort, dr. H. J. Roethof en mr. K. A. Keuning, allen 
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, met mededeling 
dat: 
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a. in één vacature op een later tijdstip zal worden voorzien; 
b. de plaatsvervangende leden op een later tijdstip zullen 

worden aangewezen; 
c. deze aanwijzingen gelden voor een periode van drie jaar, 

voor zover het betreft leden van de Eerste Kamer, en voor een 
periode van vier jaar, voor zover het betreft leden van de 
Tweede Kamer, een en ander behoudens tussentijdse ontbinding 
van één der Kamers of van beide Kamers; 

d. de aangewezenen in functie blijven totdat in hun opvol-
ging is voorzien. 

De Voorzitter stelt voor, dit stuk voor kennisgeving 
aan te nemen; 

15°. een brief van de secretaris van de Nederlandse Groep 
der Interparlementaire Unie, ten geleide van een aantal tijdens 
de 59ste conferentie der Interparlementaire Unie, welke te 
Parijs van 2 tot 10 september 1971 werd gehouden, aange-
nomen rsoluties. 

De Voorzitter stelt voor, deze brief voor kennisgeving 
aan te nemen; de resoluties zijn nedergelegd op de biblio-
theek ter inzage van de leden; 

16°. de volgende verzoekschriften: 
een, van de voorzitter van de Crematoriumvereniging Neder-

land, betreffende het wetsontwerp Wet op de lijkbezorging. 

Dit adres is gesteld in handen van de desbetreffende vaste 
commissie; 

een, van accountantskantoor Meurs, te Bladel, inzake heffin-
gen B.T.W. bij frituurzaken; 

een, van mr. D. Huisman, te 's-Gravenhage, in verband met 
het verlengen van een pas van zijn cliënt M. A. Snel; 

een, van de N.V. Financieringsbank Omnia, te Heerlen, be-
treffende prijzencontrole te zijnen aanzien; 

een, van het Gepensioneerden Werkcomité K.P.M., te Spijke-
nisse, met betrekking tot de belangenbehartiging van nabe-
staanden van gepensioneerden, die na hun pensionering een 
huwelijk hebben aangegaan; 

een, van F. Raaymakers, te Amsterdam, in verband met zijn 
verzoek om een schadeclaim te mogen indienen bij het A.W.M.; 

een, van ds. P. Fader, te Oost-Souburg, met betrekking tot 
zijn verzoek om verschillende personen in aanmerking te laten 
komen voor wachtgeld en K.D.V.; 

een van M. J. Karman, te Middelburg, met betrekking tot zijn 
salariëring; 

een, van J. A. O. Eschweiler, te Hengelo, in verband met de 
herziening van zijn pensioen als oud-K.N.I.L.-müitair; 

een, van mejuffrouw A. Paling, te Rotterdam, in verband 
met haar persoonlijke omstandigheden; 

een, van J. Woort, te Den Helder, met betrekking tot het 
verbod van kuilvisserij op het IJsselmeer; 

Deze adressen zijn gesteld in handen van de commissie 
voor de Verzoekschriften; 

17°. vijf telegrammen: 
een, van de Zuidmolukse Jongeren te 's-Hertogenbosch be-

treffende het gratieverzoek van de Zuid-Moiukkers; 
twee, betreffende de bezuiniging op de onderwijsbegroting 

van: de leraren en de leerlingenraad van de scholengemeen-
schap Schoonoord te Zeist; 

een, van de lerarenraad van de scholengemeenschap Doetin-
chem, houdende adhesiebetuiging aan de telegrammen van de 
scholengemeenschap Schoonoord te Zeist; 

een, van het Centrale Aktiecomité Rijnmond, houdende ver-
zoek om maatregelen tegen luchtverontreiniging. 

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

18°. vijf moties: 
een, van de raad der gemeente Winschoten, aangenomen in 

zijn vergadering van 29 september 1971, houdende adhesie-
betuiging aan de motie van de raad der gemeente Beerta, aan-
genomen in zijn vergadering van 11 augustus 1971, betref-
fende de slechte sociaal-economische situatie in Oost-Gro-
ningen; 

een, van de raad der gemeente Pijnacker, aangenomen in 
zijn vergadering van 30 september 1971, met betrekking tot 
de luchtverontreiniging; 

een, van de raad der gemeente Neede, aangenomen in zijn 
vergadering van 28 september 1971, betreffende het spoedig 
ter hand nemen van de aanleg van rijksweg 15; 

een, van de raad van Rijnmond, aangenomen in zijn ver-
gadering van 27 september 1971, betreffende de toekomstige 
bestuurlijke structuur van dit gewest; 

een, van de raad van leraren van de Onze-Lieve-Vrouwe 
Scholengemeenschap, te Breda, betreffende de voorgenomen 
bezuinigingen op de onderwijsbegroting. 

Deze moties zijn nedergelegd ter griffie, ter inzage 
van de leden: 

19°. een adhesiebetuiging van de raad van Wymbritsera-
deel aan de motie van de raad der gemeente Uithuizen, aan-
genomen in zijn vergadering van 16 september 1971, met 
betrekking tot de slechte economisch-sociale situatie in Noord-
Nederland. 

Deze adhesiebetuiging is nedergelegd ter griffie, ter 
inzage van de leden; 

20°. de volgende brieven: 
een, van het gemeentebestuur van Arcen en Velden, hou-

dende bezwaren tegenop heffing van gemeenten; 
een, van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Deventer, betreffende het Besluit „verfijning algemene uit-
kering monumenten"; 

een, van de secretaris van het Havenschap Vlissingen, ten 
geleide van de notulen van de vergadering van de Raad van 
Bestuur van genoemd Havenschap, van 13 mei 1971; 

een, van de Nederlandse Vereniging de rijwiel- en automo-
bielindustrie RAI, te Amsterdam, betreffende de gevolgen van 
de voor 1972 voorgenomen regeringsmaatregelen voor het 
personen- en bedrijfsautoverkeer; 

een, van het Overlegorgaan van de Centrale Ondernemings-
organisaties in het Midden-en Kleinbedrijf, te Rijswijk (Z.-H.), 
betreffende hun zorg voor de huidige economische situatie; 

een, van de Nederlandse Centrale van Hoger Personeel, te 
Soest, met betrekking tot matiging van de inkomensstijging; 

een, van de Jongerenorganisatie „Vrijheid en Democratie 
(district Noord)", te Groningen met betrekking tot het 
streekplan Centraal-Groningen; 

een, van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, te 
Amsterdam, betreffende de fusie en concentratiebeweging bij 
de dagbladpers; 

een, van Pax Christi, te 's-Gravenhage, betreffende Oost-
Pakistan; 

een, van de leerlingen van de school voor l.h.n.o. en 
m.h.n.o. „Sancta Maria Goretti", te 's-Gravenhage, betreffende 
de milieuverontreiniging; 

een, van J. Jansen, te Hilversum, betreffende de toestand 
waarin de militaire oorlogsinvaliden onder de ex-dienstplichti-
gen van het voormalige KNIL verkeren; 
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een, van H. J. Janse, te 's-Gravenhage, met betrekking tot 
het door het lid der Kamer de heer Schakel voor de televisie 
ingenomen standpunt met betrekking tot het bezoek van Hiro-
hito aan ons land; 

een van H. J. R. Lyfering, te Heiloo, in verband met moge-
lijke wijziging van de kinderbijslagwetten; 

een, van W. F. A. Leeseman, te Amstelveen, houdende 
enige suggesties met betrekking tot de door de Regering 
voorgestane bezuinigingen; 

een, van W. van de Groef, te Tilburg, in verband met de 
drie oorlogsmisdadigers in de strafgevangenis te Breda; 

een, van Alexander Koopman, te Heemstede, betreffende 
de milieuverontreiniging; 

een, van het Huurderscomité Amsterdam-West tegen de 
plannen betreffende huurharmonisatie en huurverhoging; 

een, van H. Wieland, te 's-Gravenhage, betreffende de moge-
lijke vervolging van hen die niet aan de Volkstelling 1971 
hebben deelgenomen; 

een, van H. de Kok, te Rotterdam, in verband met zijn 
pensioen; 

een, van mevrouw G. M. Landzaat"Van Veen, te Beverwijk, 
betreffende plannen tot bevriezing van de kinderbijslag; 

een, van de Nederlandse Zionistische Studenten Organisatie, 
te Amsterdam, betreffende de Jodenvervolging in Syrië; 

een, van Kardinaal Alfrink en zeer veel anderen, houdende 
een verklaring met betrekking tot Oost-Pakistan. 

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

21 °. de volgende afschriften van brieven: 
een, van de raad der gemeente Amstenrade, aan de Minister 

van Binnenlandse Zaken, betreffende de gemeentelijke her-
indeling van Zuid-Limburg; 

een, van de Nederlandse Centrale van Hoger Personeel aan 
de Minister-President en de Ministers van Sociale Zaken, 
Economische Zaken, Financiën en Volkshuisvesting en Ruim-
telijke Ordening en de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en 
van Economische Zaken, betreffende het gehouden overleg met 
het bedrijfsleven over de mogelijkheden om de door het Cen-
traal Planbureau verwachte gevaarlijke loon- en prijsontwikke-
ling om te buigen; 

een, van de Federacion di Sindicatenan Arubano, aan de 
Ministers van Sociale Zaken en van Economische Zaken met 
betrekking tot de oriëntatiereis van de heren Drs. De Pous, 
Ridder en Pin naar de Nederlandse Antillen in het kader van 
financiële en technische bijstand; 

een, van J. Boverée, te Twello, aan de Officier van Justitie 
te Zutphen, houdende een uiteenzetting waarom hij niet heeft 
deelgenomen aan de Volkstelling 1971; 

een, van L. D. van der Klaauw, te Rotterdam, aan de 
ambassadeur van Japan, betreffende schadevergoeding voor 
het door Japan aan Nederlanders toegebrachte leed. 

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

22°. de volgende boek- en drukwerken: 
van de bibliothecaris van de Vrije Universiteit te Amsterdam 

het academisch proefschrift van Y. H. Poortinga: „Cross-
Cultural Comparison of maximum Performance tests: Some 
Methodological aspects and some experiments with simple 
auditory and visual stimuli"; 

van de Rijksdienst voor de IJsselineerpolders: „Aspecten 
van het onderzoek in Oostelijk Flevoland"; 

van de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam 
het Jaarboek 1969-1970; 

van de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie het Jaar-
verslag 1970; 

van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-
en Noord-Zeeland het verslag over 1970. 

De verslagen zijn gereed en reeds gedrukt en rondgedeeld 
van: 

de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken omtrent de 
wetsontwerpen Gemeentelijke herindeling van Noordwest-Over-
ijssel (10 697) en Wijziging van de grenzen der gemeenten 
Eelde, Norg, Peize, Roden en Vries (11411); 

de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat omtrent het 
wetsontwerp Aanvulling van de artikelen 2 en 76 van de 
Luchtvaartwet (Stb. 1958,47) (10 724). 

Ook zijn gereed en reeds gedrukt en rondgedeeld de vragen 
van de vaste Commissie voor Financiën, ter voorbereiding van 
de algemene financiële beschouwingen der Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1972 (11 500). 
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